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Товариші депутати!

За чотири місяці, що минули після шостої Сесії Верховної Ради, 
в Європі відбулися події великої ваги. В результаті воєнних дій, що 
розгорнулися з боку Німеччини, спочатку в Норвегії і Данії, а потім 
в Бельгії і Голландії і, нарешті, на території Франції, війна в Європі 
набрала великого розмаху. 10 червня до Німеччини приєдналась Італія, 
яка оголосила війну Англії і Франції. Таким чином, четверта величезна 
європейська держава вступила у війну.

З весни цього року війна стала розгортатися швидкими темпами. 
Не спиняючись на подіях, які мали місце в Норвегії, Данії, Бельгії і Гол- 
ландії, треба особливо відмітити факт швидкої поразки і капітуляції 
Франції. За якінебудь місяць—півтора німецька армія не тільки зломила 
опір Франції, але й змусила її підписати умови перемир'я, за якими 
більша частина території Франції, разом з Парижем, продовжує лиша
тися територією, окупованою німецькими військами. Проте, діставши пере
мир’я, Франція ще не має миру. Про умови миру взагалі ще нічого не 
відомо. З  двох союзників, що протистоять Німеччині і Італії, залиши
лась тільки Англія, яка вирішила продовжувати війну, спираючись на 
допомогу США.

Тут нема необхідності спинятися на всіх причинах поразки Франції, 
яка виявила свою виняткову слабість у війні. Ясно, що справа тут не 
тільки в поганій воєнній підготовці,— хоч ця причина стала загально
відомою. Не малу роль відіграла тут також та обставина, що французські 
керівні кола — не так як Німеччина — надто легковажно поставились до 
питання про роль і питому вагу Радянського Союзу в справах Європи. 
Події останніх місяців наочно показали щось більше. Вони показали, що 
правлячі кола Франції не були зв'язані з народом і не тільки не спи
рались на нього, але боялись свого народу, який має заслужену славу 
свободолюбного народу з славними революційними традиціями. В цьому 
одна з серйозних причин слабості Франції, що розкрилась.
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Перед народом Франції стоять тепер важкі завдання заліковування 
ран, заподіяних війною, а потім і завдання відродження, які, проте, не
можливо здійснити старими методами.

Німеччина добилась у війні проти союзників великих успіхів, але 
вона ще не добилась свого основного завдання — припинення війни на 
бажаних для неї умовах. 19 липня рейхсканцлер Німеччини знову звер
нувся до Англії з закликом договоритися про мир, але англійський уряд, 
як відомо, відкинув цю пропозицію. Англійський уряд витлумачив цю 
пропозицію, як вимогу капітуляції Англії, і відповів заявою, що він 
продовжуватиме війну до перемоги. Він пішов навіть на розрив дипло
матичних відносин з своєю вчорашньою союзницею — Францією. Це 
значить, що уряд Англії не хоче поступитися своїми колоніями, які є 
в усіх частинах земної кулі, і заявляє про готовність вести і далі війну 
за світове панування, не зважаючи на те, що після поразки Франції 
і вступу у війну Італії на стороні Німеччини ця боротьба для Англії 
стала значно труднішою.

Наближається кінець першому рокові європейської війни, але кінця 
цієї війни ще не видно. Більш імовірним треба вважати, що в даний 
момент ми стоїмо напередодні нового етапу посилення війни між Німеч
чиною і Італією, з одного боку, і Англією, якій допомагають Сполучені 
Штати Америки, — з другого боку.

Всі вказані події не змінили зовнішньої політики Радянського Союзу. 
Вірний політиці миру і нейтралітету Радянський Союз не бере участі 
у війні. Наші відносини з Німеччиною, поворот в яких стався майже 
рік тому, продовжують повністю зберігатись, як це обумовлено радянсько- 
німецькою угодою. Ця угода, якої суворо додержує наш уряд, усунула 
можливість тертя в ' радянсько-німецьких відносинах при проведенні 
радянських заходів вздовж нашого західного кордону і, разом з тим, 
забезпечила Німеччині спокійну впевненість на Сході. Хід подій в Європі 
не тільки не ослабив сили радянсько-німецької угоди про ненапад, але, 
навпаки, підкреслив важливість її існування і дальшого розвитку. За 
останній час в іноземній і, особливо, в англійській і англофільствуючій 
пресі нерідко спекулювали на можливості незгод між Радянським Союзом 
і Німеччиною, з спробою залякати нас перспективою посилення могут
ності Німеччини. Як з нашого, так і з німецького боку ці спроби не 
раз викривались і відкидались, як негідні. Ми можемо лише підтвердити, 
що, на нашу думку, в основі добросусідських і дружніх радянсько-німець
ких відносин) що склалися, лежать не випадкові міркування коньюнктур- 
ного характеру, а корінні державні інтереси як СРСР, так і Німеччини.

Слід також відмітити, що наші відносини з Італією поліпшились за 
останній період. Обмін думок з Італією показав, що в області зовніш
ньої політики у наших країн є повна можливість забезпечити взаємне 
розуміння. Цілком обгрунтовані також розрахунки на посилення торго
вих відносин.
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Щбждо радянсько-англійських відносин, то в них не сталося за 
останній час будьяких істотних змін,, Треба визнати, що після всіх тих 
ворожих актів Англії проти СРСР, про які не раз уже доводилось гово
рити на Верховній Раді, трудно було чекати хорошого розвитку радян
сько-англійських відносин, хоча призначення п. Кріппса послом в СРСР, 
можливо, відображає бажання Англії поліпшити відносини з Радянським 
Союзом.

Тепер дозвольте перейти до тих питань нашої зовнішньої політики, 
успішне вирішення яких в останній час значно розширило нашу територію 
і помножило сили Радянського Союзу. (Бурхливі оплески).

Тут нема потреби докладно спинятись на тому, як відбулось приєд
нання до Радянського Союзу Бесарабії і Північної Буковини. Відповідні 
документи повністю були опубліковані 28 червня. В поданні, яке мною 
було зроблено румунському посланникові в Москві п. Давідеску, пропо
нувалось:

1. Повернути Бесарабію Радянському Союзові.
2. Передати Радянському Союзові північну частину Буковини.
Як відомо, уряд Румунії прийняв нашу пропозицію, і конфлікт між 

Радянським Союзом і Румунією, який затягнувся на 22 роки, був роз
в’язаний мирним шляхом. (Оплески). Ті, що проживали на території Бе
сарабії і Північної Буковини, головним чином, українці і молдавани, ді
стали можливість ввійти в дружну сім’ю радянських народів і зажити но
вим життям,—життям народу, визволеного від влади румунських бояр—по
міщиків і капіталістів. (Тривалі оплески). Ми знаємо тепер, з якою ве
ликою радістю населення Бесарабії і Північної Буковини вступило в 
ряди радянських громадян.

Таким чином, територія Радянського Союзу збільшилась приєднан
ням Бесарабії, площею в 44,5 тисячі квадратних кілометрів, з населен
ням 3 міліони 200 тисяч чоловік, і приєднанням Північної Буковини, 
площею в 6 тисяч квадратних кілометрів, з населенням понад 500 тисяч 
чоловік.

Кордони Радянського Союзу пересунулись, в зв’язку з цим, на за
хід і дійшли до ріки Дуная, яка є, після Волги, наймогутнішою рікою 
в Європі і одним з важливіших шляхів товарообміну для ряду європей
ських країн.

Ви знаєте, товариші, що весь радянський народ з великою радістю 
і задоволенням зустрів успішне розв’язання довгожданого питання про 
Бесарабію. З другого боку, наші відносини з Румунією тепер повинні 
ввійти у цілком нормальне русло.

Переходжу до питання про наші відносини з Литвою, Латвією 
і Естонією.

Питання про взаємовідносини Радянського Союзу з Прибалтійськими 
країнами постало останнім часом по-новому, оскільки укладені з Литвою, 
Латвією і Естонією пакти про взаємодопомогу не дали належних резуль
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татів. Укладення цих пактів не повело, як цього слід було ждати* 
до зближення Литви, Латвії і Естонії з Радянським Союзом, бо цьому 
протистали правлячі буржуазні групи цих країн. Ці правлячі групи не 
тільки не пішли по шляху зближення з Радянським Союзом, чого нібито 
можна було ждати після укладення пактів взаємодопомоги, але пішли 
по шляху посилення ворожих Радянському Союзові дій, що проводилися 
ними потай і за спиною СРСР. Для цього була використана так звана 
балтійська антанта, в якій раніше воєнним союзом, спрямованим проти 
СРСР, були зв'язані тільки Латвія і Естонія, але яка з кінця минулого 
року перетворилась у воєнний союз, що включає, крім Латвії і Естонії 
також і Литву.

З цього виходить, що правлячі буржуазні групи Литви, Латвії 
і Естонії виявились нездатними до чесного проведення в життя укладе
них з Радянським Союзом пактів взаємодопомоги, що вони, навпаки, ще 
посилили ворожу Радянському Союзові діяльність. Кількість фактів, які 
говорять про те, що уряди цих країн грубо порушують укладені з СРСР 
пакти взаємодопомоги, все збільшувалась. Далі терпіти таке становище, 
особливо в умовах сучасної міжнародної обстановки, ставало зовсім не
можливим. Ось чому були поставлені відомі вам вимоги радянського 
уряду про зміну складу урядів Литви, Латвії, Естонії і про введення на 
територію цих держав додаткових частин Червоної Армії.

Результати цих кроків нашого уряду вам відомі.
Найважливішим заходом створених в Естонії, Латвії і Литві дружніх 

Радянському Союзові урядів було проведення вільних виборів у парла
менти. В липні місяці були проведені демократичні вибори в Литовський 
сейм, в Латвійський сейм і в Державну думу Естонії. Вибори показали, 
що правлячі буржуазні кліки Литви, Латвії і Естонії не відображали во
лю своїх народів, що вони були представниками тільки вузької групи 
експлуататорів. Обрані на основі загального, прямого і рівного голосу
вання, з таємною подачею голосів сейми Литви і Латвії, Державна ду
ма Естонії уже висловили свою одностайну думку по корінних політич
них питаннях. Ми з задоволенням можемо констатувати, що народи 
Естонії, Латвії і Литви дружно проголосували за своїх представників, 
які одностайно висловились за запровадження радянського ладу і за 
вступ Литви, Латвії і Естонії в склад Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. (Бурхливі оплески).

Тим самим взаємовідносини між Литвою, Латвією, Естонією і Радян
ським Союзом повинні стати на нову основу.

Верховна Рада розглядатиме питання про входження в Радянський 
Союз Литви, Латвії й Естонії як Союзних Радянських Соціалистичних 
Республік. Нема ніякого сумніву в тому, що входження цих республік 
в Радянський Союз забезпечить їм швидке господарське піднесення і 
всебічний розквіт національної культури, що входженням в Радянський 
Союз їх сили будуть в багато раз помножені, їх безпека буде зміцнена
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і, разом з тим, ще більше виростає міць великого Радянського Союзу. 
(Бурхливі, довго не стихаючі оплески).

Входження Прибалтійських країн в СРСР.означає, що Радянський 
Союз збільшується на 2 міліони 880 тисяч населення Литви, на 1 міліон 
950 тисяч населення Латвії і на 1 міліон 120 тисяч населення Естонії.

Таким чином, разом з населенням Бесарабії і Північної Буковини, 
населення Радянського Союзу збільшиться, приблизно, на 10 міліонів 
чоловік. (Оплески).

Якщо до цього додати понад 13 міліонів населення Західної Украї
ни і Західної Білорусії, то виходить, що Радянський Союз збільшився 
за^останній рік більше ніж на 23 міліони населення. (Оплески).

Слід відмітити, що 19/2о всього цього населення входило раніше в 
склад СРСР, але було силою відторгнуто від СРСР в момент його воєн
ної слабості імперіалістичними державами Заходу. Тепер це населення 
возз'єднане з Радянським Союзом.

Як показують підрахунки населення, Союз Радянських Соціалістич
них Республік зможе тепер говорити могутнім голосом від імені 193 мі
ліонів населення, не рахуючи приросту населення СРСР за 1939 і 1940 
роки. (Тривалі оплески).

Першорядне значення для нашої країни має той факт, що віднині 
кордони Радянського Союзу будуть перенесені на побережжя Балтій
ського моря. Разом з цим, у нашої країни появляються свої незамерзаючі 
порти в Балтійському морі, в яких у нас така велика потреба.

Успіхи зовнішньої політики Радянського Союзу тим більш значні, 
що всього цього ми добились мирним шляхом, що мирне розв'язання 
питань як в Прибалтійських країнах, так і в Бесарабії відбулось при. 
активній участі і підтримці широких народних мас цих країн 
(Оплески).

Треба, разом з тим, сказати, що на уряд Радянського Союзу покла
дається велика відповідальність за правильне і організоване проведення 
практичних заходів в справі політичної і економічної перебудови в но
вих радянських республіках.

На минулій Сесії Верховної Ради мені доводилось доповідати про 
мирний договір з Фінляндією. Минуло понад чотири місяці після укла
дення цього договору, який проводиться загалом задовільно. За цей час 
укладений уже і торговий договір з Фінляндією, при чому ми вважаємо» 
що господарські відносини між нашими країнами можуть мати сприятливу 
перспективу розвитку. Фінляндський уряд прийняв також нашу пропо
зицію про демілітаризацію Аландських островів і про створення на цих 
островах радянського консульства. Щодо дальшого розвитку радянсько- 
фінляндських відносин в доброму для обох країн напрямі, то це зале
жить, головним чином, від самої Фінляндії. Зрозуміло, що коли деякі 
елементи фінляндських правлячих кіл не припинять своїх репресивних 
дій проти громадських верств Фінляндії, які прагнуть зміцнити добро
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сусідські відносини з СРСР, то відносини між СРСР і Фінляндією мо
жуть зазнати ущербу. (Сміх. Оплески).

Наші відносини з скандінавськими країнами — з Норвегією і Шве
цією — не можуть не знаходитись в залежності від обстановки, що скла
лася там. У відношенні Норвегії, зважаючи на її особливе становище, 
тепер ще не можна сказати будьчого певного. У відношенні Швеції слід 
визнати особливо акту^Хьним те, що обидві наші країни заінтересовані 
в значному розвитку торгово-господарських відносин. Господарські пере
говори, що провадяться тепер з Швецією, повинні, сподіваюсь, привести 
до угоди, яка має немалі вигоди для обох сторін.

Щодо балканських країн, то треба, насамперед, відмітити факт вста
новлення дипломатичних відносин з Югославією. Якщо можна сказати, 
що не з нашої вини досі були відсутні дипломатичні відносини між Ра
дянським Союзом і Югославією, то встановлення цих відносин тепер 
відбулось за пропозицією уряду Югославії, яка була охоче прийнята 
Радянським Союзом. Можна сподіватися, що поступово розвиватимуться 
і наші економічні відносини з Югославією.

Наші відносини з Болгарією можна вважати нормальними. Можна 
додати, що між Радянським Союзом і Болгарією нема таких суперечно
стей, які заважали б дальшому поліпшенню відносин. В наших відноси
нах з Туреччиною не відбулось будьяких істотних змін. Слід тільки 
сказати, що опубліковані недавно в німецькій „Білій книзі" документи 
кинули неприємне світло на деякі сторони діяльності в Туреччині. Роз’яс
нення французського посла в Туреччині Массільі, що були зроблені потім, 
не змогли нічого змінити в характері цих документів. В зв’язку з цим 
я повинен сказати, що ще на початку квітня місяця радянський уряд 
заявив Туреччині про недопустимість такого факту. Справа полягала 
в тому, що на початку квітня з території Туреччини прилітав якийсь 
іноземний літак в район нашого міста Батумі, де знаходиться велика 
кількість нафтоперегінних заводів. Турецька сторона спочатку намагалась 
змалювати справу так, що взагалі ніякого літака з території Туреччини 
не перелітало, а потім все ж обіцяла на майбутній час вжити заходів 
проти такого роду перельотів. (В залі пожвавлення, сміх). Після опу
блікованих в Німеччині документів видно, що це був за літак. З цього 
виходить, що наше подання турецькому урядові дійсно було повністю 
обгрунтоване.

Щодо Ірана, то ніяких нових важливих моментів не можна відмітити. 
Однак, і при згадуванні про Іран не можна обминути один недопустимий 
факт. В кінці березня місяця в районі Баку, так само, як трохи пізніше 
в районі Батумі, появились два іноземних літаки, які прилетіли зі сто
рони Ірана. Іранський уряд визнав потрібним заперечувати цей факт. 
Але і в даному випадку згадані документи німецької „Білої книги" до
статньо роз'яснюють справу.
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Треба зауважити, що повторення посилки таких розвідувальних іно
земних літаків ні до чого іншого, як до ускладнень наших відносин 
з сусідами, не могло б привести. Непрошені ж візити вказаних літаків 
до Баку і Батумі ми зрозуміли в тому смислі, що надалі треба поси
лити пильність і на цих південних радянських кордонах. (Оплески.)

Щодо Японії можна сказати, що в останній час наші відносини по
чали трохи нормалізуватись. Зокрема, 9-го червня була досягнута угода 
про уточнення кордону в районі торішнього конфлікту на річці Хал- 
хіл-Г ол.

Цей факт має тим більше значення, що тривала затримка, яка була 
в вирішенні цього питання, негативно позначалась до останнього часу 
на врегулюванні взаємовідносин між СРСР і Японією, а також між Мон
гольською Народною Республікою і МанчжоуТо. В найближчі дні при
ступає до роботи мішана комісія Монгольської Народної Республіки і 
Манчжоу-Го для проведення кордону на місці. Можна визнати, що вза
галі є деякі ознаки бажання японської сторони до поліпшення відносин 
з Радянським Союзом. При взаємному визнанні інтересів сторін, оскіль
ки обидві сторони зрозуміють необхідність усунення деяких перешкод 
на цьому шляху, які втратили значення, — таке поліпшення радянсько- 
японських відносин здійсниме. Треба, проте, визнати, що в програмі но
вого японського уряду щодо встановлення „нової політичної структури" 
ще багато неясного. Видно, що експансія на південь, про яку шумлять 
японські газети, все більше привертає увагу керівних кіл Японії, особ
ливо зважаючи на те, що зміни, які стались в Європі, не можуть не 
знайти свого відображення і в районах, що інтересують ці кола Японії. 
Але ще багато в чому неясні справжні політичні спрямовання цих кіл, 
що стосується і до радянсько-японських відносин.

На наших відносинах з Сполученими Штатами Америки я спинятися 
не буду, хоча б уже тому, що про них не можна сказати нічого хоро
шого. (Сміх). Нам стало відомо, що декому в Сполучених Штатах не 
подобаються успіхи радянської зовнішньої політики в Прибалтах. Але, 
признатися, нас мало цікавить ця обставина (сміх, оплески), оскільки 
з своїми завданнями ми справляємось і без допомоги цих невдоволених 
панів. (Сміх, оплески). Проте, та обставина, що в Сполучених Штатах 
власті незаконно затримали золото, недавно куплене нашим Державним 
банком у банків Литви, Латвії і Естонії, викликає з нашого боку най 
енергійніший протест. В даному разі ми можемо тільки нагадати як уря
дові Сполучених Штатів, так і урядові Англії, який став на той же 
шлях, про їх відповідальність за ці незаконні дії.

Щодо наших відносин з великим національним Китаєм, який веде 
боротьбу за своє існування, то вони зберегли свій добросусідський і 
дружній характер, що виходить з радянсько-китайського пакту ненападу.

На цьому дозвольте закінчити зауваження, що стосується наших 
відносин з окремими країнами.
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Мені лишається сказати кілька слів про загальну перспективу роз
витку міжнародних подій.

Зміни, що сталися в Європі в результаті великих успіхів німецької 
зброї, аж ніяк не можна визнати такими, які вже тепер обіцяли б близьку 
ліквідацію війни. Події привели до того, що одна сторона, особливо 
Німеччина, значно посилилась в результаті своїх воєнних успіхів, дру
га ж сторона вже не являє єдиного цілого, при чому, якщо для Англії 
створилися нові великі труднощі в продовженні війни, то Франція, що 
вийшла з війни, переживає тяжкий кризис після поразки. Посилення 
однієї воюючої сторони і ослаблення другої воюючої сторони знаходять 
серйозні відображення не тільки в Європі, але і в інших частинах світу. 
В числі тих, що зазнали поразки, є, крім Франції, Бельгія і Гол
ландія з великими колоніальними володіннями, які вони не можуть те
пер захистити з попередньою силою. В результаті цього питання про 
переділ колоній набирає все більшої гостроти. Імперіалістичні апетити 
ростуть не тільки в далекій Японії, але і в Сполучених Штатах Аме
рики, в якій не мало охочих прикривати свої імперіалістичні плани ре
кламним „піклуванням" про інтереси всієї „Західної півкулі", яку ці 
пани готові зробити своєю власністю з усіма її численними республі
ками і колоніальними володіннями інших країн на прилеглих до амери
канського материка островах. Все це несе небезпеку дальшого розши
рення і дальшого розпалювання війни, з перетворенням її у всесвітню 
імперіалістичну війну.

В цих умовах Радянський Союз повинен проявити посилену пиль
ність до справи своєї зовнішньої безпеки, до зміцнення всіх своїх вну
трішніх і зовнішних позицій. Ми провели перехід з 7-годинного на 8-го- 
динний робочий день і інші заходи, зважаючи на те, що ми повинні 
забезпечити дальше і ще більш могутнє піднесення оборонної і госпо
дарської моці країни, забезпечити серйозне зміцнення дисципліни серед 
усіх трудящих, посилено працювати над піднесенням продуктивності 
праці в нашій країні. Ми маємо немалі нові успіхи, але ми не збира
ємось заспокоїтись на досягнутому. Щоб забезпечити потрібні нам дальші 
успіхи Радянського Союзу, ми повинні завжди пам’ятати слова товариша 
Сталіна про те, що „Треба весь наш народ тримати в стані мобілізацій
ної готовності перед лицем небезпеки воєнного нападу, щоб ніяка „ви
падковість" і ніякі фокуси наших зовнішніх ворогів не могли застати 
нас зненацька". (Тривалі оплески). Якщо всі ми будемо пам’ятати про 
цей святий наш обов’язок, то ніякі події нас не застануть зненацька 
і ми доб’ємося нових і ще більш славних успіхів Радянського Союзу. 
(Бурхливі, довго нестихаючі овації. Всі встають).



ПРО УТВОРЕННЯ СОЮЗНОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Ідучи на зустріч побажанням трудящих Бесарабії і трудящих Мол
давської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки про возз’єд
нання молдавського населення Бесарабії з молдавським населенням 
Молдавської АРСР і керуючись радянським принципом вільного роз
витку національностей, Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік постановляє:

1. Утворити Союзну Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку.
2. Включити в склад Союзної Молдавської Радянської Соціалістичної 

Республіки місто Тирасполь і Григоріопольський, Дубосарський, Кам'ян- 
ський, Рибницький, Слободзейський і Тираспольський райони Молдав
ської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, місто Кишинів 
і Бєльцський, Бендерський, Кишинівський, Кагульський, Оргієвський і 
Сорокський повіти Бесарабії.

3. Передати в розпорядження Союзної Молдавської Радянської 
Соціалістичної Республіки промислові підприємства, розташовані на те
риторії Бесарабії і Молдавської АРСР, згідно з пунктом другим цього 
закону, за винятком невеликої кількості підприємств, які мають загально
союзне значення.

4. Просити Верховну Раду Української РСР і Верховну Раду Мол
давської РСР подати на розгляд Верховної Ради Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік проект встановлення точного кордону між 
Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Союзною Мол
давською Радянською Соціалістичною Республікою.

5. Провести у відповідності з ст. ст. 34 і 35 Конституції (Основного 
Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Республік вибори депутатів 
у Верховну Раду Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 
Союзної Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки.

6. Доручити Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік призначити день виборів.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. КААІНІН 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКШ

З А К О Н

Москва, Кремль. 2 серпня 1940 ра



ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУКОВИНИ І хотинського, 
АККЕРМАНСЬКОГО ТА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ПОВІТІВ БЕСАРАБІЇ 

В СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
РЕСПУБЛІКИ

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік по-
становляе:

1. Включити північну частину Буковини і Хотинський, Аккерманський 
та Ізмаїльський повіти Бесарабії в склад Української Радянської Соціалі
стичної Республіки.

2. Доручити Президії Верховної Ради СРСР призначити день ви
борів депутатів у Верховну Раду Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік від населення нових територій Української РСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. КАЛІНІН 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРК1Н

Москва, Кремль. 2 серпня 1940 р.

І2 З А К О Н

З А К О Н
ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЛИТОВСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ В СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ
РЕСПУБЛІК

Заслухавши заяву Повноважної Комісії сейму Литви, Верховна Рада 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:

1. Задовольнити просьбу сейму Литви і прийняти Литовську Радян
ську Соціалістичну Республіку в Союз Радянських Соціалістичних Респуб
лік як рівноправну Союзну Радянську Соціалістичну Республіку.

2. Прийняти пропозицію Верховної Ради Білоруської РСР про пере
дачу в склад Союзної Литовської Радянської Соціалістичної Республіки 
Свенцянського району і частини території з переважаючим литов
ським населенням Відзовського, Годутішковського, Островецького, Воро- 
новського, Радунського районів Білоруської РСР.

3. Просити Верховну Раду Білоруської Радянської Соціалістичної 
Республіки і Верховну Раду Союзної Литовської Радянської Соціалістич
ної Республіки подати на розгляд Верховної Ради Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік проект встановлення точного кордону між 
Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою і Союзною Ли
товською Радянською Соціалістичною Республікою.

4. Провести у відповідності з ст. ст. 34 і 35 Конституції (Основного 
Закону) СРСР вибори депутатів у Верховну Раду СРСР від Союзної 
Литовської Радянської Соціалістичної Республіки.

5. Доручити Президії Верховної Ради СРСР призначити день ви
борів.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Е  КАЛІНІН 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКІН

Москва, Кремль, 3 серпня 1940 р.



З А К О Н
із

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЛАТВІЙСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ

РЕСПУБЛІК

Заслухавши заяву Повноважної Комісії сейму Латвії, Верховна Рада' 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:

1. Задовольнити просьбу сейму Латвії і прийняти Латвійську Радян
ську Соціалістичну Республіку в Союз Радянських Соціалістичних Респу
блік як рівноправну Союзну Радянську Соціалістичну Республіку.

2. Провести у відповідності з ст. ст. 34 і 35 Конституції (Основного 
Закону) СРСР вибори депутатів у Верховну Раду СРСР від Союзної 
Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки.

3. Доручити Президії Верховної Ради СРСР призначити день виборів.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. КАЛІНІН 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКІН

Москва, Кремль. 5 серпня 1940 р.

З А К О Н
ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЕСТОНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ В СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ
РЕСПУБЛІК

Заслухавши заяву Повноважної Комісії Державної думи Естонії, 
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік поста
новляє:

1. Задовольнити просьбу Державної думи Естонії і прийняти Естон
ську Радянську Соціалістичну Республіку в Союз Радянських Соціалі
стичних Республік як рівноправну Союзну Радянську Соціалістичну Рес
публіку.

2. Провести у відповідності з ст.ст. 34 і 35 Конституції (Основного 
Закону) СРСР вибори депутатів у Верховну Раду СРСР від Союзної 
Естонської Радянської Соціалістичної Республіки.

3. Доручити Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік призначити день виборів.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. КАЛІНІН 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН

Москва, Кремль. 6 серпня 1940 р.
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З А К О Н
ПРО ЗМІНУ І ДОПОВНЕННЯ СТАТТЕЙ 13, 23 І 48 

КОНСТИТУЦІЇ (ОСНОВНОГО ЗАКОНУ) СРСР

В зв'язку з утворенням Союзної Молдавської Радянської Соціалі
стичної Республіки і прийняттям в Союз Радянських Соціалістичних 
Республік Союзної Литовської Радянської Соціалістичної Республіки, 
Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки і Естонської Радян
ської Соціалістичної Республіки, внести зміни і доповнення в статті 13, 
23 і 48 Конституції (Основного Закону) СРСР, виклавши ці статті таким 
чином:

„Стаття 13. Союз Радянських Соціалістичних'Республік є союзна 
держава, утворена на основі добровільного об'єднання рівноправних 
Радянських Соціалістичних Республік:

Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, 
Української Радянської Соціалістичної Республіки,
Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, 
Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки,
Грузинської Радянської Соціалістичної Республіки,
Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки,
Туркменської Радянської Соціалістичної Республіки,
Узбекської Радянської Соціалістичної Республіки,
Таджикської Радянської Соціалістичної Республіки,
Казахської Радянської Соціалістичної Республіки,
Киргизської Радянської Соціалістичної Республіки,
Карело-Фінської Радянської Соціалістичної Республіки,
Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки,
Литовської Радянської Соціалістичної Республіки,
Латвійської Радянської Соціалістичної Респлбліки.
Естонської Радянської Соціалістичної Республіки".
„Стаття 23. Українська Радянська Соціалістична Республіка скла* 

дається з областей: Аккерманської, Вінницької, Волинської, Ворошилов- 
градської, Дніпропетровської, Дрогобичської, Житомирської, Запоріж- 
ської, Кам’янець-Подільської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської, Сталінської, Станіс- 
лавської, Сумської, Тарнопольської, Харківської, Чернігівської і Черні
вецької".

„Стаття 48. Верховна Рада СРСР обирає на спільному засіданні 
обох палат Президію Верховної Ради СРСР в складі: Голови Президії 
Верховної Ради СРСР, шістнадцяти його заступників, секретаря Прези
дії і 24 членів Президії.

Президія Верховної Ради СРСР підзвітна Верховній Раді СРСР в 
усій своїй діяльності".

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. КАЛІНІН 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКІН

Москва) Кремль. 7 серпня 1940 р.



ТОРЖЕСТВО СТАЛІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МИРУ

В. В. РУДНИЦЬКИЙ

„Коротко кажучи, завдання нашої 
зовнішньої політики полягають у тому, 
щоб забезпечити мир між народами 
і безпеку нашій країні®.

Молотов
„Треба, однак, зазначити, що ве

лика і небезпечна політична гра, по
чата прихильниками політики невтру
чання, може закінчитися для них сер
йозним провалом".

Сталін

Двадцять восьмого червня цього року о другій годині дня війська 
Радянської держави, виконуючи наказ уряду СРСР, перейшли румун
ський кордон для того, щоб відновити вікову єдність народів Бесарабії 
і Північної Буковини з народами великої і могутньої країни соціалізму, 
для того, щоб звільнити наших братів—трудящих Бесарабії і Північної 
Буковини від кошмарів режиму сигуранци, тиранії румунських бояр і ка
піталістів.

Уперше за багато років народ Бесарабії і Північної Буковини дих
нув вільно. Уперше за багато років йому усміхнулось ласкаве сонце 
країни соціалізму, і, возз’єднанний в єдиній і братській радянській сім’ї, 
він будує тепер нове, щасливе і радісне життя.

Двадцять два роки тому, коли в нашій країні тільки-тільки вста
новлена була диктатура пролетаріату, через чотири з половиною місяці 
після завоювання пролетаріатом нашої країни політичної влади, „Руму
нія, користуючись воєнною слабістю Росії, насильно відірвала від Ра
дянського Союзу (Росії) частину його території — Бесарабію і тим по
рушила вікову єдність Бесарабії, населеної головним чином українцями, 
з Українською Радянською Республікою".1)

Правителі Румунії за всю недовгу історію існування цієї держави 
не виявили великих інтелектуальних якостей, зате уславились неабияки
ми здібностями в умінні користуватися двома випробуваними гнобите- 3

3  подання голови РНК СРСР т. В. М. Молотова румунському урядові (цит. за 
повідомленням ТА PC від 28. VI 1940 р. Журн. я Коммунистический Интернационал® № 6).
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лями засобами— вішальницею у внутрішній політиці і зажерливістю 
відносно того, що погано лежить, — у зовнішній політиці.

В 1851 р. Ф. Енгельс писав: „Чим більше я роздумую про історію, 
тим ясніше мені стає, що поляки — une nation foutue1). Поляки ніколи не 
робили в історії нічого іншого, крім хоробрих забіякуватих дуростей"* 2).

До певної міри ця характеристика може бути прикладена і до Ру
мунії. Нічого, крім дуростей, правителі Румунії ні тепер, ні в минулому 
не спроможні були зробити. Зате вони виявляли надзвичайні здібності 
у придушенні всякого вільнодумства з боку трудящих своєї країни, 
зате вони пильно стежили завжди за тим, що погано лежить, і ніколи 
не минали нагоди повудити рибку в мутній воді.

Робити це в минулі роки було тим безпечніше, що за спиною ру
мунських бояр, як, правда, і в недавні дні, стояли відомі всьому світові 
ревнителі „невтручання" з лагеря англійського і французького імпе
ріалізму.

В лютому 1918 р. румунські війська окупували Бесарабію. На по
чатку березня 1918 р. між Радянською державою і Румунією був укла
дений договір про ліквідацію воєнного конфлікту. За цим договором 
Румунія зобов’язалась протягом двох місяців звільнити Бесарабію. Але 
вже в кінці березня 1918 р. румунські бояри, використовуючи сумної па- і 
м'яті „Сфатул-Церій", інсценували „волевиявлення народу Бесарабії". 
про приєднання до Румунії, і тоді ж наприкінці березня 1918 р., був 
проголошений акт цього приєднання. В кінці жовтня 1920 р. рада союз
них послів, під дудку все тих же імперіалістів Англії і Франції, постано
вила підкорити Бесарабію владі румунських бояр.

Протести радянського уряду не мали наслідків. Швидко Англія 
(і, треба віддати справедливість, — перша з імперіалістичних держав) 
поспішила санкціонувати приєднання Бесарабії до Румунії. В березні 
1924 р. французська палата також санкціонувала цей загарбницький акт.

Таким чином, вже двадцять два роки тому румунські бояри досить 
недвозначно визначили своє ставлення до радянської країни і в усій красі 
показали свою звірячу, шакал’ячу суть.

Факти в цій справі були такі вражаючі, що навіть деякі буржуазні 
письменники ке могли обійти мовчанкою тієї ролі, яку в післяверсаль- 
ській грабіжницькій дільбі відіграли румунські правителі. Так, на
приклад, англійський буржуазний економіст Д. Джексон з цього при
воду писав:

„В результаті мирного договору Румунія подвоїла свою площу 
і своє населення. Менш заслуженого придбання території історія не 
знає. На початку війни румунський король з дому Гогенцоллернів був у 
союзі з Німеччиною, але його міністри не дозволили йому оголосити

й) Розкладена нація.
2) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо к Марксу от 23. V. 1851 г., Соч. т. XXI,. сс. 210— 211.
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війну проти союзників, і на протязі двох років Румунія лишалась ней
тральною. Потім „ліберальний" міністр Іон Братіану уклав угоду з 
союзниками на таких засадах: Румунія буде битися проти Німеччини 
і одержить за це Трансільванію, Буковину і Темешварський Банат до 
ріки Тісси. Така вимога була нахабною, але союзники прийняли румун
ські умови. Румунія вступила у війну і була розбита; у грудні 1917 р. 
вона підписала перемир’я з Німеччиною, а в травні 1918 р. уклала мир
ний договір, який щодо умов являв собою цілковиту капітуляцію. На 
щастя для Румунії, її міністри, не зважаючи на поразку, зберегли свою 
п и л ь н і с т ь 1): 9 листопада (1918р.), за два дні до закінчення воєнних 
дій, Румунія знов оголосила війну Німеччині. Це дало їй можливість 
взяти участь у Парижській конференції і вимагати собі як одному з п о- 
б і д о н о с н и х * )  союзників відповідної винагороди. Румунія одержала 
Трансільванію і Буковину і частину Баната. ҐІотім вона зайняла Беса
рабію, яка в 1917 р. висловилась за входження на правах автономної 
республіки до складу Радянської Росіїа. 2)

Характеристика, навіть і при тому обережному і делікатному спо
собі висловлюватись, яким користується ліберальний письменник, досить 
промовиста.

У правителів деяких малих держав іноді виявляються апетити і фан
тазії, які значно виходять за межі їх країни. Ми добре знаємо наміри 
японського імперіалізму, що в свій час мріяв про поширення своєї 
експансії на територію СРСР і вже уві сні бачив створення нової „дер
жави"— Сибір-Го. Нам знайомі не менш „дотепні" мрії фінської білогвар
дійщини, яка планувала збудувати Велику Фінляндію, аж до Урала. 
Румунські бояри також мріяли про створення Великої Румунії. Родовід 
свій вони виводять (добре, що це міжнародними законами не заборонено) 
не інакше як від римського імператора Траяна і вважають себе продов
жувачами справи римлян. Відповідно до цього вони будували і свої 
плани Великої Румунії. Захоплення Бесарабії в цих планах було тільки 
деталлю.

Правляча кліка Румунії, підігрівана запевненнями, обіцянками і га
рантіями, на які ніколи не скупились дирижери так званого „невтру
чання", двадцять два роки тому, користуючись воєнною слабістю Росії, 
окупувала Бесарабію. Протягом багатьох років відносини між СРСР 
і Румунією були напружені і нестійкі, не зважаючи на тверду і добро
зичливу мирну радянську зовнішню політику. Починаючи з повсякчасних 

^прикордонних інцидентів і кінчаючи зникненням нашого повпреда в Ру
мунії Бутенка, все говорило про намір і бажання правителів Румунії, 
які втратили здатність розважливо мислити, і імперіалістів, які стояли 
за їх спиною, — спровокувати конфлікт з СРСР. Але Радянський Союз, 
вірний своїй традиційній ленінсько-сталінській політиці миру і дружби

1) Розрядка моя. —  В. Р.
3) Д. Д ж е к с о н ,  Послевоенный мир, Соцэкгиз, 1937, с. 26.



між народами, був завжди напоготові і не дав втягнути себе у збройний 
конфлікт.

Вище ми подали вже заяву англійського письменника Джексона про 
те, що трудящі Бесарабії ще в 1917 р. рішуче висловились за приєд
нання до СРСР. Тому окупація не могла не привести і відразу ж при
вела до створення в Бесарабії, як це було і в Західній Україні, тяжкого 
окупаційного режиму.

Найкваліфікованіші і витончені садисти царської охранки порівню
ючи з румунськими катами — це джентльмени і смиренні агнці.

Масові розстріли і страти, погроми і вбивства зза рогу, жахливі 
катування трудящих і борців за свободу народів, які населюють Бе
сарабію і Буковину, — такий в загальних рисах режим, запроваджений 
на окупованій території румунськими боярами.

Політична система, встановлена на захоплених територіях, допов
нювалась системою державних заходів у галузі економіки і культури. 
Наша объективна радянська статистика в ближчому майбутньому прав
диво освітлить цю справу, але навіть і те, що з тих чи інших джерел 
просочувалось в офіціальні буржуазні видання (головним чином в інших 
капіталістичних країнах), і до того в перекрученому вигляді, свідчить 
про виняткову обстановку, створену румунськими боярами.

Наведемо лише деякі ілюстрації.
Надзвичайно яскравим показником особливостей окупаційного ре

жиму є так звана „просвітня" політика румунського уряду.
Так, наприклад, якщо врахувати (за даними „Annuaire statistique 

de la Roumanie", 1933) всі види і форми початкової і середньої загаль
ної освіти, то як в Бесарабії, так і в Буковині в 1931/32 учбовому році 
на кожну тисячу жителів припадало приблизно коло ста учнів, тобто 
далеко менше, ніж у будьякій іншій капіталістичній країні.

Навіть тенденційні і далеко неповні дані показують, що з загальної 
кількості дітей шкільного віку української і російської національностей 
початкова школа Бесарабії в місті і на селі охопила лише коло 30%. 
При цьому треба врахувати, що після 1930 р. аж до останнього часу 
шкільна сітка все скорочувалась, про що досить переконливо свідчить 
порівняння даних про кількість учнів початкової школи, що припадає 
на одну школу, і кількість учнів, що припадає на одного вчи
теля.

Темряву, неуцтво, здичавіння — ось що несла нашим братам, тру
дящим Бесарабії і Буковини, влада румунських бояр. І поруч з цим 
правляча кліка, як це свого часу мало місце і в панській Польщі, роз
кошувала, „тривогу вином заливаючиа, розкрадала награбоване у народу 
добро, пускалась у найтемніші спекулятивні махінації.

Так, після падіння кабінету Авереску майже у всіх без винятку 
міністерствах були виявлені величезні розтрати і крадіжки, які досягали 
кількох сотень міліардів лей. Справу довелось „зам'яти", зважаючи на

^  В . В, Руднииький
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те, що в числі заплутаних виявились особи, які дуже близько стояли 
до „керма правління".

Кола в 1925 р. загинув авіатор лейтенант Санатеску при спробному 
польоті на аероплані англійської фірми „Армстронг", була викрита нова 
панама,— встановлено, що фірма „Армстронг" могла цілком вільно 
і безкарно збувати в Румунію явно непридатну продукцію завдяки тому, 
що всі діячі, які мали відношення до контролю в галузі організації 
озброєння, були підкуплені цією фірмою. Кілька років тому, коли ру
мунським прем'єром був добре відомий Іон Братіану, досить великого 
розголосу набрала так звана „Сардинна панама" братів Братіану. Брати 
прем’єра Братіану скупили за безцінь значну партію сардин, а коли 
вони прибули в Румунію, то уряд (читай Іон Братіану) встановив на 
сардини надто високе мито, що, з одного боку, цілком усунуло конку
ренцію, а з другого — створило умови для надзвичайного збагачення 
крутіїв і спекулянтів Братіану, братів не менш спритного прем’єра Ру
мунії.

Таке до недавнього минулого було життя в Бесарабії і Буковині.
Погроми, катування, петля і куля—для трудящих, безмежний простір 

і воля—для зажерливості, наживи і грабунків панівних класів.
Все це вело і не могло не вести до наростання народного гніву 

Післявоєнна історія Румунії — це історія народних заворушень, повстань 
і жорстокого їх придушення. Але ці тимчасові перемоги правлячої 
кліки не могли задавити вільнолюбний народ, який до того ж знав, що 
в сусідній великій соціалістичній державі життя побудоване по-іншому — 
без бояр, без гніту і насильства, що трудящі там самі стоять коло 
влади і вже створили нове соціалістичне радісне життя.

Сила і могутність Радянської держави були тією зовнішньою для 
Румунії причиною, яка визначила мирне розв’язання конфлікту, гнів 
пригнобленого народу був тією внутрішньою для Румунії причиною, 
яка сприяла успіхові мирної сталінської політики.

Мирне розв’язання радянсько-румунського конфлікту — це ще один 
новий доказ правильності ленінсько-сталінської зовнішньої політики на
шого уряду, це новий тріумф у нашій боротьбі за мир і дружбу між 
народами.

Гордістю перейнятий кожний громадянин нашої могутньої держави, 
кожний вірний син великої нашої батьківщини. Ім’я громадянина СРСР — 
це велике і почесне ім’я. Саме це горде почуття звучить у словах Мая- 
ковського: „Заздріть— я громадянин Радянського Союзу".

Але ми ніколи не заспокоюємось на досягнутому тому, що нас ви
ховала більшовицька партія, тому що вона навчила нас історично під
ходити до всіх подій і явищ як у нашому внутрішньому, так і в міжна
родному житті.

Ми, радянські люди, завжди у всій нашій діяльності виходимо з того, 
що, „якщо світ знаходиться в безперервному русі і розвитку, якщо
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відмирання старого і наростання нового є законом розвитку, то ясно, 
що нема більше „непорушних* суспільних порядків, „вічних принципів* 
приватної власності і експлуатації, „вічних ідей* підлеглості • селян по
міщикам, робітників капіталістам"1).

Ми ні на хвилину не забуваємо про те, що з часу встановлення 
в нашій країні влади робітників і селян перестав існувати єдиний ка
піталістичний світ. Ми живемо в умовах, коли існують два світи, дві 
соціальні системи, які кінець-кінцем виключають одна одну, — світ капі
талізму і світ соціалізму.

Ми враховуємо те, що більша частина країн світу ще не встано
вила у себе соціалістичних порядків і тому нам доводиться жити і пра
цювати в умовах капіталістичного оточення. Тому ми аж ніяк не можемо 
ігнорувати зовнішні фактори нашого розвитку. Ми повинні пильно сте
жити за нашими кордонами і бачити далеко за їх межами. Більшовики 
повинні вміти бачити і передбачати. У Леніна і Сталіна ми вчимося 
вмінню передбачати, бо з цим умінням ми успішно провадимо наше по- 
бідоносне просування вперед, ідемо від одного великого завоювання 
соціалізму до ще більших історичних перемог.

Ще задовго до першої світової імперіалістичної війни наша партія, 
аналізуючи досвід капіталістичного розвитку, вказувала на неминучість 
зіткнення капіталістичних держав. Партія Леніна — Сталіна передбачала 
цю війну, партія Леніна — Сталіна, будучи справжнім виразником істо
ричних інтересів робітничого класу, передбачала і соціалістичну рево
люцію як неминучий і єдино можливий вихід з цієї війни і як справжнє 
розв’язання капіталістичних суперечностей. Передбачаючи революцію, 
партія Леніна— Сталіна готувала робітничий клас до наступних істо
ричних боїв, вчила його перемагати, керувала його бойовими успіхами 
і привела його в нашій радянський країні до всесвітньо-історичної 
перемоги.

У період першої імперіалістичної війни, коли суперечності капіта
лістичного світу досягли небувалої гостроти, коли з особливою силою 
стало виявлятися, що капіталізм швидкими кроками наближається до 
своєї останньої межі, за якою неминуча соціалістична революція про
летаріату,— великий вождь пролетаріату і трудящих усього світу В. І. 
Ленін, готуючись до близьких історичних революційних боїв, штудіював 
класика військової справи і мислителя XIX віку — Клаузевіца. В цей 
період, конспектуючи Клаузевіца, Ленін писав:

„Отже ми бачимо, поперше, що ні при яких умовах ми не повинні 
мислити війну як щось самостійне, а повинні її розглядати, як знаряддя 
політики; тільки при цьому уявленні можна уникнути суперечностей * 
у всій воєнній історії. Тільки при цьому уявленні ця велика книга стає 
доступною розсудному розумінню. Подруге, саме таке розуміння показує

*) Й. С т а л і н ,  Питання ленінізму, Вид. 11, с. 486.
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нам, наскільки неоднакові повинні бути війни по характеру своїх мотивів 
! тих обставин, з яких вони зароджуються". г)

Виписуючи наведену думку, Володимир Ільїч зауважив: Nota bene 
(„Зауваж добре"). Таке схвалення пояснюється тим, що думка, зу
стрінута у Клаузевіца, збіглася в основному з висновками, до яких, не
залежно від Клаузевіца, ’розвиваючи вчення Маркса — Енгельса, при
йшов Ленін.

Перша світова імперіалістична війна виникла в наслідок доведених 
до крайньої межі суперечностей капіталістичного світу. Учасники цієї 
війни переслідували імперіалістичні, загарбницькі цілі.

Версальський мир в Європі, як і договір дев’яти держав на Сході, 
були в певному розумінні апофеозом першої світової імперіалістичної 
війни.

Марксо-ленінська теорія вчила, що в умовах і на основі капіталі
стичної системи суперечності капіталізму не можуть бути розв’язані, що 
всякі спроби розв’язати їх на капіталістичній основі приведуть до ще 
більшого загострення суперечностей, до нових, ще більш жорстоких 
ускладнень і сутичок.

На XVII з ’їзді ВКП(б), аналізуючи міжнародну обстановку, товариш 
Сталін вказував на те, що „під час першої імперіалістичної війни теж 
хотіли знищити одну з великих держав — Німеччину і поживитися за її 
рахунок. А що з цього вийшло? Німеччину вони не знищили, але посіял т 
в Німеччині таку ненависть до переможців і створили' такий багатий 
грунт для реваншу, що досі ще не можуть, та, мабуть, не скоро ще 
зможуть розхлебати ту огидну кашу, яку самі ж заварили".1)

Сталінське передбачення справдилось цілком і повнотою. Розуміння 
неминучості нових потрясінь озброїло наш народ, спрямувало його актив
ність на зміцнення обороноздатності своєї батьківщини і тим зумовило 
стан, при якому Радянський Союз стоїть осторонь у новій імперіалі
стичній війні.

У звітній доповіді XVII з’їздові партії товариш Сталін, характери
зуючи наявну на той час міжнародну обстановку, пророкував:

„Як бачите, діло йде до нової імперіалістичної війни, як до виходу 
з нинішнього становища.

Звичайно, нема підстав думати, що війна може дати дійсний вихід. 
Навпаки, вона повинна ще більше заплутати становище. Більше того, вона 
напевно розв’яже революцію і поставить під запитання саме існування 
капіталізму в ряді країн, як це мало місце в ході першої імперіалістич
ної війни. І якщо, не зважаючи на досвід першої імперіалістичної війни, 
буржуазні політики все ж хватаються за війну, як потопаючий за соло-

*) В. Л е н и  н, 
1939, с. 12.

2) Й. Сталін,

Замечания на сочинение Клаузевица 

Питання ленінізму, вид. 11, с. 390.

„О войне", Госполитиздат,
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минку, то це значить, що вони остаточно заплутались, попали в тупик 
і готові летіти стрімголов' у прірву44. * *)

Партія Леніна — Сталіна правильно оцінила суть так званої політики 
невтручання, зумівши розгледіти за рожевим серпанком або славослов’ями 
про мир і демократію справжню фізіономію паліїв війни. Партія і уряд 
зуміли передбачити небезпечні зигзаги історичних подій і вчасно зробити 
поворот в зовнішній політиці, завдяки чому ми уникли втягнення в нову 
світову бійню.

Але самим істотним і важливим у справі здійснення нашої зовні
шньої політики—політики миру і дружби між народами, яка проводиться 
в умовах капіталістичного оточення, завжди було і є тепер те, що ми 
ніколи і ні на кого іншого не розраховували, а завжди орієнтувались 
тільки на інтереси трудящих країни соціалізму і спирались лише на свої 
власні сили.

Саме завдяки цьому твердому і неухильному сталінському курсу ми 
зуміли зміцнити обороноздатність Союзу республік, зуміли створити 
могутню і непереможну Робітничо-Селянську Червону Армію, яка може 
бути не тільки надійним захисником священних кордонів нашої країни, 
але яка разом з тим є вірним виконавцем історичної місії пролетаріату 
у справі звільнення пригноблених народів світу.

Тепер „капіталістичний світ знов захитаний світовою війною. Друга 
імперіалістична війна вже захопила в свою орбіту більш половини насе
лення земної кулі. У всьому капіталістичному світі — в Європі і Азії, 
Америці, Африці і Австралії промисловість, транспорт, сільське господар
ство цілком підкорені інтересам війни. До відказу загвинчений прес 
капіталістичної експлуатації, робітник працює по 10— 12 і більше годин на 
добу, скасовані всі недільні і святкові дні. Шляхом такої загальної воє
нізації господарства імперіалістичні держави колосально підвищили ви
робництво всіх видів озброєння. Таким чином, зросла воєнна небезпека 
для нашої країни, міжнародна обстановка стала повна несподі
ванок14. а)

В останні дні, коли в Німеччині були опубліковані документи в так 
званих п'ятій і шостій Білих книгах, ми ще раз побачили, що англійські 
імперіалісти і їх недобитки продовжують вживати все нових і нових за
ходів для організації нападу на нашу країну. Але даремно тішать себе 
нездійсненними надіями світові хижаки.

Нашого побідоносного простування до комунізму ніхто і ніщо не може 
спинити. В умовах цієї зовнішньої обстановки, яка тепер склалася, в 
умовах збільшеної воєнної загрози для нашої країни ми ще більше будемо 
кріпити обороноздатність нашої держави, ще рішучіше поведемо боротьбу

Й. С т а л і н ,  Питання ленінізму, вид. 11, с. 390
*j) „Звернення ВЦРПС до всіх робітників і робітниць, інженерів, техніків і 

службовців, до всіх членів професіональних спілок". (Червень, 1910).
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за більшовицьку державну дисципліну в наших рядах. Ще тісніше згур
туємося навколо партії, ЦК ВКП(б)!і найвидатнішої людини нашого часу, 
нашого вчителя товариша Сталіна. Ще більше працюватимемо над собою, 
опановуючи марксистську теорію, з якою ми перемагали в минулому, під 
прапором якої ми тріумфально йдемо тепер, під прапором якої комунізм 
переможе в усьому світі.



К. А. ТІМІРЯЗЄВ — БОРЕЦЬ ЗА ПЕРЕДОВУ НАУКУ1)
(До двадцятиліття з дня смерті)

Акад. М. Г. ХОЛОДНИЙ
I

Ім’я К. А. Тімірязєва належить до числа тих славних імен, які 
з гордістю вимовляє не тільки кожний радянський учений, а й кожний 
радянський громадянин, хоч трохи знайомий з історією науки і куль
тури нашої батьківщини. Великий фізіолог — один з піонерів дослідження 
світлового живлення зелених рослин, що вперше широко застосував 
в пій галузі точні методи сучасної фізики і хімії; прекрасний експери
ментатор, роботи якого збагатили науку новими фактами і узагальнен
нями великої теоретичної ваги,— Тімірязєв ніколи не був, однак, вузьким 
спеціалістом, ніколи не замикався в обмеженому колі питань якоїсь од
ної улюбленрї галузі. Кожного, хто знайомиться з літературною спадщи
ною Клімента Аркадійовича, мимоволі вражає широта його світогляду, 
різноманітність його наукових інтересів, багатство його знань у різних 
галузях природознавства, а токож у філософії, історії if інших гумані
тарних науках. Прекрасні оглядові статті і лекції, в яких Тімірязєв пе
ріодично знайомив передові кола російського суспільства з останніми 
досягненнями світової науки, являють собою неперевершені зразки сер
йозної популярно-наукової літератури щодо майстерності викладу, гли
бини аналізу і широкого охоплення трактованих питань. Не тільки серед 
російських учених, а й за кордоном, ні в минулому, ні тепер, не можна 
вказати нікого, хто міг би конкурувати в цьому відношенні з Тімірязє- 
вим, хто умів би, як він, з однаковим знанням справи розбиратися в най
складніших проблемах і фізики, і хімії, і біології, з усіма її розгалужен
нями, завжди зберігаючи при цьому здорове критичне чуття і здатність 
самостійно мислити.

Кристальна ясність думки, залізна логіка і вичерплива переконли
вість висновків позначали все, що вийшло спід пера нашого великого 
ученого, і є характерні риси всього його розумового образу і всього 
його світогляду. Це був глибоко продуманий в усіх деталях світогляд 
філософа-матеріаліста; Тімірязєв проводив його з винятковою послідов-

а) Доповідь, прочитана на загальних зборах Відділу біологічних наук АН  УРСР, 
присвячених пьм’яіі К. А . Тімірязєва, 27 квітня 1940 р.
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ністю. В галузі суспільно-політичних поглядів цей світогляд привів К. А . 
до твердого переконання в остаточній перемозі демократії і наукового 
соціалізму; в науці і філософії —  зробив його переконаним ворогом вся
кого містицизму і метафізики. Один з тих, кого можна без вагань за
лічити до кращих представників справжньої, передової науки, К. А* 
завжди вважав, що така наука „є найважливішою умовою в розвитку 
людства — розумовому, моральному і матеріальному44.

Маючи пристрасний темперамент борця і щасливо поєднуючи „га
ряче серце і холодний розум", Тімірязєв все життя з усією силою свого 
блискучого таланту відстоював правоту своїх поглядів, продовжуючи 
в той же час безперервно розвивати і поглиблювати їх на основі нових 
наукових даних. Всі його праці повні цієї енергії живої, шукаючої думки, 
цієї гарячої пристрасті невтомного борця за наукову істину і за суспільну 
правду. Ось чому книги Тімірязєва довго ще будуть не тільки джере
лом знання, а й прекрасним знаряддям виховання, яке допоможе числен
ним поколінням нашої молоді рости розумово і морально, розвиваючи" 
і зміцнюючи в собі риси, потрібні людям нового, комуністичного суспіль
ства.

Однією з найбільших заслуг Тімірязєва на фронті боротьби за нау
кову істину, за правильне матеріалістичне світорозуміння було, безпе
речно, те, що він на протязі майже цілого півстоліття, за його власним 
виразом, невтомно пропагував, захищав і розвивав учення Дарвіна про 
еволюцію. Чи треба говорити про те, яку величезну роль відіграло 
і продовжує відігравати це вчення в розумовому русі людства? Чи треба 
доводити, що * дарвінізм дав передовим ученим таку ж могутню зброю 
для боротьби з віковими забобонами, якою були відкриття Коперніка, 
Галілея, Ньютона? Що він дав нам новий плодотворний метод для все
бічного вивчення біологічних явищ? Що^він відкрив перед нами широ
кий шлях для успішного опанування сил живої природи, для створення 
нових потрібних нам форм тварин і рослин? І якщо вчення Дарвіна те
пер у нас, в СРСР, на відміну від країн капіталістичних, є майже за
гальновизнаним, якщо воно поступово проникає навіть у хати-лаборато- 
рії, стає керівною теорією для тисяч колгоспних експериментаторів у прак
тичній їх роботі, то всім цим ми значною мірою зобов’язані невтомній 
діяльності першого дарвініста нашої країни К. А . Тімірязєва.

Найкращим показником високої оцінки заслуг Тімірязєва на фронті 
боротьби за дарвінізм є той факт, що тепер у всіх вузах СРСР його 
книга „Чарлз Дарвін і його вчення44 є основним посібником для студен
тів при вивченні еволюційної теорії.

Боротьбі з противниками дарвінізму Тімірязєв віддав багато сил 
і часу. Ні один скількибудь визначний виступ вітчизняних і закордонних 
антидарвіністів на протязі сорока з лишком років не був залишений ним 
без відповіді. В цій боротьбі особливо яскраво виявився його талант 
блискучого діалектика; в неї він вкладав всю пристрасність свого войов
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ничого темпераменту, підсилену глибокою ерудицією і твердою переко
наністю в правоті відстоюваних ним ідей. Особливо треба відзначити 
те, що ні разу в запалі самої гарячої полеміки Тімірязєва не зраджувала 
властива йому об'єктивність, ніколи, захоплений суперечками, він не за
бував про те, що в науці останнє, вирішальне слово належить спокійним 
доводам розуму, який спирається на твердо встановлені факти, що не
справедливе і грубе третирування противника, просте ігнорування фак
тів, висуваних ним на захист своїх тверджень, найменше можуть сприяти 
з'ясуванню істини. В цьому відношенні Тімірязєв був вірним учнем Дар - 
віна, який умів, за висловом К. А., зберігати величний спокій мудреця 
під градом найжорстокіших нападів і, кінець-кінцем, незмінно ви
ходив переможцем у боротьбі з ворогами його еволюційного 
вчення.

Прикладом наукової безсторонності Тімірязєва може бути його 
ставлення до праць Менделя. Як відомо, одну з цих праць — про наслі
дування ознак у мішанців гороху — антидарвіністи пробували використати 
в своїх цілях. З другого боку, були також спроби взяти під сумнів 
правильність експериментальних даних Менделя, а його висновки визнати 
необгрунтованими. Тімірязєв ніколи не ставав на цей шлях. Не запе
речуючи наукового значення роботи Менделя, якого він вважав серйозним 
і вдумливим дослідником, Тімірязєв протестував тільки проти намагань 
трактувати „правила Менделя" як якийсь універсальний закон спадко
вості. Він вказував на можливість існування інших типів спадковості, 
які не коряться цим правилам, і посилався при цьому на другу працю 
того ж Менделя з нечуйвітром (Ніегасішп).

У світі ідей, так само як і в явищах природи або в суспільному 
житті людства, справжній розвиток відбувається тільки шляхом наростан
ня, сутички і переборення суперечностей. Це основне положення марк- 
сизму-ленінізму знаходить собі цілковите підтвердження в історії дарві
нізму. Зародившись на основі суперечності між метафізичним уявленням 
про сталість видів і поступово назбируваними численними даними про 
мінливість органічних форм, теорія Дарвіна в дальшому росла і міц
ніла в безперервній боротьбі з висовуваними проти неї запереченнями. 
Відомо, як багато нового і цінного, в додаток і розвиток своїх основних 
ідей, вніс Дарвін у пізніші видання „Походження видів", спираючись 
не тільки на нові, раніш невідомі дані науки, а й використовуючи ідеї, 
які виникли у нього в процесі боротьби з противниками його вчення про 
еволюцію. Цю плодотворну-*боротьбу, яка живила молоду теорію живи
ми соками войовничої творчої думки, після Дарвіна продовжували його 
учні й послідовники, серед яких Тімірязєву належало, безперечно, одно 
З перших місць. Він дійсно, не тільки пропагував і захищав, він і розпи
вав і збагачував теорію Дарвіна, знаходячи в її межах нові шляхи 
і перспективи, намічаючи нові віхи для дальших експериментальних 
досліджень.
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Другою великою заслугою Тімірязєва як ученого була його вперта 
і послідовна боротьба з віталізмом,— з тим напрямом біологічної думки, 
який є відображенням в біології ідеалістичного світорозуміння. Тут 
Тімірязев виступав не тільки як філософ-матеріаліст, а й як природо
дослідник, з великим досвідом власної експериментальної роботи. Ніхто 
чіткіше за нього не міг би виявити всю безплодність віталістичного 
підходу до явищ живої природи і з’ясувати всі переваги того методу, 
який, у повній згоді з віковим досвідом точних наук, іде від 
простішого до складнішого, а не навпаки, як рекомендують віталісти. 
Відкидаючи як непотрібний баласт всякі ентелехії, мнеми, домінанти 
і інші вигадки людей, що задовольняються звучним, словом там, де їм 
невистачає ясних понять і справжнього знання, цей метод, неодноразово 
випробуваний всіма великими діячами науки, починаючи з епохи Відро
дження, був і лишається єдиною надійною зброєю дослідника, який 
шукає істини, а не підтвердження свїх упереджених ідей і спекулятив
них побудов. В фізіології — в тій галузі, де К. А. працював як дослід- 
ник-експериментатор, цей метод означає, насамперед, необхідність на 
кожному кроці спиратися на точні дані фізики і хімії. Це положення, 
ясно сформульоване, між іншим, і Фр, Енгельсом в його „Діалектиці 
природи", керувало Кліментом Аркадійовичем в усіх його дослідженнях 
з самих перших кроків його наукової діяльності. Для нашої країни, 
з її молодою наукою, що тоді тільки но починала -ставати на власні 
ноги, ця принципова ясність і послідовність у питаннях методології ма
ла велике значейня: приклад Тімірязєва допомагав правильно орієнту
ватися і іншим дослідникам, менш обізнаним в теоретичних питаннях. 
Блискучі результати, одержані Тімірязєвим у питанні про роль світла 
в процесі засвоювання вуглецю зеленою рослиною, є найкращим доказом 
правильності взятого ним курсу.

Дослідження ці були початі Тімірязєвим в кінці 60-х років минулого 
століття, коли взаємовідношення між світлом, що поглинають зелені 
клітини, і процесом новоутворення органічної речовини, що в них відбу
вається, були відомі лише в дуже загальних рисах, намічених ще в кла
сичних працях Р. Майєра і Гельмгольца. Перед фізіологами стояло зав
дання величезної принципіальної ваги: заповнити цю загальну схему, 
засновану на законі зберігання енергії, конкретним змістом, іншими 
словами, з’ясувати з якісного і кількісного боку всі перетворення, яких 
зазнає енергія сонячного променя в хлорофіловому зерні, і простежити 
всі зв’язані з ними фотохімічні реакції. Першим, хто взявся за розв’я
зання цього найтруднішого завдання і успішно з ним справився, був 
К. А . Тімірязев.

«• Найбільшою його заслугою було і лишається, безперечно, встанов
лення прямої залежності між енергією частини спектра, яку поглинає 
хлорофіл, і кількістю розкладуваної відповідними променями вуглекислоти. 
Велике значення мало також з ’ясування ролі хлорофілу як оптичного сен
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сибілізатора. Ці відкриття остаточно підвели під учення про засвоєння 
світла зеленими рослинами міцний фізико-хімічний фундамент, якого воно 
так потребувало і який забезпечив дальший нормальний і успішний розвиток 
всього цього відділу фізіології, паралельно з розвитком відповідних роз
ділів фізики і хімії. Підсумки багатолітніх досліджень Тімірязєва в цій 
галузі зведені в його чудовій круніанській лекції, яку сміливо можна 
залічити до кращих, класичних зразків світової наукової літератури.

В своїх спеціальних дослідженнях Тімірязєв був таким же войовни
чим матеріалістом, таким же непримиренним ворогом всяких ухилів від 
вимог розуму і від „логіки фактів", яким ми його знаємо з виступів 
його на загальніші теми. Можна сказати, що він був першим провісни
ком тієї правильно тлумаченої, поставленої на велику принципіальну 
висоту „партійності в науці", яка стала лозунгом наших днів. Нещадно 
викриваючи фактичні помилки, непослідовність або нелогічність мірку
вань і непродуманість висновків у деяких працях найавторитетніших 
учених свого часу, головним чином німецьких фітофізіологів, К. А. на
жив собі немало ворогів, які платили йому офіціальним невизнанням 
його наукових заслуг. У німецькій фізіології рослин, що й досі ще свято 
зберігає традиції її корифеїв, Сакса і Пфеффера, з якими у Тімірязєва 
було немало сутичок, що закінчилися його перемогою, замовчування 
праць Тімірязєва стало звичайним явищем. Так, в одному з останніх 
зведень з фотосинтезу, написаному учнем Пфеффера Куртом Ноаком 
і датованому 1932 р., ім’я Тімірязєва не згадується ні разу, хоч там 
можна зустріти немало інших імен російських і радянських авторів, які 
стоять незрівнянно нижче Тімірязєва за питомою вагою їх праць.

Таким чином, К. А., який завжди обстоював цілковиту об’єктивність 
в оцінці наукового значення досліджень своїх попередників і багато 
зробив для відновлення правильної перспективи по ряду заплутаних пи
тань історії фізіології рослин, а також інших відділів ботаніки і загаль
ної біології, сам став жертвою несправедливого і упередженого ставлен
ня, яке корінилося почасти в антипатії його наукових противників до 
його яскраво виявленого матеріалістичного світорозуміння, почасти 
у вузько націоналістичному підході їх до історії науки, почасти, нарешті, 
в дрібніших мотивах особистого характеру. На жаль, на поводу у цих 
недругів Тімірязєва йшли і досі ще йдуть деякі з наших раболіпству- 
ющих перед Заходом учених.

Н

Як дарвініст Тімірязєв підходив дуже близько до того уявлення про 
організм, яке відповідає основним положенням діалектичного матеріа
лізму. Він здавав собі справу про необхідність ураховувати історію орга
нізму як індивідуума і як виду для розуміння його природи і діяльності 
і був гарячим прибічником широкого застосування „історичного методу" 
в біології. Йому ясна була якнайтісніша всебічна взаємозалежність
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організму і середовища і велике значення зовнішніх факторів у процесах 
онтогенезу і морфогенезу рослин. Тому він перший так гаряче вітав той 
новий, заснований на дарвінізмі, напрям у фізіології розвитку рослин, 
ініціатором якого був Г. Клебс і якому К. А. дав назву „експеримен
тальної морфології".

Однак, ми погрішили б проти одного з заповітів нашого славетного 
вчителя — бути завжди об ’єктивними, — коли б не відзначили, що в де
яких окремих питаннях фізіології, з числа тих, по яких йому самому 
не довелось експериментально попрацювати, К. А. поділяв погляди, які 
треба характеризувати як механістичні. Особливо це стосується до 
уявлень Тімірязєва про механізм ростових рухів вищих рослинних ор
ганізмів. Читача тімірязівського „Життя рослин" не може не дивувати 
те, що автор скрізь, навіть в останніх виданнях цієї прекрасної книги, 
вперто додержується застарілих і завідомо неправильних поглядів на 
сутність тропізмів, примикаючи в цьому питанні до фізіологів середини 
і навіть першої половини минулого століття і ігноруючи цілий ряд піз
ніших досліджень. Так, наприклад, неоднакову геотропічну реакцію 
стебла і кореня К. А. пробує звести до різниць у напруженні тканин 
цих органів. Правда, він сам при цьому вказує, що „різниця в напру
женні тканин, звичайно, не єдина можлива різниця у властивостях стебла 
і кореня" і що „питання про спосіб діяння сили ваги на корінь треба 
вважати поки відкритим". Складність ростових рухів він відзначає також, 
згадуючи про досліди Дарвіна з передачею фототропічного діяння в 
колеоптилях злаків і про його ж спостереження над обезголовленими коре
нями. Але і при наявності всіх цих застережень виклад відповідних розділів 
фізіології в книзі Тімірязєва все ж не відповідає їх фактичному стану.

Щоб зрозуміти таку консервативну і надто обережну позицію Тімі
рязєва в указаних питаннях, треба мати на увазі, що кінець XIX і по
чаток XX століття були періодом розквіту так званої „фізіології по
дразливості", яка виявляла явний ухил в сторону віталістичної, або, що 
те саме, ідеалістичної трактовки рухів рослинного організму. Цей на
прям, переоцінюючи подібність тропізмів і інших рухових реакцій рослин 
до нервово-фізіологічних процесів у тварин, не тільки зоріентовував думку 
в бік спроб „пояснювати простіші явища за допомогою складніших", 
а й доходив у своїх крайніх виявах до прямого приписування рослинам 
психічних властивостей. Тімірязєв не міг, звичайно, не бути в опозиції 
цій пануючій течії; звідси його скептичне ставлення до всього, що мало 
на собі печать „фізіології подразливості", а отже, і до всіх тих чис
ленних праць, в яких рухи рослин вивчались і освітлювались з цього 
погляду. Він волів додержуватись старих механістичних теорій, знаходячи 
в них, не зважаючи на їх примітивність, принаймні ту перевагу, що вони 
не відкидали вимоги йти від простого до складного і відкривали мо
жливість в аналізі рухів рослинного організму спиратися на прості і 
зрозумілі фізичні явища.
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Однак, така спрощена, механістична трактовка тропізмів і інших ана
логічних явищ не могла, звичайно, вивести фізіологію рухів з того 
тупика, куди завело її сучасне Тімірязєву вчення про подразливість. 
Вихід був знайдений, коли туманні і позбавлені конкретного змісту схеми 
фізіології подразливості були замінені, нарешті, ясною матеріалістич
ною концепцією, вперше наміченою ще Ч. Дарвіном в 1880 р. Хімія 
внесла ясність у ті проблеми, розв'язку яких Тімірязєв сподівався від 
фізики. Загадка тропізмів звелася в основному до питань про діяння 
ауксину на ростучу клітину.

Я навмисно спинився на даних, які підтверджують наявність у пра
цях Тімірязева деяких ухилів у бік механіцизму. Як би високо не ставили 
ми авторитет цього видатного вченого, як би багато незаперечно цін
ного матеріалу не містили його численні праці, ми повинні все ж під
ходити до них критично. Не можна не враховувати залежності деяких 
поглядів і висловлювань Тімірязева від минущих умов історичної епохи,, 
в яких йому довелось жити і працювати. Ми не можемо, наприклад, по
діляти захоплення Тімірязева Контівською філософією позитивізму, тому 
що революція відкрила і зробила приступною для нас іншу, прогресив
нішу філософію — діалектичного матеріалізму. І так само там, де Тімі
рязєв у запалі боротьби проти віталізму тимчасово, не маючи кращого,, 
схилявся в бік механістичних уявлень, — нам, його учням, що живемо 
в епоху торжества наукового соціалізму, яка радикально змінила весь 
наш світогляд, було б непростимо повторювати його помилки, хоч би 
вони належали тільки до деяких питань фізіології рослин.

Критика тут тим більш потрібна, що дехто з сучасних радянських 
натуралістів робить спроби використати окремі невдалі висловлювання 
К. А. для'захисту* ворожих радянській науці концепцій. Так, наприклад* 
в недавно надрукованому восьмому томі праць Тімірязева автор після
мови до цього тома — Тімірязєв-син (фізик), підкреслюючи високу оцінку, 
яку в свій час К. А . дав працям індійського фізика і фізіолога Джага- 
діса Бооза над рухом рослин, твердить, що ці праці викликали „велике 
незадоволення всіх явних і прихованих віталістів" і замовчувались біль
шістю фізіологів тому, що Боозу вдалося „спостерігати в неорганічних 
тілах цілий ряд явищ, які відбуваються в живих організмах". В своїй 
першій праці — „Реакція в живому і неживому" — Бооз дійсно приходить 
до висновку, що „вивчені ним явища... відбуваються в силу законів, які 
не знають різниці, але діють однаково як в світі органічному, так і не
органічному". Це місце, схвально цитоване К. А. в його огляді най
головніших успіхів ботаніки на початку XX століття, не могло, звичайно ,. 
не викликати співчуття у всякого механістично настроєного природо
дослідника — як фізика, такі фізіолога. Однак, у самого К. А. особливо 
захоплення викликали не ці перші висновки Бооза, а прекрасні досліди* 
описані в другій суто фізіологічній його праці — „Дослідження над по
дразливістю рослин", досліди, поставлені з застосуванням дивовижних.
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щодо тонкості і чутливості методів. Встановлюючи ряд нових фізіологіч
них аналогій між тваринними і рослинними організмами, Бооз указував 
на велике значення цих даних з точки зору еволюційного вчення і од
ночасно висловлював надію, що „чимало трудних завдань тваринної 
фізіології знайдуть собі розв’язання в експериментальному вивчанні від
повідних завдань у простіших умовах рослинної фізіології". Такий підхід 
до явищ подразливості у рослин, що цілком відповідав духу і традиціям
Ч. Дарвіна, який досліджував ті ж явища простішими методами, повинен 
був викликати, звичайно, заслужене схвалення з боку Тімірязєва.

Проте, в дальших своїх працях, які лишились, очевидно, невідомі 
Тімірязєву-сину, Бооз, переоцінюючи значення відкритих ним аналогій, 
поступово еволюціонував у сторону „фітопсихології" з її дуже далеко 
ідучим зближенням тваринного і рослинного організмів. Йому належить 
відкриття „пульсуючого серця" у рослин, що зробило велику сенсацію, 
але не підтвердилось; він же виступив і з новими доводами на користь 
існування у рослин нервової системи, функціонально подібної до нерво
вої системи у тварин; і нарешті, він же повідомив про відкриття у ви
щих рослин справжніх рефлексів. Всі ці сумнівні відкриття і були при
чиною того, трохи скептичного ставлення до праць індійського фізіолога, 
яке Тімірязєв-син характеризує як „замовчування" і яке, звичайно, аж 
ніяк не можна зв’язувати з мнимими антипатіями до Бооза „явних і при
хованих віталістів". Віталісти всіх мастей, навпаки, могли б почерпнути 
в дослідженнях цього талановитого, але дуже схильного захоплюватись 
і не досить обережного експериментатора немало доводів на користь 
своїх фантастичних теорій.

III
Треба відзначити ще одну важливу сторону наукової діяльності 

Тімірязєва. Подібно своєму великому сучасникові і вчителю — Д. І. Мен-. 
делєєву, Тімірязєв ясно усвідомлював величезне значення науки як однієї 
з основ народного добробуту і був гарячим прихильником ідеї тісного 
зв’язку теорії і практики. Свою спеціальність — фізіологію рослин — він 
розглядав, насамперед, як одну з підвалин, на яку повинне спиратися 
раціональне землеробство. Звідси його висновок про необхідність засну
вати в нашій країні сітку дослідних агрономічних станцій і дослідних 
полів, ідея, яку він протягом багатьох років гаряче пропагував і яка 
була цілком реалізована вже тільки після Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Слід відзначити, що ще 35 років тому в статті „Наука і землероб" 
Тімірязєв вказував на необхідність залучення сільської інтелігенції і пись
менних селян до наукової роботи на дослідних станціях і полях. Ця 
цінна думка не зустріла, звичайно, ніякого співчуття в правлячих колах 
Росії, в умовах царського режиму, який свідомо уникав усього, що могло 
сприяти культурному ростові широких мас трудящих. Ця думка Тіміря-
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зєва також була здійснена — і в незрівнянно ширшому масштабі — тільки 
при радянській владі. Могутній народний рух, що висунув сотні 
тисяч стахановців сільського господарства і привів до організації чис
ленних успішно працюючих хат-лабораторій, був ніби відповіддю на за
клик ученого-громадянина. Цей рух в той же час є першим кроком на 
шляху до повного і органічного злиття науки і практики, до того збли
ження праці розумової і фізичної, яке стало одним з лозунгів нашої 
великої епохи.

^Необхідною умовою піднесення продуктивності нашого сільськога 
господарства Тімірязев, як і Менделєєв, вважав широке застосування 
мінеральних добрив, або, як тепер кажуть, хімізацію землеробства. До
водячи доцільність і величезне значення цього нового методу підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур, Тімірязев мусив спочатку 
витримати боротьбу не тільки з неуцтвом і косністю вітчизняних земле
власників. Навіть серед діячів агрономічної науки траплялись люди, які 
запідозрювали його в тому, що він ніби був підкуплений закордонними 
фабрикантами мінеральних туків. На щастя, в розробці теорії і практики 
хімізації землеробства, К. А. знайшов собі талановитого і енергійного 
наступника в особі одного з найкращих своїх учнів акад. Д. М. Пряніш- 
нікова. Всім відомо, якого широкого розмаху набула ця справа в нашій 
країні після Великої Жовтневої соціалістичної революції і яку величезну 
увагу тепер партія і уряд приділяють проблемам виробництва і засто
сування мінеральних добрив.

Неурожаї по основних сільськогосподарських культурах, які періо
дично повторювались у дореволюційній Росії в посушливі роки, були 
причиною, яка спонукала К. А. зупинитись на питанні про боротьбу 
рослин з посухою. У праці на цю тему, одній з найкращих будьколи 
ним написаних, Тімірязев дає глибокий науковий аналіз всіх фізіологічних 
явищ, зв'язаних з витратою води рослиною, розкриває суть анатомо-мор- 
фологічних пристосовань, направлених на захист рослинного організму 
від надмірного випаровування, і на основі цього аналізу з'ясовує, що 
може зробити людина для охорони своїх полів від згубного діяння по
сухи. Ці його вказівки, які цілком зберегли своє значення і в наш час, 
коротко сформульовані ним так: добирання посухостійких різновидностей; 
застосування добрив; боротьба з бур'янами; захист від вітру полезахис
ними насадженнями; накупчення і збереження грунтової вологи шляхом 
глибокої оранки і інших агротехнічних заходів і, нарешті, штучне зро
шення за допомогою дешевої енергії вітру і Сонця. В усіх цих напрямах 
тепер в нашому Союзі провадиться, як відомо, велика робота.

Закінчуючи цю коротку характеристику К. А. Тімірязєва як пере
дового вченого, я хотів би окремо підкреслити одну сторону його багато
гранної діяльності. Девізом К. А. було — „працювати для науки, писати 
для народуи. Він дуже добре розумів, яке величезне значення для про
гресу самої науки має поширення наукових знань в широких масах.
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І можна з певністю сказати, що ніхто з наших учених не зробив для 
популяризації науки стільки, скільки зробив Тімірязєв, і що ніхто не 
володів у такій мірі, як він, здібністю просто, доступно і в справді ху
дожній формі викладати найскладніші предмети.

В цьому відношенні, як і в багатьох інших, нам всім, радянським 
ученим, треба вчитись у Тімірязєва. Невтомно працюючи для науки з тим 
ентузіазмом, з яким віддавався цій справі К. А., добиваючись максималь
ного поширення наукових знань серед мас нашого народу, борючись за 
безперервно ростучу участь цих мас у дослідницькій роботі і ні на хви
лину не забуваючи про необхідність зміцнювати зв'язок теорії з практи
кою соціалістичного будівництва, ми тим самим сприятимемо проведенню 
в життя заповітів Тімірязєва і дальшому культурному і господарському 
розквіту нашої багатонаціональної батьківщини.

Тімірязєв помер на світанку тієї епохи, яка настала після знаменного 
історичного перелому в житті народів нашої країни. Але він встиг все 
ж передати потомству свою оцінку подій, зв'язаних з Великою соціалі
стичною революцією. До геніального вождя цієї революції були звернені 
останні слова умираючого вченого, що до останніх хвилин зберіг вла
стиву йому ясність думки: він просив передати Володимиру Ільїчу своє 
„захоплення його геніальним розв'язанням світових питань у теорії і на 
ділі". Ці слова містили в собі не тільки оцінку; в устах ученого, обда
рованого здібністю наукового передбачення, вони звучали і як прогноз. 
Двадцять років, що минули з того часу, підтвердили правильність цього 
прогнозу: під керівництвом великого продовжувача справи Леніна — 
товариша Сталіна—наша країна добилась величезних успіхів на фронті 
соціалістичного будівництва, зміцнила свою зовнішню могутність і впев
неними кроками іде до світлого майбутнього — до комунізму.



ВІД ОПТИЧНОГО ПЕРЕСАДЖЕННЯ РОГІВКИ 
ДО ЛІКУВАЛЬНОГО ПЕРЕСАДЖЕННЯ ТКАНИН

Акад. В. П. ФІЛАТОВ

Ідея пересадження рогівки при більмах належить Гімлі; Рейзінгер' 
опублікував її від свого імени в 1818 р.

Перший удалий стійкий результат пересадження рогівки людині від 
людини мав Цірм у 1906 р.

Дальшим своїм розвитком ця проблема зобов’язана, головним чином, 
Ельшнігу (Прага), який довів, що гомопластичне пересадження рогівки 
людині не є тільки щасливим операційним курйозом, а являє собою до 
певної міри закономірне явище.

У нас в Союзі пересадження рогівки на початку нинішнього століт
тя займались експериментально Суров і Кузнецов і клінічно проф. Ши- 
мановський.

В 1913 р. і я почав пересаджувати рогівку, але робота моя була 
перервана війною, і поновив я ї ї  лише в 1922 р. Після моєї статті, 
опублікованої в 1924 р. пересадженням рогівки зайнявся ряд радянських 
окулістів (коло сорока); з 150 праць радянських авторів 110 належать мені 
і моїй школі. Д о і  січня 1940 р. мною і моїми найближчими учнями була 
зроблено 683 пересадження. Якщо додати ще декілька сотень операцій 
проведених іншими радянськими окулістами, то п р о д у к т и в н і с т ь  
р а д я н с ь к о ї  о ф т а л ь м о л о г і ї  п е р е в и щ и т ь п р о д у к ц і ю  в с і х  
з а р у б і ж н и х к р а ї н з а 1 2 0 р о к і в  п р а ц і  над  п р о б л е м о ю  пере
с а д ж е н н я  р о г і в к и .  Те саме стосується кількості успішних резуль
татів.

М а т е р і а л  д л я  п е р е с а д ж е н н я

До останнього часу для пересадження рогівки користувались здебіль
шого очима, видаленими у пацієнтів з тяжкими очними захворюваннями. 
Такими очима користувався і я в першій серії моїх операцій, але вели
ка кількість кандидатів на пересадження рогівки примусила мене заду
матися над тим, чи вистачить очей, які видаляються у живих людей, щоб 
зробити операцію пересадження всім, хто ії потребує.

За даними ГІарижської конференції по сліпоті (Самойлов і Браун- 
штейн), в усьому світі нараховувалось 6 міліонів сліпих і 15 міліонів 
тяжких очних інвалідів. Не маючи статистики більм, особливо з погляду



придатності пересадження рогівки, я, проте, вважаю за можливе 
твердити, що кандидатів на операцію пересадження серед цих хворих 
дуже багато. Можна з певністю сказати, що принаймні 30% сліпих зобо
в’язані своїм лихом більмам. Невідомо, яка кількість з 2 міліонів слі
пих з більмами придатна для операції пересадження, бо, крім більм, у 
них можуть бути і ускладнюючі моменти, що спричинилися до оста
точної сліпоти (главкома, атрофія та ін.). Коли прийняти, що і при
чиною очної інвалідності в 30% є більма, то число інвалідів з більмами 
досягає 5 мільйонів. Майже всі вони придатні для операції пересаджен
ня рогівки, бо наявність у них якоїсь кількості зору свідчить про те, 
що рогівка їх зберегла хоч би трохи прозорості і є придатним грунтом 
для пересадження. Крім тяжких інвалідів з більмами, кандидатами на 
операцію можуть бути і пацієнти з великим занепадом зору в одному 
оці або в обох, із зниженням його до 0,1— 1,2. Звичайно, мої міркуван
ня не претендують на точність, але, в усякому разі, можна вважати, що 
число кандидатів на пересадження рогівки (навіть беручи на увагу і мо
жливість оптичної іридектомії,яка не дає значного підвищення зору) дорів
нює кільком міліонам. З цього ясно, яке велике соціальне значення ма
ють більма і боротьба з ними.

Наведені дані примусили задуматися над тим, як забезпечити цим 
хворим достатню кількість прозорих рогівок, бо операції видалення очей, 
рогівки яких придатні для трансплантації, провадяться досить рід
ко. Цілком природно було насамперед звернутися до очей трупів. Трупними 
очима як від дорослих людей, так і від ембріонів користувались для 
пересадження в п о о д и н о к и х  випадках уже до мене кілька операто
рів. Дехто з них застосовував трупні рогівки зараз же або швидко (у най
ближчі години) після смерті, як от Фукс, Шимановський, Мажіто, Саве
льев. Комарович видаляв очі у трупа новонароджених через 10—36 годин 
після смерті. Лише у випадку Мажіто, де матеріал взято в ембріона, 
стійкість прозорого приживлення була доведена досить довгим спостере
женням. В решті ж випадків прозорого приживлення трупного мате
ріалу не було. Отже проблема використання трупних очей лишилась 
нерозв’язаною, хоч, правда, в масовому масштабі, як проблема засто
сування трупних очей для заміни очей від живих і усунення кризисів 
щодо матеріалу при операціях пересадження, вона ніколи не ставилась. 
Я поставив цю проблему в 1931 р. Приступаючи до її розробки, я 
вважав, що коли мені і пощастить довести, що очі, взяті від трупа 
і негайно ж застосовані для операції, придатні для стійкості прозо
рого приживлення рогівки, то проблема використання трупного мате
ріалу буде розв'язана лише почасти, бо звичайно буває дуже важко 
організувати швидке одержання очей від трупа і швидке застосування 
їх для пересадження. Тому в основу розв’язання проблеми трупного 
пересадження мною покладений принцип консервації. Приводом до цьо
го був мені випадок Мажіто; останній мав стійке прозоре приживлення
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рогівки ока, видаленого у живого пацієнта і зберігуваного в крові до
нора при температурі 5° протягом восьми днів. З перших же кроків 
моїх досліджень з пересадженням трупної рогівки я почав застосовувати 
трупні очі, зберігувані до операції протягом багатьох годин при від
носно низькій температурі (2 — 4°). З 1931 р. до 1 січня 1940 р. 
я зробив 512 операцій часткового наскрізного пересадження рогівки 
очей, взятих від трупів і консервованих при температурі 2 — 4°.

Р е з у л ь т а т и  т р у п н и х  п е р е с а д ж е н ь

На 512 пересаджень рогівки трупних консервованих очей всіх про
зорих приживлень було 221, що становить майже 43,1%. Всі наші пере
садження можна розбити на дві групи.

В першу групу входить 225 випадків, які були ускладнені главко- 
мою, буфтальмом, стафіломами, сплощенням більма, субатрофією ока та 
ін. У таких випадках при застосуванні живого матеріалу не було ні од
ного прозорого приживлення і такі очі, за правилом Ельшніга, операції 
не підлягають. Але вони оперувалися через небажання відмовити хво
рим в останній спробі. При користуванні трупним консервованим матері
алом ці „безнадійні** випадки дали мені 38 прозорих приживлень *), що 
становить 16,8% успіху; довгий час (понад 9 місяців) простежено 27 ви
падків, тобто 12%.

До другої групи увійшло 287 випадків без тяжких ускладнень; тут 
ми мали 183 прозорих приживлення, що становить 63,8% успіху. З цих 
183 випадків 139 були простежені понад 9 місяців і, отже, в цій групі 
процент стійкого успіху дорівнює 48,5%.

Ці дані свідчать про те, що рогівка трупних очей, консервованих 
при температурі 2 — 4°, цілком придатна для пересадження. Аналі
зуючи свій матеріал і беручи на увагу якість грунту (більма), в який 
доводилось саджати трупний трансплантат, я прийшов до висновку, що 
пересадження від трупних консервованих очей дає кращі результати, ніж 
пересадження від очей живих людей. Наявні випадки, простежені 
мною протягом кількох років (дев’ять), дозволяють сподіватися, що 
віддалені результати будуть непогані. Пересадження трупних консерво
ваних рогівок з успіхом почали застосовувати і інші окулісти.

Розробка проблеми пересадження як клінічними, так і лабораторно- 
експериментальними методами збагатила нас цілим рядом фактів, дуже 
цінних з практичного і теоретичного боку. Я не можу викладати їх тут 
і відсилаю зацікавлених до праць, надрукованих мною в журналах 
і в збірниках трудів очолюваного мною Інституту, але я повинен зупи
нитися на одному факті, який я вважаю дуже показовим. Оцінений 
мною по заслузі, він був основою для відкриття нового принципу ліку-

2) В цій групі нами не враховані ще 7 випадків прозорого приживлення тому, що за 
прозоро прижилими трансплантатами були плівки.



вання хвороб. Я говорю про прояснення більма навколо трансплантата. 
Це явище вже давно відзначив Гіппель, а пізніше Зеллербек, Клаузен, 
Ельшніг, Філатов, Вельтер та інші оператори (Копп, Фельдман). У деяких 
випадках через кілька днів, іноді через кілька тижнів мутне до того 
часу більмо хазяїна починає прояснюватись, іноді в значній мірі. Деталі 
цього процесу описані Вельтер.

Цей факт — прояснення більма,— як це не дивно, не привертав до 
себе особливої уваги, розглядався як курйоз і не давав приводу до 
дальших висновків. В 1933 р. я опублікував свою пропозицію вико
ристати цей прояснюючий вплив трансплантата на навколишні тканини 
таким чином: я припустив, що коли більмо прояснюється навколо транс
плантата, то можна викликати прояснення трансплантата при наскрізному 
частковому пересадженні, якщо він прижив без збереження достатньої 
прозорості, шляхом підсадження до нього, методом пошарового переса
дження (гомопластично), шматочка рогівки. Життя підтвердило мої при
пущення, і я швидко дістав переконливі випадки прояснення трансплантата 
після такого прояснюючого підсаджування рогівки. Тому що помутніння 
трансплантата не залежить, як правило, від його ульцерації і утворення 
в ньому рубцьової тканини, а зумовлене наслідками запального процесу, 
то природною була думка використати лікувальне діяння пересадження 
рогівки при запальних захворюваннях її.

З  цією метою я видаляв ножем або трепаном поверхневі шари 
рогівки коло лімба на невеликій ділянці і заміщав дефект відповідної 
величини шматочком передніх шарів рогівки донора.

Як для прояснення трансплантата, так і для лікування рогівки 
я почав користуватися рогівкою очей донора після консервування її на 
холоді протягом кількох днів. До консервованого матеріалу я перейшов 
у зв’язку з такими обставинами: при користуванні неконсервованим 
матеріалом прояснення рогівки відзначалось попередніми авторами і мною 
дуже рідко; при застосуванні ж трупної консервованої рогівки для оптич
ного наскрізного пересадження я відзначив, що консервований матеріал 
приживає краще, ніж свіжий, а крім того, випадки прояснення більм 
спостерігались .при застосуванні такого матеріалу далеко частіше. Так, 
за два роки пересадження рогівки від трупних очей Вельтер описала 
17 випадків прояснення більма.

Лікувальне пересадження рогівки дало наслідки, які перевищили 
всі мої сподівання. У цілому ряді різних форм кератит^ воно давало 
швидкий і різкий лікувальний ефект.

Продовжуючи спостереження над лікувальним пересадженням ро
гівки при запальних і незапальних її захворюваннях, я, природно, 
переніс факти з- цієї області і на інші тканини і насамперед зупинився 
на лікувальному пересадженні шкіри, збереженої на холоді, при різних 
шкірних захворюваннях. Вже перші мої досліди дали надзвичайні ре
зультати.
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Випадки з пересадженням шкіри показали мені, що лікувальний 
ефект властивий не тільки консервованій на холоді рогівці при її пере
садженні, а також і іншим тканинам. Я не описуватиму тут послідовно 
ходу моїх спостережень над лікувальним пересадженням тканин в їх 
історичному розвитку, а наведу тут коротко обсяг захворювань, при яких, 
з більшим чи меншим успіхом, застосовувалось мною та іншими окулістами 
пересадження тих чи інших тканин.

Захворювання очей, при яких одержано особливо добрі наслідки,
такі.

1) Кератити— паренхіматозні, туберкульозні-(пересадження рогівки, 
імплантація плаценти під коньюнктиву), герпетичний (пересадження ро
гівки, імплантація плаценти під коньюнктиву), розацеа-кератит (переса
дження рогівки, імплантація плаценти під коньюнктиву, пересадження 
шкіри на висок), трахоматозний паннус (при пересадженні рогівки, при 
пересадженні слизової оболонки в дефект коньюнктиви склери, при 
пересадженні шкіри на висок, при імплантації плаценти або рогівки 
під коньюнктиву), скрофульозні кератити. Значне поліпшення було при 
кератоконусі при помутніннях рогівки в наслідок запалень.

2) Туберкульозні увеіти (імплантація плаценти під коньюнктиву аба 
під шкіру, пересадження шкіри).

3) Міопічні хоріоретиніти (при пересадженні шкіри, при введенні 
плаценти в пряму кишку, при імплантації плаценти під коньюнктиву).

4) Пігментний ретиніт. Цінні і досить стійкі ефекти при імплантації 
печінки під шкіру, при пересадженні шкіри, при введенні плаценти у пряму 
кишку.

5) Атрофія зорового нерва. В ряді випадків досягнуті істотні по
ліпшення при пересадженні шкіри, при введенні плаценти в пряму кишку.

При катаракті, главкомі і багатьох інших захворюваннях спостере
ження тільки но початі.

З неочних захворювань організму значні успіхи одержано при вовчаку 
(особисті спостереження і спостереження колег — проф. Фельдмана, проф. 
Ланда, Гольдштейн і Шмульяна), при туберкульозі гортані (зникнення 
дисфагії), при туберкульозі легень, при експериментальному туберкульозі 
у кроликів, при виразках різного походження (мої спостереження і проф. 
Мєщанінова, доц. Крамаренка, Скляніка, проф. Соколова, проф. Барін- 
штейна, проф. Ланда, Броверман та ін.), при рубцях різного походжен
ня (спостереження мої, доц. Скосогоренка, проф. Соколова), при виразці 
шлунка (спостереження мої, доц. Кранцфельда, проф. Очкіна, проф. 
Мєщанінова), при фурункульозі, при червоному вовчаку, при склеродер
мії, при бронхіальній астмі, при діабеті, при виразці дванадцятипалої 
кишки (мої спостереження разом з проф. Маршалковичем); успіхи спо
стерігалися також при радикулітах (Скосогоренко, Вельтер, Башинська), 
при нейродерміті (проф. Ланда), при травматичному невриті, при псоріазі 
(мої спостереження, проф. Ланда і Вельтер); відзначено сприятливий



вплив на обмін цукру при діабеті (Шестерікова, Можаровська), на роз
лади менструації, на ряд жіночих захворювань (проф. Живатов), на ре
генерацію в умовах експерименту на тритоні (проф. Лігнау). Спостере
ження над раковими виразками і лепрою тільки початі.

Клінічні дані підтверджені експериментальними дослідженнями. Так, 
кроликові з експериментальним виразковим туберкульозом, що захопив 
майже всю голову, на шию посаджена консервована шкіра іншого кро
лика; поліпшення почалося на 3-й день; на 10-й день всі виразки за
жили (Баженова, доц. Глейберман).

За дальшими дослідженнями (доц. Глейберман), консервована шкіра, 
пересаджена кроликові при туберкульозі шкіри, викликає швидке загоєн
ня виразок (за 12— 14 днів), а у контрольних—загоєння настає не раніше 
другого місяця.

Все це, безперечно, показує, що пересадження (або імплантація і 
іноді введення емульсії і соків) збережених на холоді тканин—рогівки, сли
зової оболонки, губи і ока, шкіри, судинної оболонки, печінки, плацен
ти—дає терапевтичний ефект. Він виявляється то у формі прояснення 
тканини (рогівка), то у формі розсисання рубців і організованого 
екссудату, то у вигляді е і д н о в л є н н я  пружності (рогівка при кератоконусі, 
шкіра при склеродермі), то у формі підсилення регенерації (загоєння 
виразок, прискорення регенеративного кіля у тритона), то у формі під
силення функції (підвищення зору навіть здорового ока, регуляція мен
струацій), то у формі підвищення біохімічних реакцій захисного порядку 
(припинення запалення різної етіології).

Мені здається, що найсильніше діє матеріал трупний, далі гомопла- 
стичний від живої людини, потім автопластичний. Гетеропластичний ма
теріал ще мало вивчений.

Тепер ще не можна дати теорію лікувальної дії пересадження кон
сервованих тканин. Доводиться обмежитись деякими узагальненнями, 
згруповуючи ті чи інші факти, і рядом гіпотетичних припущень, що да
ють основу для постановки проблем, які підлягають дослідженню.

1) Можна з великою імовірністю припустити, що з консервованої на 
холоді тканини в організм реципієнта надходять якісь речовини, що сти
мулюють його до процесів розсисання і регенерації.

2) Ці речовини діють у дуже розведеному стані. Так, трансплантат 
рогівки, діаметром 4 мм, і завтовшки 1/3 мм, приживлений до хворої ро
гівки реципієнта, оздоровлює не тільки її, а й рогівку іншого ока, 
тому що транспантат прижив, що діяння зумовлене, невагомою кількістю 
речовин, які надійшли в організм і розведені загальною масою рідини 
організму. Аналогічне і діяння шкіри, яка починає діяти надто швидко 
а розсисається дуже не швидко.

3) Нерідко речовини, які діють олігодинамічно, відносяться до роз
ряду каталізаторів (ферментного і неферментного характеру). Якщо роль 
каталізаторів величезна в хімії, особливо технічній, а також і в харчовій
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індустрії (Опарін), то вона ще більша в біохімії живого організму. Про 
це свідчать роботи школи акад. Богомольця, особливо проф. Медвєдєвої 
про автокаталітичну регуляцію фізіологічних процесів організму. Можна 
припустити, що речовини, які обертаються в консервованій тканині, на
лежать до розряду каталізаторів; але доказів для цього ще немає. 
-Отже, я вважаю за краще називати їх покищо терміном „фактори кон
сервації".

4) Я припускаю, що ці речовини здатні організовуватися (як ката
лізатори і автокаталізатори) в живому організмі, але при консервації на 
холоді цей процес, при умові харчового і кисневого голодування, від
бувається в більшій кількості і швидше.

5) Я підкреслюю, що ці речовини не є продуктами розпаду некро- 
тизованої, мертвої тканини. Про смерть тканини, яка зберігається на 
холоді, не може бути мови (анабіоз Бахметьева, досліди біолога Морозо
ва, результати пересадження рогівки, вищенаведені досліди Баженової, 
розмноження клітин у зберігуваних на холоді тканинах у дослідах Пупен- 
ко і Скородинської та ін.). Можна припустити в консервованих ткани
нах деякі явища автолізу, але автоліз не є ще ознака смерті. Не запе
речуючи загибелі окремих клітин, я припускаю, що головна маса клітин 
жива або перебуває в стані підсиленого процесу фізіологічного оджи- 
вання, може бути в оборотному стані між життям і смертю.

6) Я висловлюю гіпотезу, що фактори консервації перебувають у 
пересаджуваній тканині почасти у вільному стані (швидкість ефекту), 
почасти в адсорбованому вигляді (пізнє настання ефекту при розсисанні 
трансплантата).

7) Я висловлюю гіпотезу (не більше), що фактори консервації роз- 
іїушують зв’язок різних активних речовин захисного характеру з кліти
нами, тим часом як хвороботворні фактори підсилюють цей зв’язок; ці 
запасні активні речовини захисного характеру, надходячи в кров, є сво
го роду „внутрішніми медикаментами" (вираз запозичений).

8) Строгої специфічності фактори консервації не мають. Аналогія— 
в дослідах Ромейса по омолодженню щурів шляхом пересадження печін
ки, а не статевих залоз (за Богомольцем).

9) Яку роль грає нервова система в лікувальному ефекті — неясно. 
Участі її не відкидаю.

10) При вивченні факторів консервації треба визначити точки їх 
дотикання або їх розходження з гістолізатами (Міагава), з факторами 
Бердичевського, з рановими гормонами Габерляндта, з некрогормонами 
Каспарі, з лікувальними факторами антиретикулоендотеліальної сироват
ки Богомольця, з діючими чинниками в дослідах Насонова, з метаболіта
ми Штерн, з індукуючими і організуючими речовинами.

11) Діяння факторів консервації різноманітне і захоплює велике 
коло процесів. Це не поцинне здаватися дивним, якщо згадати, що лю
дина може принципово видужати від усякої хвороби (а їх тисячі).



Метод пересадження консервованих тканин завдає удару макроорганізмові,, 
мобілізує значну частину системи або комплексу його оздоровчих реак
цій. Наш метод—подразнювач широкого діапазону і може впливати, зви
чайно, не на всі, але на багато хвороб.

12) Я рішуче підкреслюю, що метод лікувального пересадження 
повинен бути ланкою в ряді терапевтичних досягнень і його треба ком
бінувати з іншими заходами (ліки, харчування, клімат, фізіотерапія та 
ін.). Пересадження консервованих тканин (в його різновидностях) дає 
новий принцип лікування. Справа клініки розвинути його в практична 
цінну систему.
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ШТУЧНІ РАДІОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ І ЦИКЛОТРОН
Акад. О. І. ЛЕЙПУНСЬКИЙ

І. В с т у п

В 1896 р. відкрито явище радіоактивності урану. Це відкриття було 
початком нової галузі фізики—фізики атомного ядра. Вивчання радіо
активності, досліди по розсіянню а-частинок привели в 1911 р. до ство
рення нової роботи теорії атома Резефорда-Бора, яка відіграла плодотворну 
роль в розвитку атомної фізики і привела до сучасної квантової теорії, 
що задовільно пояснює всі відомі процеси в електронних оболонках атома 
і добре передбачає поведінку атомів у звичайних фізичних і хімічних 
процесах.

Якщо сучасний стан фізики електронних оболонок атомів (того, що 
звичайно називається атомною фізикою) лишає враження певної завер
шеності, хоч би в загальних рисах, то стан наших знань про ядра атомів 
не дозволяє зробити скількибудь далеко йдучих узагальнень. Ядерна 
фізика вже понад десять років стоїть у центрі уваги науки; над нею 
працюють великі колективи добре оснащених фізиків, одержано резуль
тати величезного значення. Проте, навіть тепер, після десятиліття надзви
чайно швидкого прогресу, в цій галузі фізики ми на кожному кроці 
натрапляємо на труднощі, часто дуже принципіального характеру.

Явище природної радіоактивності, яке, як правило, спостерігається 
у самих важких атомів, показує, що деякі ядра, розпадаючись спонтанно, 
перетворюються в ядра інших елементів. В 1919 р. Резефорду удалося 
вперше викликати штучне перетворення ядер. Обстрілюючи азот а-частин- 
ками з енергією в декілька міліонів вольт, він одержав кисень і ядро 
водню — протон (N14 (а, р) О 17). Це відкриття було початком дуже 
інтенсивного вивчання розщеплення ядер, яке привело Чадвіка (1932 р.) 
до відкриття нейтронів — нових нейтральних елементарних частинок, які 
разом з протонами і складають всі ядра, і подружжя Жаліо-Жюрі (1933 р.)— 
до відкриття штучних радіоактивних елементів. Вивчаючи розщеплення 
бору і алюмінію а-частинками, вони знайшли, що в результаті утворю
ються ядра азоту і фосфору, які потім зазнають дальшого перетворення, 
спонтанно випускаючи швидкі позитивні електрони. Ці ядра азоту і фос- 
•фору і є першими штучно виготовленими радіоактивними речовинами.
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4 2. У м о в и ,  п о т р і б н і  для  я д е р н и х
п е р е т в о р е н ь

Тепер завдяки розвитку ядерної фізики і техніки ядерного дослі
дження відомі вже сотні штучно-радіоактивних речовин. Майже немає 
атомів, з яких не можна було б виготувати одного або кількох радіо
активних ізотопів.

Розглянемо в загальних рисах механізм ядерних перетворень. Ядро 
займає мізерну частину об'єму атомів. Його лінійні розміри примірно 
в десять тисяч раз менше розмірів атома. Отже, якщо обстрілювати 
ядро будьякими частинками, які можуть вступати з ними у взаємодіяння, 
наприклад, а-частинками, протонами, нейтронами і т. д., то ймовірність 
попадання таких частинок у ядро буде дуже мала. Тому треба обстрі
лювати ядра якомога більш інтенсивними потоками частинок, щоб одержати 
попадання в більшу кількість ядер.

В ядрі зосереджений весь позитивний заряд атома, рівний в елек
тронних одиницях порядковому номеру елементу в періодичній системі 
елементів. Отже, якщо під ядром лежатиме позитивно заряджена частинка 
(протон, а-частинка, дейтерон-ядро) важкого ізотопу водню і т. д, , то 
ця частинка буде дуже відштовхуватись від ядра завдяки кулонівському 
взаємодіянню. Якщо енергія падаючої частинки недостатня, то частинка 
не досягне поверхні ядра, — вона від нього відштовхнеться. При досить 
великій енергії, завдяки наявності у частинок хвильових властивостей, 
частинка зможе прорватися крізь бар'єр відштовхувальних сил, потра
пити в ядро і викликати в ньому перетворення.

Отже, для того, щоб викликати перетворення ядер, треба мати досить 
інтенсивний потік дуже швидких ядерних частинок. Якщо обстрілювати 
ядра нейтронами, то останні не будуть відштовхуватись ядрами, і для 
проникнення в ядра їм не треба мати великої енергії. Тому нейтрони 
являють собою дуже зручні снаряди для обстрілювання ядер. Однак, 
самі нейтрони вилітають з ядер тільки в результаті ядерних перетворень, 
викликаних зарядженими частинками. Тому навіть використання нейтронів 
для ядерних перетворень не усуває необхідності будьяким шляхом ство
рити потік дуже швидких додатних частинок.

3. М е х а н і з м  я д е р н и х  п е р е т в о р е н ь

Ядра складаються з протонів і нейтронів. Ядро водню складається 
з одного протона, ядро дейтерію — з одного протона і одного нейтрона, 
ядро гелію— а-частинка—з двох протонів і двох нейтронів, ядро алюмінію— 
з тридцяти протонів і чотирнадцяти нейтронів і т. д. Кількість протонів 
у ядрі Z  дорівнює атомному номеру, а кількість нейтронів N =  А  — Z r 
де А —атомна вага елементу. Таким чином, в маленькому об'ємі, який 
займає ядро, щільно упаковані протони і нейтрони, між якими діють на 
дуже близьких віддалях великі сили притягання. Структура ядра подібна
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до структури каплі рідини. Якщо на поверхню ядерної капельки потрапляє 
будьяка частинка (протон, нейтрон, а-частинка^, то вона прилипає до 
ядра, при цьому виділяється кінетична енергія цієї частинки плюс енергія 
конденсації, коштом якої ядерна капелька дуже „розігрівається". Така 
„розігріта" капелька може через деякий час випарити якунебудь частинку. 
В цьому полягає ядерне перетворення.

Іншими словами це можна описати так. Падаюча частинка, сти
каючись з ядром, передає свою енергію всім частинкам утвореного склад
ного ядра (компаунд-ядро), яке складається з старого ядра плюс частинка, 
що потрапила. Через деякий час достатня енергія може сконцентруватися 
на якійнебудь частинці ядра, яка й вилетить. В наслідок захоплення 
частинки, або захоплення вильотом другої частинки може статися, що 
утворене ядро виявиться нестабільним. В ньому при даній атомній вазі 
атомний заряд може бути або дуже малим, або надто великим. В цьому 
випадку ядро намагається перейти в стабільний стан шляхом перетво
рення одного з своїх протонів у нейтрон з випусканням позитивного елек
трона або нейтрона— в протон з випусканням негативного електрона.

Такі нестабільні ядра і є штучно-радіоактивними.
Наприклад:

1) ізА1^ +  2Не4- , ( 15Р31) - 15Р30 +  п 

2) 16P31 +  n -» 15P32 +  Y
15p82- * 16S32 +  e

Одержані в цих реакціях 15Р30 і 15Р32 є нестабільними, штучно- 
радіоактивними речовинами, які переходять шляхом перетворення про
тона в нейтрон і нейтрона в протон (15Р32) в стабільні ядра 14Mg3°
І icS32

4. М е т о д и  о д е р ж а н н я  п о т о к і в  ш в и д к и х  
ч а с т и н о к .  Ц и к л о т р о н

Протягом багатьох років для здійснення ядерних перетворень ко
ристувались швидкими частинками, які постачала нам природа у вигляді 
а-частинок від природних радіоактивних речовин. На жаль, природа дає 
їх мало. Розвиток квантової механіки привів до висновку, що для ядер
них перетворень вигіднішими будуть ядра з меншою атомною вагою, 
ніж а-частинки— протони і дейтерони. І дійснб, в 1932 р. Кокрофт і Уол
тон збудували високовольтну установку, користуючись якою, вони при
скорили протони всього до 600 тисяч вольт, за допомогою яких вони 
здійснили ряд ядерних перетворень. Ця робота Кокрофта і Уолтона 
була початком бурхливого розвитку методів прискорення частинок. Ро
бота пішла, головним чином, в напрямі утворення якомога більш 
високовольтних установок. Цей напрям виявився надзвичайно корисним;
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за допомогою збудованих високовольтних установок різних систем уда
лось одержати і продовжують одержувати дуже важливі і цікаві резуль
тати. Найбільша енергія частинок, одержана досі цим методом, не переви
щує 2—3 міліонів вольт. Будуються установки і для вищих напружень — 
до 5 міліонів вольт, але такі установки дуже дорогі і громіздкі.

Для багатьох цілей ядерної фізики великі переваги має інший 
тип машин, сконструйований проф. Лоуренсом в Америці, — так зва
ний циклотрон. Ця машина прискорює частинки до надзвичайно ве
ликих енергій. Дейтерони в ній удалося прискорити до 16 міліонів 
вольт, а а-частинки— до 32 міліонів вольт. Потоки таких частинок 
мають дуже велику потужність. Ясно, що винайдення цієї машини ві
діграло величезну роль в розвитку ядерної фізики. Найбільше число 
результатів, одержаних в галузі виготування і дослідження штучних 
радіоактивних речовин, зв'язане з циклотроном. Не дивно, що за цю 
роботу проф. Лоуренсу була присуджена Нобелівська премія.

В основу роботи циклотрона покладено надзвичайно дотепний прин
цип. Іон примушують рухатися перпендикулярно до силових ліній рів
номірного магнітного поля. В цьому випадку відомо, що іони з даним 
зарядом і масою будуть рухатися по колах, радіус яких залежить від 
швидкості іонів, але час обертання по колу не залежить від швидкості 
іона. Якщо він буде прискорений електричним полем у проміжку 
між плоскими коробками (див. рисунок), то в середині коробок він 
буде рухатися по колу. Описавши півкола, він піде 
по краю коробки. Якщо за цей час електричне поле 
змінило напрям на протилежний, іон знов приско
риться і зробить півкола дещо більшого радіуса 
у другій коробці, знов підійде до краю, знов при
скориться електричним полем, що змінило за цей 
час свій напрям, і т. д. Таким чином іон може при
скорюватись сотні раз і в результаті одержати ве
личезну енергію в десятки 'міліонів вольт. Частота 
змін електричного поля повинна бути настроєна 
в резонанс до руху іона в даному магнітному полі.
Звичайно, для цього потрібна частота, яка відпо
відає радіохвилям в декілька десятків метрів.

Практично циклотрон здійснюється у вигляді величезного електро
магніта вагою порядку 100 тонн, між полюсами якого приміщується 
коробка для прискорення іонів, і короткохвильової радіостанції потуж
ністю в декілька десятків кіловат.

Завдяки величезній потужності потоків заряджнених частинок, 
утворюваних циклотроном, і великій їх енергії, з його допомогою можна 
викликати ядерні перетворення майже всіх елементів; можна виготовляти 
досить значні кількості штучних радіоактивних речовин, можна утворю
вати надзвичайно потужні потоки нейтронів.

Ы
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5. В и к о р и с т а н н я  ш т у ч н и х  р а д і о а к т и в н и х  
р е ч о в и н  і н е й т р о н і в

1) В х і м і ї  і б і о х і м і м і ї .  Тому що хімічні властивості атомів ви
значаються структурою електронної оболонки, тобто тільки величиною 
ядерного заряду, то атоми штучно-радіоактивних речовин поводять себе 
цілком так, як і атоми з стабільними ядрами. Однак, ядро нестабільне 
обов’язково колинебудь перетвориться в стабільне з випусканням елек
трона великої енергії, з’явлення якого легко відзначити. За допомогою 
сучасної експериментальної техніки фізики легко відзначають кожний 
окремий швидкий електрон. Тому радіоактивні ядра ніби мають інди
відуальність, за їх ходом легко стежити, вони неначе відзначені елек
троном розпаду, що з ’являється.

Застосування таких „значених" атомів створює зовсім нові можли
вості в хімії і біохімії. Так, за допомогою штучних радіоактивних атомів* 
включених в потрібну хімічну сполуку, легко можна з’ясувати хід реак
цій ізотопного обміну. Цей шлях використання досить активно розви
вається за кордоном і у нас — ленінградськими хіміками С. 3 . Рогінським 
і А. А. Грінбергом. Цим же методом з ’ясовано ряд питань, зв’язаних 
з механізмом діяння каталізаторів. Зокрема; легко встановити, коли ка
талізатор бере участь у хімічному перетровенні як хімічний посередник 
і коли його роль сходить до створення особливих місць, де енергія 
активації для данної реакції зменшується.

Особливо велику роль цей метод повинен відіграти для з’ясування 
проміжних сполук, міцності зв’язку різних атомів у молекулах і т. д*.

За допомогою звичайних методів можна одержати в достатній кіль
кості лише дуже обмежену кількість штучних радіоактивних елементів, 
при чому особливо легко одержуються радіоактивні фосфор і бром, 
отже, найбільша кількість хімічних досліджень проведена була з цими 
речовинами. За допомогою ж циклотрона можна одержувати у великих 
кількостях майже довільні речовини, тому в останній час, головно в 
Америці, дослідження починає поширюватись на вивчення елементів 
інших груп. В біохімії метод „значених" атомів повинен відіграти особ
ливо велику роль, бо він дозволяє при наявності достатньої кіль
кості штучних радіоактивних речовин вивчити роль в обміні речовин 
в живих організмах найрізноманітніших атомів і сполук. Досі в цих 
роботах застосовується головним чином радіофосфор, починає засто
совуватись радіонатрій. Але все досі зроблене—це тільки перші резуль
тати, які переконливо доводять потужність і перспективи цього нового 
методу.

2) У м е д и ц и н і .  Для практичного лікування ні штучні радіоактивні 
речовини, ні нейтрони ще не застосовуються, але дослідження в цих 
напрямах проводяться. Результати вже тепер вказують на деякі нові 
можливості.



У всіх випадках, де для лікування користуються природними радіо
активними речовинами, можна, звичайно, користуватися і штучними. 
Сучасний циклотрон може за день виготувати 400—500 мілі-кюрі радіо- 
натрію, але збудування і утримання циклотрона ще й тепер вартістю 
мало відрізняється від вартості радію. Однак, користуватися штучними 
речовинами зручніше, бо після того як закінчується діяння, ці речо
вини стають неактивними, тобто цілком безпечними. Крім того, відкри
ваються нові можливості. Як показав досвід, деякі тканини мають 
селективні властивості в розумінні засвоєння даних речовин. Наприклад, 
концентрація фосфору в кістках відносно більша, ніж у тканинах. Якщо 
треба опромінити з лікувальною метою кістки, то може виявитись корис
ним вводити опромінення в організм у вигляді радіофосфору, який 
відкладеться в потрібних місцях і зробить свій вплив. Були успішні 
спроби лікування білокрів’я радіофосфором.

Треба сподіватися і нових радіо-хіміко-терапевтичних можливостей. 
Імовірно, що при введенні в звичайні хімічні лікувальні речовини 
радіоактивних атомів, така речовина виявить комбіноване діяння.

Ставились цікаві досліди для з ’ясування швидкості поширення на
трію в організмі людини. Проковтнутий радіонатрій через 10 хвилин 
виявляється в руці, а впорснутий в одну руку — через 20 секунд ви
являється в другій руці.

Завдяки тому, що ,за допомогою циклотрона удається одержати 
дуже потужні потоки нейтронів, в останній час проводяться досліди над 
біологічним діянням нейтронів. Заздалегідь можна передбачати, що діян
ня нейтронів повинне відрізнятися від діяння радію.

Біологічне діяння радію зв’язане з тим, що під впливом Y “ про- 
міння в тканині з ’являються швидкі електрони, які іонізують на своєму 
шляху. Ця іонізація і викликає хімічні перетворення, які відповідають 
за біологічні діяння. У випадку опромінення нейтронами утворювати
муться, в наслідок стикання з воднем тканин, швидкі протони, які і бу
дуть проводити іонізацію. Проте, іонізація, викликувана протонами, має 
зовсім інший характер. Якщо електрон викликає мало іонів на одиницю 
шляху, то протон викликає дуже щільну іонізацію. Ця відмінність у ха
рактері іонізації може викликати різне біологічне діяння.
' Провадились досліди над діянням нейтронів на ракові тканини і на 
нормальні. Виявилось, що руйнування ракових тканин відбувається 
швидше і що різниця більша, ніж у випадку опромінення у -промінням. 
Це відкриває деякі перспективи в лікуванні злоякісних пухлин. Нейтро
ни, можливо, удасться використати і іншим шляхом. Відомо, що повільні 
нейтрони дуже легко реагують з ядрами літію і бору, в наслідок цієї 
реакції утворюються дуже іонізуючі осколки. Можна сподіватися, що 
при введенні в потрібну тканину будьяких сполук В або Li діяння ней
тронів дуже сильно виявиться тільки в такій тканині, а здорові ткани
ни зовсім не будуть уражені.
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З цих прикладів видно, яке велике значення мають для різних га
лузей науки штучні радіоактивні речовини і нейтрони. Тому не дивно, 
що в різних країнах будують циклотрони, навколо яких зосереджується 
робота фізиків, хіміків, біохіміків, фізіологів, медиків, які розробляють 
способи застосування штучних радіоактивних речовин і нейтронів у своїх 
галузях.

На жаль, ми трохи відстали у цьому відношенні. В Ленінграді є 
один циклотрон невеликих розмірів, який не задовольняє поставлені 
перед ним завдання. Тепер в Ленінграді ж закінчується другий. На 
Україні циклотрона досі не було. Недавно Президія Академії Наук УРСР 
постановила збудувати у нас циклотрон і відпустила кошти на проекту
вання його.

На Україні, де фізичне, хімічне, біологічне і медичне дослідження 
стоять на досить високому рівні, циклотрон дасть можливість ученим 
взяти участь у тому багатонадійному прогресі, що зв’язаний з застосу
ванням штучних радіоактивних речовин і нейтронів.
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Акад. В. О. СЕЛЬСЬКИЙ

На фт а .  Немає ніякого сумніву, що серед корисних копалин Захід* 
ної України як по своєму промисловому значенню і економічній цін
ності, так і по розмірах поширення перше місце належить нафті і зв’я
заному з нею газові.

Всі нафтові родовища, так само як і виходи нафти і газів, зв’язані 
з відкладами флішу, з якого складені шари, починаючи від нижньої крей
ди ї кінчаючи верхами олігоцену. На думку Зубера, фліш утворився 
завдяки взаємовідношенню осадів мілкого моря, відкладів лагун і річок, 
викликаних швидкою зміною хімічного і механічного складу вод. Фліш 
відрізняється чергуванням тонких шарів глини, мергелю, сланців і піс
ковиків, які містять у собі фукоіди та ієрогліфи. Вапняки в серії цих 
відкладів невідомі.

Численні нафтовиявлення, зв’язані з флішем в Карпатах, стали Зу- 
берові за основу для розвитку цілої теорії залежності нафтоутворення 
від умов утворення самого фліша.

Як вертикальні розрізи геологічних відкладів у різних місцях уз
довж Карпат, так і розрізи в поперечному напрямі свідчать про різні 
фаціальні зміни одночасних відкладів. Треба відзначити, що стратигра
фічний розріз вивчений досі дуже мало, а повне уявлення про фаціальні 
зміни ми можемо мати тільки тоді, коли крок по кроку буде простежена 
зміна кожного шару. Через велику мінливість осадових відкладів стра
тиграфічне положення деяких шарів лишається дуже загадковим, звідси, 
звичайно, і припущення про фаціальні зміни є в такій же мірі гаданими. 
Відклади флішу не можна вважати вивченими. Ні петрографічне дослі
дження з виділенням певних груп характерних мінералів, ні палеонтоло
гічне вивчення всієї нафтоносної смуги, ні мікрофауністичне дослідження 
тут не проведені або зроблені тільки частково. Думку, що фліш являє 
собою в фауністичному відношенні німу товщу, — треба відкинути. 
Професор Львівського університету Рочаль зібрав прекрасну колекцію, 
яка включає більше двох сот видів копалин, але вона остаточно не об
роблена і результати не опубліковані. Таксамо мікрофауністичне ви
вчення деяких місць ще тільки почате і воно виявило значну наявність 
мікрофауни.
Вісті АН -  4
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Відклади флішу охоплюють не тільки північну частину Карпат, але 
поширюються і на південну їх частину. Зона флішу визначається ясно 
виявленим орографічним„берегом" від зниженої частини, так званої „під
карпатської зони", на яку налягають наймолодші відклади цього 
району.

Відклади флішу зібрані в ряд складок, які часто мають переверну
тий, лежачий характер і орієнтовані лобовою частиною в північно-схід
ному напрямі. Поздовжні скиди і надсуви у зв’язку з утворенням склад
них складок приводять ̂ до утворення більш-менш широких покривів, що 
в свою чергу утворює на кожному кроці ненормальні контакти між 
відкладами, різними або своїм віком, або літологічним складом. Текто
нічна будова нафтоносної смуги Західної України, за Богдановичем, об
умовлена наявністю двох покривів — суббескідського, насунутого з пів
денного заходу на соленосні підкарпатські шари міоцену, і південного 
бескідського, насунутого в тому ж напрямі.

Цілий ряд хребтів, які йдуть з південного заходу на північний схід, 
сучасні геологи поділяють на три великі тектонічні одиниці, що насу
ваються одна на одну: надсув магурсько-чорногорський, дукельський, 
церговський. Найбільш західна смуга являє собою центральну депресію, 
за нею йде так званий район скиб 1), який дістав свою назву од витягнутих 
у поздовжньому напрямі, насунутих одні на одні відкладів крейдяного 
віку, що чергуються між собою, — еоцену і олігоцену; і ще далі на захід 
розміщується район глибинних складок.

Кожна з цих тектонічних одиниць поділяється на декілька другоряд
них складок, більш-менш деформованих завдяки горотворним процесам. 
Весь цей район перерізаний багатьма поздовжніми дислокаціями, уздовж 
яких утворились місцеві надсуви.

В центральній депресії знаходяться переважно молодші відклади, 
головним чином олігоценового віку. Берег Карпат морфологічно закін
чується виступом, який насувається на соленосні глини міоценового віку, 
під якими залягають глибинні складки, що, очевидно, являють собою 
останні тектонічні одиниці в Карпатах.

На просторі передгір’я розрізняють антиклінарій так званих тор- 
тонських і мульду верхнєтортонських порід. З північного сходу мульда 
ця облямована міоценом подільської платформи.

Основні нафтоносні райони зв’язані із смугою „скиб" і „глибинних 
складок", але і смуга центральної депресії північно-західної частини має 
багато нафтоносних піднять, і її, так само як і смугу, що лежить 
на схід від району глибинних складок, через велику кількість газових 
родовищ треба розглядати як нафтоносну.

Нафтовиявлення зв’язані з відкладами, починаючи від нижньо-крей
дяних і кінчаючи міоценом.

3) Скиба в звичайному виразі —  це земля, вивернута плугом під час його роботи.
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Вище було вказано, що стратиграфічний розріз вивчений дуже мало, 
а тим часом виняткова складність тектонічної будови потребує насам
перед дуже докладного вивчення стратиграфії» і якщо його не було, то 
не можна вважати вивченою і тектоніку.

Приватновласницькі інтереси (а які вони були — можна судити з того, 
що тільки на самому Бориславському родовищі налічували понад 200 ха
зяїв) привели до того, що навіть на експлуатаційних площах вивчалась 
тільки більш доступна верхня частина родовища, глибші ж горизонти, 
піднасувна частина, лишились не вивченими і не зачепленими експлуата
цією, а щодо нафти—вона може являти не меншу цінність, ніж верхні 
горизонти.

Нафта стала предметом експлуатації з 70 х років минулого століття. 
Чимало родовищ вважаються виробленими давно і закинуті; багато які 
ледве животіють. Взагалі дебіт свердловин низький. Свердловини, що 
дають кілька десятків тонн на добу, вважаються прекрасними, а ті, що 
дають сотні, — великою рідкістю. Тільки деякі свердловини з так зва
ного „бориславського пісковика“ у родовищі Борислава давали більше 
тисячі тонн на добу. Тривалість життя свердловини велика. Деякі навіть 
після 15 років експлуатації продовжують давати нафту.

Нафта тут звичайно високої якості з великою кількістю парафіну 
(до 10%) і з великим газовим фактором (до 400%). Ці дві обставини при 
надзвичайно низькій техніці експлуатації за допомогою желонки повинні 
були привести до дуже швидкої закупорки пор шару парафіном і при
пинення надходження нафти до свердловини. Останнє свідчить, що 
низький дебіт свердловин може бути обумовлений лише цією обставиною. 
Методи омолодження свердловин не застосовувались, тим то в надрах, 
мабуть, збереглась велика кількість нафти, яка зменшувалась тільки за 
рахунок ненормально великого ущільнення свердловин і підсиленого під
смоктування власниками один одного.

В 1938 р. в двадцяти основних родовищах нафта видобувалася 
з 2078 експлуатаційних свердловин. Головними родовищами є: Борислав 
з видобутком в 1938 р. 247 тис. тонн, Сходниця — 39,5 тис. тонн, Битков- 
Пасічна— 25 тис. тонн, Банкова— 19 тис. тонн, Рипне-Дуба — 13 тис. 
тонн, Урич — 7,8 тис. тонн, Роовенька — 3 тис. тонн, Майдан — 2,8 тис. 
тонн і Бисепре — 2,5 тис. тонн.

Видобуток нафти в кол. Польщі знизився з 1083,3 тис. тонн в 1913 р. 
до 557 тис. тонн в 1932 р. Глибина свердловин на старих ділянках 
у Бориславі 150 — 1000 метрів, на нових — 500 — 1800 метрів. В Туста- 
новицях глибина деяких свердловин перевищує 1800 метрів. Є родовища 
і з більш мілким заляганням нафти. В слободі Рунгунській нафта за
лягає, наприклад, на глибині 200 — 800 метрів.

Якість нафти звичайно висока. Питома вага бориславської нафти 
0,850 — 0,869. Кількість у нафті бензину до 20%, гасово-лігроінової
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фракції до 45%. Нафта дуже парафіниста (до 10%) і майже без 
сірки.
' Слаба вивченість стратиграфічного розрізу, недостатнє знання текто
ніки і особливо піднасувної частини, а також тектоніки еоцено-крейдя- 
них відкладів свідчать про те, що смуга нафтових родовищ, не зважа
ючи на тривалий період експлуатації, може заховувати в собі ще вели
чезну кількість нафти.

Великий інтерес щодо нафтоносності являє смуга центральонї де
пресії, смуга глибинних складок і смуга поширення газових родовищ, 
тектоніка глибоких горизонтів яких лишається зовсім не висвітленою.

Не позбавлені інтересу щодо нафтоносності також палеозойські 
відклади подільської плити.

Згідно з думкою Тейссейєра, будова подільської плити розглядається 
як горст, нахилений на південний захід під кутом 1— 5° з легко-складча
стими флексуроподібними скидами. Горст цей обмежується лінією, яка 
йде з північного заходу на південний схід від Коваленки — Смиковець 
до Чорнолиця—Пшемпеляни. На захід і північний захід від палеозойського 
горсту лежить піднесена частина з виходами на поверхню відкладів крейди 
і міоцену. Місцевість ця має назву „Ополя“. Границя Ополя з прикар
патськими відкладами міоцену в південній частині характеризується чис
ленними газовиявленнями. Розпочате під керівництвом проф. Самсоно
вича в околицях Сокола — Злочева свердлування на глибині 250 —  450 
метрів під юрсько-крейдяними відкладами зустріло відклади карбону. 
Свердловина в Блудниках (коло Галича) на глибині 420 метрів не зу
стріла під крейдяними відкладами ні карбону, ні доломітів середнього 
девону, який в 40 кілометрах на схід від Блудників виходить на поверх
ню у фації Ольд-ред (околиці Монастирця). Ці дані говорять про на
явність у районі Галич — Блудники певного підняття. Магнітні і сей
смічні роботи по краю Огіоля виявили ряд подібних піднять, які роз
міщуються в північно-західному напрямі. Відомо, що з такого роду 
підняттями зв’язуються поклади бітумів.

Васкутану ділить весь розріз між Українським кристалічним маси
вом і подільським Ольд-редом на Ордович — з п’ятьма горизонтами 
і Готланд — з сімома. Ордович здебільшого складений з пісковиків 
і сланців, які залягають горизонтально. Четвертий горизонт, лічачи 
знизу, він називає „сланцем Наславцеа" (Naslawceb), характеризує його 
як дуже бітумінозний і порівнює з кукерситами Естонії, які містять до 
50% бітумів. У Готланді серед сланців виступають півкристалічні трі
щинуваті вапняки, які відповідають вапнякам над Збручем, що теж ду
же бітумінозні. В 1939 р. в Голохвастах над річкою Збручин у відкладах 
сармату, що залягає на відкладах силуру, знайдені ознаки нафти. В Ру
мунії відклади палеозою нафтоносні. Звідси, звичайно, стає ясним зна
чення і всієї подільської плити щодо нафтоносності і необхідності 
найдокладнішого вивчення всього палеозою. (Спеціальну статтю „Основні
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завдання геологічних розвідувань на нафту в Західній України14 див. № 4-5 
;жур. «Вісті АН " за 1940 р.)

Г о р ю ч і  г аз и.  Майже всі нафтові родовища прикарпатської наф
тової зони е одночасно і газовими родовищами. Лише в Бориславі за 
останні двадцять років видобуто понад 5 млрд. кубометрів, не рахуючи 
•тієї кількості газів, яка була випущена в повітря і яка становить теж 
не менш 5 млрд. кубометрів- Експлуатація газу почалась у 1897 р., і ви
користовувався він головно для опалення хатніх печей і нагріву котлів.
В 1913 р. з газу вперше одержано газолін, а перший компресорний завод 
'був збудований тільки в 1922 р. і дав до 200 тонн газоліну на місяць. 
Максимальна кількість газоліну припадає на 1931 р .— 36140 тонн. 
Загальна кількість видобутого в 1938 р. на нафтових промислах газу 
становила 121 млрд. кубометрів.

В склад газу Бориславського родовища входять: метан — 55—83%, 
важкі вуглеводні — 14—38%, азот — 0—6,47%, кисень — 0,03—4,24%, 
благородні гази — до 0,017%.

Родовища газу відомі, крім того, поза родовищами нафти, в районах, 
які межують з нафтоносною зоною з східного боку. З численних площ, 
на яких розвідковими роботами встановлено газовиявлення, експлуа
туються по суті дві: Дошава і Калуш. Експлуатація Дошави почалась 
у 1920 р. Верхня частина відкладів являє собою одноманітну серію, 
яка складається з шарів темносірих мулів, що часто міняються, слан
цевих мулів, мергелів, ясносірих пісків, дрібнозернистих пісковиків 
з прошарками мергелів. Численна фауна (Rifolia В е с с а г і, Mitralis Е і с h., 
Limnocardium plicatum var. Hydrobia, Soleu та ін.) дала змогу проф. 
Фрідбергу віднести серію цих відкладів до глибини 400 метрів до від
кладів тортону. Від глибини 400 метрів до глибини 1300 метрів залягає 
серія сланців і пісковиків з численною мікрофауною (Bullimina, Globige- 
rina, Elphidium, Textularis та ін.), яку Фрідберг зараховує * до нижнього 
тортону. На глибині 1314 — 1344 метрів в темносірих сланцюватих 
глинах знайдені численні Spiryolis valvayina R eu ss., наявність яких 
характеризує вік від тарханського до копського. Далі, до глибини 1550 
метрів ідуть породи вапняковисті, які проф. Самсонович зараховує до 
сеноману (шари з Exogyra conica S о w). Вся серія цих відкладів утво
рює при своєму заляганні кути, які не перевищують 8°, у більшості ж 
випадків падіння обмежується 2—3°, або й того менше, в північному 
напрямі.

Дошавське родовище поділяють на дві частини—західну і східну—на 
тій підставі, що східна частина лежить вище, а зміна тиску при експлуа
тації одної частини не впливає на другу. Тектонічний характер цього 
поділу не з’ясований. Площа експлуатації по довжині дорівнює 4 кіло
метрам, по ширині—1,5. Контур газового поля не визначений, а тому 
і підрахунок запасів не може бути проведений. Початковий тиск на 
головці в середньому дорівнює 58—60 атмосферам.
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Перший газоносний горизонт визначений на глибині 74 метри з кіль
кістю метану 96%, важких углеводнів 3%, азоту 0,8% і кисню 0,2%. Цей 
горизонт не експлуатувався. Перший експлуатаційний горизонт знахо
диться на глибині 280—290 метрів, другий—на глибині 390—400 метрів 
і третій, найпродуктивніший,— на глибині 650—700 метрів.

ГаЗові поклади зв’язані з лінзами піску або тонким прошарком піс
ку, який залягає серед сланців. За даними сейсмічної розвідки, дошав- 
ське родовище знаходиться в синкліналі. Загальна кількість експлуата
ційних свердловин 21; з них в 1938 р. видобуто 198 млн. кубометрів газу. 
З 1926 по 1938 р. видобуто коло 1 млрд. кубометрів. Хімічний склад 
газів, за визначенням Газового інституту у Львові, становить: ме
тан 94,1—97,9%, важкі вуглеводні 1,3—4,8%, кисень 0,2—0,15, азот 0,9— 
0,6% .

Інж. Ковальчевський розцінює поклади Дошави в 13 млрд. кубоме
трів, хоч тому, що родовище неоконтурене, підрахунок цей не може пре
тендувати на точність.

Другою експлуатаційною площею є Калуш. Ні характер тектоніки, 
ні стратиграфічний розріз точно не вивчені. Експлуатується три сверд
ловини, які в 1938 р. дали 15 млн. кубометрів газу з глибини 724— 800 ме
трів. Толвинський вважає, що газоносними є шари пісків верхнього сар
мату, які полого падають на північний захід. Крім цих двох експлуата
ційних площ, газ виявлений у Хондовицях на глибині 500—700 метрів 
з тиском 70 атмосфер; в Опарах виявлено три газоносних горизон
ти на глибині 450—550 метрів з тиском 40—50 атмосфер; в Богород- 
чанах є чотири газоносних горизонти на глибині 671—755 метрів; кола 
Пасічної нова свердловина виявила тиск на головці до 170 атмосфер 
при добовому дебіті до 200 тис. кубометрів газу. Всі ці родовища 
і ряд інших, де констатована наявність газу, не експлуатувались.

Максимальний видобуток газу в Західній Україні припадає на 1927 р... 
коли він становив 453 млн. кубометрів.

Потенціальні можливості в цьому відношенні величезні. В умовах 
раціонального господарства використання газу Західної України може 
досягти величезних розмірів і не тільки в Західній Україні, а й далека 
за її межами. Великі тиск і дебіт, відсутність падіння тиску про
тягом ряду років експлуатації говорять не тільки про величезні за
паси газу, а й про можливість транспортування його на великі віддалі 
без спеціальних додаткових технічних установо^

О з о к е р и т .  Розвиток видобутку озокериту4 зв’язаний з відкриттям 
у долині р. Тісменіце в 1855 р. значних скупчень цього мінералу. В 1874 р. 
на добуванні озокериту в районі Борислава працювало 10 тис. робітни
ків, які видобули 18 650 тонн озокериту з 1200 шурфів і колодязів. Гео
логічні умови залягання його з’ясувались тільки тоді, як розвинулось добу
вання нафти. Основною формою залягання озокериту є жильні утвори- 
Залягає озокерит серед мулисто-піскуватих утворів дилювіальнога
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характеру з сланцями і пісковиками соленосної товщі міоценового віку. 
Потужність маси мулистих утворів, які містять у собі озокерит, досягає 
50 метрів. Головна потужна жила мала потужність до 3 метрів і перері
залась цілим рядом поперечних прожилків. У деяких місцях скупчення 
озокериту збільшуються і утворюють ніби окремі гнізда, які досягають 
потужності до ЗО метрів. Окрім поздовжніх і поперечних жил, є ще 
шарові поклади між окремими прошарками осадових утворів. Потуж
ність таких покладів звичайно не перевищує кількох сантиметрів, і сам 
поклад часто виклинюється. Озокерит дуже часто залягає також серед 
перемішаних уламків осадових утворів, які заповнюють собою дислока
ційні тріщини. В більшості випадків потужність жильних озокеритових 
утворів вираховується сантиметрами, і тільки велика кількість жил, їх 
взаємне перерізання, що супроводиться потовщенням, і невелика глиби
на залягання робили видобуток рентабельним.

Місце залягання озокериту в Бориславі і характер розміщення жил, 
на думку Толвинського, безпосередньо залежать від карпатського над- 
суву і формування глибинної бориславської складки. Величезна напруга, 
що повинна була супроводити формування складки в лобовій частині, 
привела до утворення цілого ряду дислокаційних порушень, викликала 
витискання нафти і утворення в північно-східній частині покладів озо
кериту.

Свердловими роботами доведено, що жили озокериту продовжуються 
на глибину понад 200 метрів і доходять до нафтових шарів, сполуча
ючись з ними за допомогою скидових тріщин. Щодо якості озокерит За
хідної України є кращим з відомих у світі. Питома вага озокериту 
0,9235—0,9260; температура топлення 64— 100°; кількість золи 0,037— 
0,860%, сірки—від слідів до 0,37%, вуглецю 84,46—84,94%, водню 14— 
14,87%, кисню 0,34%, води 1,7%. При перегонці озокерит містить: бензину до 
150°—7,2%, масел до 32°—30%, парафіну 49— 56,6%, коксу 28—4%. .

Крім Борислава, видобуток озокериту провадиться в Трускавицях, 
Щадниці, Звинячому, Волянці, Сторуні, Небилові та інших місцях. 
Ознаки озокериту знайдені коло Гусятина, близько колишнього нашого 
кордону, що свідчить про велике поширення покладів озокериту і вка
зує на близьке знаходження покладів нафти. Максимальний видобуток 
озокериту припадає на 1879 р.— 19 650 тонн, а в 1936 р. він становить 
лише 344 тонни. Толвинський вважає, що весь простір між Бориславом 
і Поморком являє собою лобову частину .глибоко залягаючої складки 
і що на всьому цьому просторі треба продовжити шукальні роботи для 
виявлення потужного шару озокериту.

З приєднанням Західної України Радянський Союз є монополістом 
промислових родовищ озокериту.

Г о р ю ч і  б і т у м і н о з н і  с л а нц і .  Поклади бітумінозних сланців 
зустрічаються серед порід, які належать до нафтоносних світ, що скла
дають нафтоносну прикарпатську зону. Родовища бітумінозних сланців
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відомі в Биткові, Делатині, Коломиї, Сходинці, Побучі та інших місцях. 
Бітумінозні сланці вивчаються тільки з 1936 р., а тому вивчені вони 
погано і запаси їх не встановлені. За даними опробувань верхніх звітрі- 
лих горизонтів (до 5 метрів від поверхні) хімічний склад сланців такий: 
летких і горючих 10—23%, золи 74—88%, вологи 1—6%. Беручи на 
увагу умови залягання, треба вважати, що якість сланців, які залягають 
на великій глибині, буде значно вища.

Б у р е  в у г і л л я .  Поклади бурого вугілля відомі на території кол. 
Кременецького, Лубенського і Луцького повітів і підпорядковані третин
ним відкладам (міоцен). Буровугільні родовища Західної України роз
міщені на південь від залізниці Люблин— Львів—Сарни, яка є південною 
межею обширної площі суцільного залягання відкладів крейдяного віку- 
Однак, родовища бурого вугілля відомі далеко на південь від вказаної 
лінії—в районі Коломиї.

В Кременецькому районі шукально-розвідкові роботи були початі 
ще в 1885— 1886 рр., а в 1894 р. почалась розробка вугілля штольнями. 
Серед родовищ відомі: гора Бона, гора Куличівка, села Жлоби, Кути, 
Замєсці, Старий Почаїв та ін. Вугілля залягає тут майже горизонтальна 
при потужності шару 2—3,8 метра. У покрівлі вугілля—глина, а вище 
ідуть піски і пісковики середньої потужності — 10—20 метрів. Вугілля 
підстилається потужною товщею глини. Родовище дреноване балками 
і ярами, що створює сприятливі умови для розробки. Якість вугілля 
Кременецьких родовищ визначається таким складом: вологи 14—44%, 
золи 7,7—32%, сірки 0,37—7,2%. Теплотворна здатність вугільної сиро
вини—до 3750 калорій. Вугілля смолисте, легко пресується. Брикет містить 
52,4% коксу, 36% летких, 11,5% вологи. Теплотворна його здатність—  
4535 калорій. Смоли вугілля має до 5,5%, з них 0,39% бензину, освітлю
вальних масел 2,4%; парафіну 0,70% і т. д. Власне в західних областях 
України буре вугілля виявлено в Поталичі, Глинську (на північ від Львова), 
у Тростянці (на схід від Львова), у Струсові, Бичківцях (на південь від 
Тарнополя), в Раві-Руській, в районі Коломиї, в Новоселиці, Джурові 
Мишині та інших місцях. Вугілля в районі Коломиї наближається до типу 
кам'яного вугілля. Теплотворна його здатність дорівнює 4400 калорій, 
а зольність становить тільки 5%. Західноукраїнський буровугільний район 
розвіданий і вивчений дуже слабо, і роботу цю повинен провести знову 
сформований вугільний трест. Свердлування, розпочате на північний схід 
від Львова, в районі Сокола, Злочева, під керівництвом проф. Самсоно
вича на глибині 250—450 метрів, під юрсько-крейдяним покривом, зустріло 
карбон з шарами доброго вугілля до 1,2 метра. Цьому фактові треба 
надати особливого значення.

К а м ' я н а  і к а л і й н і  с о л і .  Поклади солі підпорядковані соленос
ній формації міоцену, яка залягає безпосередньо на прикарпатській нафто
носній товщі (фліші), тим то поширення соляних родовищ загалом збігаєть
ся з прикарпатською нафтоносною зоною. Родовища прикарпатської
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нафтоносної солі відомі в Ласці, Дрогобичі, Стебнику, Болехові, Долині, 
Калуші, Делятині, Коссові та інших місцях. Чимало родовищ відомі 
протягом сотень років, але запаси солі розвідані і вивчені дуже погано. 
Умови залягання солі складні, тому що відклади дуже дислоковані. 
Соленосна товща складається з шарів і прошарків глини, пісковика, солі 
і ангідриду і досягає подекуди потужності 150 метрів. У Стебнику, Мор- 
щині, Калуші та інших місцях, поряд з кам'яною сіллю, залягають калійні 
солі. Головним районом видобутку калійних солей є Калуш, де в 1926 р. 
збудована збагачувальна фабрика і видобуто 128 тис. тонн сильвініту. Видо
буток калійних солей в Калуші провадиться з 1884 р. У Стебнику, де раніш 
добувався тільки каініт, на глибині 400 метрів виявлено поклад сильвініту.

Якість калійних солей Західної України висока. Кількість К20  в. 
хлористих солях досягає ЗО—35%.

Потужність окремих покладів калійних солей сягає 18 метрів. Гли
бина залягання 40—270 і більше метрів. Умови залягання найрізноманіт
ніші від горизонтально, лежачих прошарків до надто складних дислоко
ваних утворів. Загальний підрахунок запасів некалійних солей не зроб
лений. Запаси К20  в Калуші і Стебнику вираховуються в 20 млн. тонн. 
Ряд відкрить калійних солей у північно-західній частині Західної України 
дає підставу вважати, що правильно поставлена розвідка виявить багато 
нових, не менш цінних родовищ, ніж Калуш і Стебник.

С і р к а .  Родовища сірки відомі в Шервиці (коло Львова), в Звинячому 
(коло Дрогобича), на південний захід від Станіслава. Асоціація нафти, 
солі, гіпсу і сірки відома в дуже багатьох нафтоносно-соленосних райо
нах. В основному і тут родовище сірки зв'язане з тією ж нафтоносно- 
соленосною зоною передгірської западини Карпат і вказує на перспектив
ність дальших* розшуків сірки на площі поширення цієї зони.

Ф о с ф о р и т и .  Родовища фосфоритів відомі в ряді місць, але не 
скрізь вони мають промисловий характер. Найбільше значення мають 
відклади фосфоритгв над Дністром, в околицях Незвиськів, у районі 
Станіслава. Поверхня фосфоритового покладу над Дністром вираховується 
в 150 квадратних кілометрів. Поклади зв'язані з відкладами сено- 
ман-альба, які лежать на відкладах юри, представленої різного роду 
породами в залежності від палеоморфологічних умов. Породами, серед 
яких залягають конкреції фосфоритів, є пісковики, піски з великою 
кількістю главконіту, роговиків і піскуватих мергелів. У відкладах мер
телів фосфорити займають їх нижню частину і становлять понад 30% 
всієї потужності. Цей фосфоритовий шар у Незвиськах утворює значні 
скупчення, які становлять коло 37% всієї породи. Нижче залягає другий 
шар фосфоритових конкрецій вже серед пісків, складаючи до 10% загаль
ної їх кількості. Середня потужність верхнього покладу становить 26 сан
тиметрів, тоді як нижній доходить до 120 сантиметрів.

В сеноманських відкладах фосфорити представлені конкреціями, які 
утворені головним чином у наслідок скупчення різного роду губок. Ф ос
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форити, які утворюють нижній шар, не мають ніяких видимих слідів  ̂
органічного походження. Це звичайний пісок, зцементований фосфрито- 
вою субстанцією (очевидно, фосфорно-вапнистою сіллю). Процент фосфат
ної кислоти в конкреціях верхнього покладу доходить до 25%, тим часом 
як у нижньому він ледве сягає 20%. Фосфоритові конкреції верхнього 
покладу досягають 5 -*6 сантиметрів у діаметрі, а в нижньому—їх величина 
дорівнює лише 2—3 сантиметрам.

У склад фосфоритових конкрецій входить, крім зерен кварцу, каль
цит, главконіт, пірит і, крім того, барит, що утворює псевдоморфози по 
скелету губок. Часто фосфорити мають тільки буре забарвлення через 
наявність бітумів.

Проведене проф. Токарським петрографічне дослідження порід, 
включаючих фосфорити, виявило, що максимальні відклади фосфоритів, 
зв'язані з прибережною зоною.

Середній хімічний склад фосфоритової субстанції такий:
S i0 2 — 9,37%, АІ2Оз — 0,89%, Fe20 3 — 1%, СаО — 41,15%,.
MgO — 0,95%, ВаО — 0,69%, К20  — 1%, Na„0 -  1,36%,

. Р20 5 — 24,83%, S 0 3 — 1,28% F — 2,05%, С б 2 — 8%
Виходячи з загальної потужності дністровського покладу фосфоритів 

і площі їх поширення, проф. Токарський вираховує загальний запас в 
40 млн. тонн. Умови виробки виключно сприятливі: горизонтальне заля
гання, цілковита відсутність води і дуже міцна вскриша. Треба мати на 
увазі, що в різних місцях поклад фосфоритів не тільки змінює свою 
потужність, а й процентну кількість фосфориту, в зв'язку з чим виникає 
питання про різну цінність тих чи інших ділянок.

Крім покладу фосфоритів у басейні Дністра, останні знайдені також 
у крейдяних відкладах у районі Львова, Городенки та інших місцях, але 
вони не вивчені і загальна цінність їх не визначена головно тому, що 
виходів їх на денну поверхню немає, а свердлування було обмежене.

Р у д н і  п о к л а д и .  В Карпатах, у смузі, яка прилягає з півдня до 
нафтоносної зони, відомі родовища гематитових і сидеритових залізних 
руд (Сколе, Вельдзир, Пасічна, Микуличин та ін.). Перспективи, однак, 
невідомі, бо родовища вивчені слабо.

Є також дані про наявність родовищ цинку і срібла коло Дрогобича, 
а в Карпатах можна розраховувати на відкриття гідротермальних родовищ 
кольорових металів  ̂ але це поки не ті цінності, які можна негайно 
реалізувати і використати.

Виходячи з цього, більш ніж короткого огляду мінеральних багатств 
краю, можна намітити, окрім використання їх за прямим призначенням, 
організацію такого виробництва, яке дало б максимальний ефект у ви
користанні мінеральної сировини. Україна є хлібною житницею нашого 
Союзу. Всякого роду добрива для полів мають величезне значення.



Відомо, що розроблений план завозу на Україну калійних солей з Солі
камська і апатитів з Хібін як певної сировини для виробництва калій
них і фосфатних добрив. З приєднанням Західної України питання це 
буде розв’язане зовсім по-іншому, тому що калійні і фосфатні солі є на 
місці і тисячокілометрові віддалі від сировинної бази Солікамська і Хі
бін повинні бути замінені завозом добрив з місцевої сировини. Наявність 
сировинної бази в умовах комплексної хімічної переробки нафти, фос
форитів і калію дозволяє цілком задовольнити потреби в добривах всього 
сільського господарства УРСР. Вважаючи, що переробка нафти буде 
провадитись за схемою рідкофазного крекінгу з невеликим відходом 
газу, бідного щодо кількості неграничних вуглеводнів, а також викори
станий буде природний газ, теж бідний на вуглеводні етиленового ряду,— 
треба піти шляхом збагачення його олефінами з застосуванням ніролізу. 
Піддаючи ніролізу не весь газ, а лише вищі гомологи метану—етан, 
пронан, бутан при температурах 600—700°, можна досягти протягом 
10—20 секунд концентрації від 15 до 23% пропілену, бутилену і ізобу
тилену.

Ще більш високих виходів олефінових вуглеводнів можна досягти 
при каталітичній дегідрогенізації газоподібних парафінових вуглеводнів. 
За повідомленням Гроссе (Petroleum, ЗО, 432, 1938), дегідрування бута
ну над оксидами хрому, ванадію, титану, нанесеного на глину при тем
пературі 500—700°, дає олефін з виходом майже 80% плюс, водень. При 
такому стані метанові вуглеводні і водень можуть піти 'на неорганічні 
синтези, а неграничні вуглеводні, можуть бути вихідною сировиною для 
одержання різних продуктів органічного синтезу. Основним продуктом 
органічного синтезу може бути етиловий спирт з дальшим утворенням 
дивіналового каучуку, ізопропіловий спирт з дальшим утворенням кетону 
і оцтового ангідриду. Група неорганічного виробництва повинна йти 
шляхом одержання амоніаку, а в зв’язку з наявністю фосфоритів і калію 
амоніак можна випускати у вигляді азотно-фосфорнокислих туків або 
азотно-калійних добрив, абож у вигляді азотно-фосфорно-калійного доб
рива.

Виходячи з цих положень, проф. Яхонтов розробив ряд схем по ком
плексному використанню вуглеводнів, калійних солей і фосфоритів. Можли
ві, звичайно, і інші шляхи їх використання. Більш важливим є факт на
явності величезних багатств, які лишились здебільшого майже не зачеп
леними. Наш обов’язок вивчити їх цілком і з максимальною швидкістю 
використати для процвітання нашої соціалістичної батьківщини.
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ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР

Акад. М. В. ЛУГОВЦОВ
Третя сталінська п’ятирічка розвитку індустріалізації країни повинна 

розв’язати ряд завдань найважливішого народногосподарського значення.
Постановою XVIII з ’їзду ВКП(б) передбачені: збільшення вироб

ничих потужностей металургійних агрегатів, підвищення їх стійкості в 
експлуатації, зниження собівартості виробництва і економія витрат ма

теріалів, вишукання нових видів сировини, впровадження в практику 
металургії нових типів чавунів і сталі, розробка нових металургійних 
процесів, раціональна утилізація відходів виробництва (шлаків тощо), 
збільшення виплавки алюмінію, що почасти можна здійснити на базі 
збільшення виплавки доменних високоглиноземних шлаків, допомога 
стахановцям виробництва, виховання науково-дослідницьких кадрів і ряд 
інших, не менш актуальних питань. Одне з найважливіших завдань тре
тьої п’ятирічки — підвищення якості продукції в усіх її видах.

Для розв’язання цього величезного комплексу питань в чорній ме
талургії треба використати, поряд з удосконаленням техніки, всі мо
жливості сучасної науки. Шляхом комплексної розробки поставлених 
питань треба науково обгрунтувати впроваджувані у промисловість нові 
заходи і процеси. Академія Наук, в розпорядженні якої є великі кошти 
і наукові сили, бо на початку 1939 р. склад її поповнився металургами — 
академіками і членами-кореспондентами, має всі можливості сприяти 
успішному і швидкому розв’язанню на вищій науковій основі головних 
завдань третьої п’ятирічки, для чого вона повинна розгорнути свою 
науково-дослідну роботу для сприяння розвитку чорної металургії.

На подання Президії Академії Наук, постановою Раднаркому УРСР 
від іб  листопада 1939 р. засновано Інститут чорної металургії АН УРСР 
в Харкові з відділом у Дніпропетровську.

Робота Інституту чорної металургії на початку його існування по
винна розгортатися на існуючій уже експериментальній базі — Інституту 
металів у Харкові і Металургійного інституту в Дніпропетровську та 
інших науково-дослідних інститутів на Україні. В дальшому повинна 
бути створена спеціальна науково-дослідна база, відповідно до об
сягу і значення завдань, які стоять перед Інститутом.

Рішенням Президії АН УРСР передбачено встановити тісний вза
ємозв’язок між науково-дослідними роботами Академії Наук і ро-
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’ботами науково-дослідних установ Наркомату чорної металургії, а також 
з однойменними інститутами AH СРСР.

Наркоматом чорної металургії, в порядку сприяння АН УРСР, зроб
лені кроки до створення в ближчий час науково-дослідної станції півза- 
водських установок і лабораторій Інституту. Наркомат чорної металур
гії запропонував, крім науково-дослідних функцій, надати цим стан
ціям значення арбітражних лабораторій для розв'язання ряду завдань 
у справі підвищення якості продукції і основних матеріалів.

Відповідно до постанови Раднаркому УРСР і з доручення Технічної 
ради Наркомату чорної металургії тепер провадиться розробка проектів 
науково-дослідних експериментальних установок і лабораторії Інституту.

Все сказане в достатній мірі характеризує профіль Інституту чорної 
металургії АН УРСР. Тим часом Інститут має в своєму складі пять 
секторів: доменний,сталеплавильний, прокатний, металознавства і загальної 
металургії. В міру розвитку робіт Інституту кількість секторів повинна 
бути збільшена до повного охоплення потреб чорної металургії в роз
робці науково-дослідних завдань.

Встановлений загальними зборами Академії Наук план науково-до
слідних робіт на 1940 р. передбачає розробку тематики по проблемах:
а) нові види сировини, б) нові металургійні процеси, в) збільшення ви
робничої потужності металургічних агрегатів і раціоналізація процесів.

Кожна з перелічених проблем включає в себе конкретну тематику, 
яка розробляється в різних секторах і в більшості випадків комплексно 
в іншими інститутами Академії Наук.

Крім основного бюджетного плану науково-дослідних робіт на 
1940 р., по додатковому плану, за дорученням Наркомату чорної мета
лургії, провадиться розробка декількох актуальних тем в обсязі пере
лічених вище проблем і проблем підвищення стійкості металургічних 
агрегатів.

Тематичний план науково-дослідних робіт Інституту намічає 
роз’вязання таких актуальних для чорної металургії завдань, як встано
влення форм хімічних сполук, в яких звітрюється арсен при агломерації 
керченських руд, і величини допустимої або оптимальної кількості його 
в металі; вивчення величин поверхневого натягу при електрозварюванні 
і сталеплавильних процесах; встановлення оптимального складу доменних 
шлаків звичайних і високоглиноземних, застосовуваних як основна си
ровина для виплавки алюмінію; вивчення фазових перетворень і концен
траційних змін при нагріванні легірованих сталей; вивчення процесів старін
ня томасівської і інших типів термічно обробленої сталі; дослідження 
кристалізації і розливки жаротривких і теплостійких сортів сталі; роз
робка питань застосування кисню в сталеплавильному виробництві; до
слідження ефективності капіталовкладень у мартенівське виробництво за
лежно від особливостей конструкції агрегатів; встановлення методики 
контролю над ходом доменних печей в кількісних вимірниках; вивчення
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питань підвищення продуктивності і економічності прокатки і волочіння-
Крім того, в роботах комплексних з іншими інститутами Академії 

Наук провадиться вивчення природи і механізму каталітичного впливу 
кальцій-оксиду на швидкість горіння твердого вуглецю і явищ ущільнення 
бензольного ядра при коксуванні вугілля з застосуванням тонкомолотої 
крейди; вивчення магнетитових кварцитів як бази для виплавки в високо
якісних малофосфористих чавунів на південному коксі; вишукування за
лізних руд—замінювачів бокситів для виплавки в умовах півдня Союзу 
високоглиноземних шлаків для алюмінійової промисловості; вивчення 
явищ перекристалізації шлаків і магми в умовах остигання шлакових 
і магматичних масивів та інші завдання.

Розв’язання цих завдань має на меті: поліпшення якості керченського 
металу, вертикальних і стельових швів при електрозварюванні, легірованих 
сталей; утилізацію шлаків для потреб будівництва; боротьбу з втратами 
у виробництві металургійних цехів; утилізацію бідних руд і вишукання 
нових видів сировини для металургійного виробництва; обгрунтування 
технологічного процесу при виплавці високоглиноземних шлаків; підви
щення стійкості конструкцій доменних печей і збільшення продуктивності 
чавуну.

В дальшому, одержавши в своє розпорядження досить розвинуту 
дослідну базу у вигляді комплексу півзаводських установок і лаборато
рій, Інститут матиме можливість значно поширити обсяг своїх робіт сто
совно до невідкладних потреб чорної металургії і швидко розв’язувати 
актуальні завдання як в лабораторному, так і в практичному масштабі.

Заснування Інституту чорної металургії Академії Наук УРСР, без
перечно, сприятиме розв’язанню основних завдань третьої п’ятирічки 
в найкоротший строк, допоможе високо поставити науково-дослідну 
роботу, організувати і підвищити підготовку науково-дослідних пра
цівників, а також ефективно сприятиме стахановцям заводів у боротьбі 
за високу продуктивність і підвищення якості продукції.



В РІВЕНЬ З ВИМОГАМИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

{До десятиліття Відділу волокнистих і фарбувальних речовин) 
Акад. В. Г. ШАПОШШКОВ

В 1939 р. минуло десять років існування і роботи Відділу волок
нистих і фарбувальних речовин. В липні 1938 р. постановою Президії 
Академії Наук УРСР цей Відділ був оформлений як самостійний у 
складі Інституту хімічної технології. До того він звався то групою, то 
сектором, нарівні з іншими розгалуженнями названого Інституту.

Виникнення науково-дослідної групи по хімічній технології волок
нистих і фарбувальних речовин належить до часу заснування Хіміко- 
технологічної лабораторії при Кафедрі хімічної технології. Ця кафедра 
була введена в систему Академії Наук УРСР з самого початку, але 
заміщення її відбулося лише в 1922 р., коли на неї був обраний професор 
кол. Київського політехнічного інституту В. Г. Шапошніков.

Перші шість років кафедра проіснувала, не маючи ні лабораторії, 
ні приміщення, ні співробітників. Заняття академіка, що був єдиним 
представником кафедри, полягали в літературних роботах за раніш 
накупченими експериментальними матеріалами; у звітах по кафедрі за 
цей період перелічено до сорока друкованих праць.

Пізніше при кафедрі була організована хіміко-технологічна лабора
торія. Перші експериментальні роботи, які почалися в лабораторії в 
червні 1929 р., були зосереджені на вивченні вологості різновидностей 
і сортів бавовни старих районів.

Хіміко-технологічна лабораторія проіснувала коло шести років 
і в лютому 1934 р. була реорганізована в Інститут хімічної технології.

Тематика і лабораторії і Інституту розроблялась в двох суміжних 
напрямах — хімічної технології волокнистих і фарбувальних речовин. 
Ці напрями відповідали потребам молодої української текстильної про
мисловості, яка швидко розвивалася і не мала близького їй наукового 
центру; з другого боку, роботи в цих двох напрямах забезпечувались 
керівництвом, тому що кафедра хімічної технології очолювалась ака
деміком, який завжди працював спеціально в галузі хімічної технології 
волокнистих і фарбувальних речовин.
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Відділ волокнистих і фарбувальних речовин будував і будує свою 
проблематику, виходячи з народногосподарських завдань, поставлених 
партією і урядом. Відділ розробляє дві основних проблеми.

Перша проблема охоплює сировинні і вихідні матеріали текстильної 
промисловості. Сюди входить вивчення і наукова характеристика волок
нистої сировини — її хімічного складу, фізико-хімічних і механічних 
властивостей, зокрема властивостей сорбції, пружності і гнучкості, 
прядомості; вивчення основних речовин волокон у вигляді целюлози, 
протеїнів; домішок і супровідних речовин.

Друга проблема включає раціоналізацію виробничих процесів у тек
стильній і аніло-фарбовій промисловості і підвищення виходів і якості 
продукції. Цій проблемі підпорядковані: вивчання вологого стану оброб
люваних волокон і його впливу на проходження і результати виробни
чих процесів; впливу хімічних обробок на якість волокон, півфабрикатів 
і виробів; розробка точних і швидких методів контролю виробництва 
в текстильній і аніло-фарбовій промисловості; вивчання фізико-хімічних 
властивостей барвників у їх відношеннях до волокон; нормалізація якості 
продукції і уніфікація методів оцінки в названих галузях.

Наявна матеріально-енергетична база Відділу не дозволяє ще одно
часно і паралельно розробляти всі згадані підрозділи проблем в повному 
обсязі. Доводиться вибирати основні складові частини проблем.

Якщо переглянути всю тематику Відділу за десятиріччя і по окремих 
роках, то не можна не прийти до висновку, що помітно переважала те
матика з сировинної проблеми. Такий напрям експериментальних робіт 
Відділу пояснюється, поперше, тим, що розгортання текстильної про
мисловості в УРСР тісно зв'язане з питаннями про забезпечення її во
локнистою сировиною і, подруге, тим, що докладне вивчення текстиль
ної сировини може проходити успішно в умовах лабораторної роботи, 
тим часом як питання раціоналізації виробничих процесів нерідко по
требують для їх розв’язання спеціальної обстановки, якої в розпоря
дженні Відділу, на жаль, ще не має.

Користування машинами і апаратами на підприємствах удається за
безпечувати поки лише в сприятливих випадках; надалі Відділ розраховує 
на більше поширення опорних точок на текстильних підприємствах УРСР.

Переходячи до огляду тем, розроблених Відділом на протязі десяти 
років, відзначимо, насамперед, що тривалість виконання була дуже різ
ною: деякі теми закінчувались за один рік, навіть за кілька місяців, 
інші були перехідними на протязі кількох років, а були й такі, що роз
роблялись протягом майже всього десятиліття.

Перша тема, якою почала свою роботу Хіміко-технологічна лабо
раторія, являла собою завершення досліджень вологості союзної бавовни, 
організованих з ініціативи тількищо заснованого Науково-дослідного тек
стильного інституту (НИТИ) в Москві. Не зважаючи на те, що Інститут 
«був установою дуже крупного масштабу, багато устаткованим, з потуж-
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ним висококваліфікованим колективом,— організацію і керівництво вели
кою роботою по вивченню вологості союзної бавовни було доручено на
шому Відділу. Пояснюється це тим, що раніш під керівництвом автора були 
виконані успішно в державному масштабі дослідження над вологістю 
російського льону.

Робота з союзною бавовною була почата у вересні 1928 р. на чо
тирьох бавовно-очисних заводах Середньої Азії і *в~ Закавказзі і про
довжувалась увесь сезон очистки бавовни цього урожаю. Об єктами 
спостережень експедиції були 300 пробних пак, 900 середніх проб вагою 
по 10 кілограмів, 2000 малих проб вагою по 200 грамів і 261 проба 
ручної очистки. З бавовно-очисних заводів спостереження були перене
сені на шість бавовно-прядильних фабрик, розміщених у різних пунктах 
Союзу РСР з різними кліматичними умовами; тут спостереження над 
пробними паками закінчувались, і бавовна з них надходила у вироб
ництво. бсі ж малі проби і частина середніх були перевезені в Київ, 
де над ними закінчувались спостереження. Тут же провадилась і вся 
обробка зібраних матеріалів.

Робота, запланована в такому об’ємі, могла бути поставлена і ви
конана тільки в умовах соціалістичного радянського народного господар
ства; в капіталістичних країнах постановка таких досліджень немислима 
і нездійсненна. Ця робота є єдиною в практиці світової бавовняної 
справи і винятковою щодо багатства зібраних даних і кількості виснов
ків. Вона є найширшою з усіх робіт, які будьколи провадились по ви
вченню вологості бавовни, щодо масштабу і різноманітності об ’єктів 
спостережень.

Результати цих досліджень надруковані у вигляді монографії, що 
складається з шести випусків і восьми частин, загальним обсягом 112 
друкованих аркушів, під назвою „Досліди над вологістю союзної ба
вовни" (видання АН УРСР, 1932).

Питання, поставлені промисловістю відносно вологості бавовни в 
паках, були розв’язані вичерпно. Роль початкової вологості, зміни її 
під час перевозок і зберігання в коморах, розподіл у паках, методика 
визначення вологості волокна в паках, залежність від зовнішніх умов 
та багато іншого було з ’ясовано цілком і сформульовано у 44 ви
сновках.

Вивчення сорбційних явищ в галузі волокон являє собою стрижневу 
тему в наукових дослідженнях Відділу, які провадяться як у природних 
умовах атмосфери, так і в штучно утворюваному середовищі.

Спостереження в природних умовах атмосфери провадились протя
гом декількох років і охоплювали всі найважливіші волокна рослинного 
і тваринного походження. По кількості об ’єктів і по числу спостережень 
ця робота не має собі рівних. Раніш опубліковане попереднє повідом
лення за період у 18 місяців притягло до себе велику увагу і цитується
Вісті АН—5
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широко в спеціальній літературі1). Виведені з наших досліджень середні 
значення вологості волокон у вільному стані увійшли в літературу і на
водяться нарівні з туринськими нормами під назвою „київських значень" 
вологості.

Розроблена у Відділі методика проведення спостережень над воло
гістю волокон з одночасними відліками психрометра і барометра, вису
шувань після завершення всіх спостережень та ін. освоєні всіма лабо
раторіями і спостережниками, які працюють з волокнами.

Систематичне вивчення вологості волокон, залежність її від сере
довища, безперервна змінність, вплив її на поведінку волокон у меха
нічних обробках привели до постановки нових завдань, тісно зв’язаних 
з умовами виробництва. Звідси виникли теми по вивченню впливів во
логого стану волокон на обривність пряжі в різних процесах. Розробка 
цих тем була можливою тільки завдяки сприянню підприємств, які дали 
в розпорядження' Відділу свої машини, цехи і персонал, як от трико
тажна фабрика ім. Р. Люксембург і фабрика „Київ-Волокно".

Пружні властивості волокон є основними і найважливішими, а тим 
часом вони вивчались порівнюючи ще дуже мало. Імпортний апарат — 
„дефорзенк", який є у Відділі, дозволив внести в тематику Відділу пла
номірне вивчення пружних властивостей волокон; спочатку зупинились 
на шерсті і з’ясували залежність цих властивостей від вологого стану 
волокна, взявши на увагу також його хімічний склад. В цій новій галузі 
досліджень волокон з точки зору „опору волокнистих матеріалів" від
криваються дуже широкі перспективи.

З питання про поширення сировинних ресурсів республіканської 
текстильної промисловості у Відділі була докладно вивчена українська 
бавовна за зразками п’ятьох послідовних урожаїв (1934— 1938 рр.), пе
реважно перших зборів. Лабораторне вивчення бавовняного волокна 
УРСР привело до висновку, що це волокно своїми числовими показни
ками не поступається середнім сортам бавовни старих районів; цей ви
сновок був перевірений у виробничих умовах і цілком підтвердився. До
сліди по застосуванню перших сортів української бавовни в англійському 
прядінні, проведені на Полтавській бавовно-прядильній фабриці, пройшли 
цілком успішно і довели повну можливість і доцільність виробляти 
з української бавовни основу і уток для ткацтва і пряжу для трикотажу— 
середніх номерів. З  нижчими сортами української бавовни досліди були 
проведені на фабриці байкових ковдр у Стеблеві. Тут також була вияв
лена повна доцільність пускати в смєски для уткової пряжі нижчі сорти. *)

*) Див. А. Г. А р х а н г е л ь с к и й ,  Учение о волокнах, 2-е изд., 1938; С. А . 
Ф е д о р о в ,  Учение о хлопке, II часть, 1934; П. И. К р а г е л ь с к и й ,  Физико-меха
нические свойства лубяных волокон, 2-е изд., 1939; Техническая Энциклопедия, т . 2, 
стаття „Влажность волокон"; H e e r m a n  u. H e r z o g ,  Mikroskopische und mechanisch- 
technische Textiluntersuchungen, 1931, S. 250.
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Якість готових ковдр була цілком добра, і всім підприємствам цього роду 
було запропоновано перейти на українську бавовну.

Монографія про технологічні властивості і хімічний склад української 
бавовни, а також статті про застосування цього волокна в прядінні пе
редані до друку Видавництву Академії Наук УРСР.

Робота по українській бавовні може бути прикладом тісного співро
бітництва Відділу з фабриками: почавшись з лабораторного вивчення 
сировинного волокна і з ’ясування його технологічних властивостей, до
слідження перейшло у виробничі умови і закінчилось характеристикою 
готової пряжі за стандартом. Був відкритий шлях українській бавовні 
в прядильне виробництво, тим часом як до цього волокно незаслужено 
недооцінювалось і йшло тільки в малоцінні фабрикати, як от вата та ін.

До тем з сировинних питань належать ще дві, розроблені Відділом 
на пропозицію промисловості. Одна з цих тем мала на увазі використан
ня штапельного мідно-амоніакового волокна у грубосуконному виробництві; 
вона була виконана частково в лабораторії, частково на' Кременчуцькій 
фабриці. Доведена доцільність введення у смєску штучного волокна. 
Друга тема зводилась до заміни джуту і довгого льону коротким коноп
ляним волокном у виробництві мішкових і тарних тканин. У виробничій 
частині ця тема проводилась на Канатному заводі в Харкові, результати 
позитивні.

Споживаючи величезну кількість волокнистої сировини, наша тек
стильна промисловість майже не має наукЬвих даних про хімічний склад 
її і при різних хімічних обробках, які лежать в основі фарбувально-оброб
ного виробництва, майже не зважає на дані про склад волокна. А  тим 
часом у всіх тих випадках, де ця сторона була добре висвітлена, до
сягнуто значного прискорення процесів і підвищення виходу. З ’ясуван
ня хімічного складу різних видів волокнистої сировини у нас не займало 
належного місця; найчастіше відомості про цей склад брались з інозем
них джерел, а останні зовсім не зважають на особливості нашої волок
нистої сировини. З  цих міркувань тематика по вивченню хімічного 
складу рослинних і тваринних волокон давно вже введена в плани Від
ділу і з кожним роком поширюється. Тепер Відділ займає в цьому від
ношенні провідне місце і подає значну допомогу галузевим інститутам 
і щодо методики і щодо розв’язання окремих питань про склад воло
кон. В цьому році до об’єктів вивчення у Відділі додані волокна коноплі, 
виведеної за способом акад. М. М. Гришка.

В тісному зв’язку з вивченням целюлози рослинних волокон були 
проведені дві роботи, які мали на меті з ’ясувати, чи не можна деякі 
способи механічного або ручного аналізу волокна замінити хімічними 
способами. Так, дуже забарний ручний спосіб визначення засміченості 
бавовни виявилось можливим замінити почасти хімічним способом роз
чинення целюлози; але цей шлях приводить тільки до визначення неце- 
люлозних домішок. Проте, домішки волокнистого складу у вигляді джгу-



?68 Акад. В. Г. Шатіошніков
/

тиків, завитків, петельок, вузликів та ін. розчиняються нарівні з волок
ном чистим і тому лишаються не визначеними. Таким чином, хімічний 
спосіб може дати тільки сумарне засмічення нецелюлозними домішками.

Друга робота мала на меті засувати можливість визначати міцність 
елементарного бавовняного волокна за в’язкістю його мідно-амоніако
вих розчинів. Це дослідження вказало на існування прямої залежності 
між стиглістю волокна і його міцністю і в’язкістю мідно-амоніакових роз
чинів тієї ж бавовни. Однак, постійного співвідношення між тими і дру
гими числовими показниками не спостерігається. Крім того, щодо ви
трати часу і праці хімічний спосіб не має ніякої переваги перед дина
мометричним.

По проблемі раціоналізації хімічних обробок були виконані такі 
роботи: встановлені коефіцієнти змін числових показників бавовняної 
пряжі, яка піддавалась варінню, бучінню, білінню в певних умо
вах. Друга робота повинна з ’ясувати причини змін міцності і еластич
ності бавовняних пряжі і тканин після хімічних обробок у зв’язку з цими 
ж показниками для елементарного волокна. В раціонально проводжува- 
них процесах бучіння і біління елементарне волокно зберігає цілком 
свою міцність і еластичність, в той час як пряжа і тканина, виготов
лені з того ж волокна, змінюються. Отже, причин ослаблення треба 
шукати не в самому волокні, а в механічній структурі виробів і в тих 
змінах, яких вона зазнає при хімічних обробках. Це явище вертає нас 
знов до питання „опору волокнистих матеріалів".

До проблеми якості текстильних виробів треба віднести роботу, яка 
повинна була перевірити доцільність методики ОСТ 5035 по випробу
ванню пряжі для ткацтва. Вивчення умов випробування при заданій 
точності і ступені ймовірності показало, що вимоги стандарту можуть 
бути скорочені і спрощені без шкоди для справи. Це мало значення в 
тому відношенні, що при виконанні всіх умов стандарту результати ви
пробування спізнювались, тому що за цей час пряжу звичайно вже всти
гали у виробництві витратити. Ця робота описана в окремій монографії.

До цієї ж проблеми якості виробів належить робота по констру
юванню приладу для визначення теплових властивостей тканин і плетінь 
за ідеєю акад. В. Г. Шапошнікова. Дуже простий щодо конструкції при
лад має ту особливість, що випробування виробів проходить без пору
шення їх цілості. На цьому приладі були проведені випробування теп* 
лових властивостей сукон виробництва різних фабрик як союзних, так 
і республіканських.

З робіт по проміжних продуктах і фарбувальних речовинах відзна
чимо розробку умов виробництва монохлорацетатної кислоти і фенілглі- 
цину, яка була виконана на завдання тресту „Хімвугілля". Одночасно 
розроблялась тема про визначення фенолу в фенольних плавах шляхом 
утворення оксазинових барвників; розробка цього питання являла інте
рес у зв’язку з виробництвом синтетичного фенолу.
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У Відділі була проведена експериментальна перевірка доцільності 
способу кількісного визначення азобарвників шляхом їх відновлення за 
допомогою титанІІІ-хлориду. Цей спосіб включався у стандарти всіх 
азобарвників довгий час, але після нашої перевірки був виключений, як 
ненадійний, забарний, складний, не забезпечений головним реактивом.

У Відділі вивчались природні барвники, які добуваються з рослин, 
що ростуть в УРСР. Для півтора десятка таких фарбувальних матеріа
лів були встановлені способи їх добування, застосування на волокнах, 
а також міцності забарвлення.

Керівництву Відділу надсилаються для перегляду і редагування всі 
проекти стандартів Голованілпрому на проміжні продукти і барвники.

До проміжних продуктів треба залічити новий емульгатор, який з 
ініціативи автора був виготовлений з антраценового масла. Цей емуль
гатор відрізняється високими якостями і придатний не тільки для цілей 
текстильної промисловості, а й для багатьох інших галузей. Виготування 
його проведено в заводському масштабі; воно просте і легко здійсненне.

По мінеральних фарбах і органічних пігментах Відділ провів ряд 
робіт, з яких відзначимо такі. Розроблено методи кількісного визначен
ня криючої здатності олійних фарб з застосуванням колориметра, фото
метра і фотоелемента. Органічні пігменти досліджені, з боку їх стійкості 
проти різних зовнішніх впливів, зокрема проти хлору.

Роботи по проміжних продуктах, барвниках, пігментах і мінеральних 
фарбах можна було б розгорнути далеко ширше, але Відділ не мав у 
своєму розпорядженні відповідної лабораторії.

Крім основної тематики по держбюджету, яка випливає з постав
лених проблем, Відділ весь час працює над розробкою завдань від про
мисловості, які мають галузевий характер; ці теми виконуються за до
говорами з госпорганами.

Зв’язок з промисловістю відбувається насамперед через Сектор 
текстильної і легкої промисловості Держплану УРСР, потім через головні 
управління наркоматів, через органи постачання і збуту, нарешті, без
посередньо з підприємствами. З усіма галузевими текстильними і аніло- 
фарбовими інститутами Відділ підтримує постійний зв’язок; в окремих 
випадках провадиться кооперування, складаються договори на проведен
ня досліджень. Проекти тематичних планів Відділу на кожний рік роз
силаються всім галузевим інститутам, держустановам і госпорганам; 
звітні матеріали розглядаються в Секторі Держплану з участю представ
ників наркоматів. Навряд чи треба згадувати про те, що план і звіти 
Відділу проходять всередині Академії Наук всі інстанції, в яких вони 
повинні розглядатися, як от науковий пленум Відділу, Учена рада Інсти
туту, Планова комісія АН, Відділ фізико-хімічних і математичних наук 
АН, Президія АН і Загальні збори.

Наукова продукція Відділу у вигляді закінчених робіт по держтема- 
тиці і звітів за договорними темами опубліковувалась, головним чином,



70 Акад. В . Г. Шсіпошніков

у збірниках Інституту, іноді у вигляді монографій і в деяких випадках: 
ще в спеціальних російських журналах. Крива на рисунку показує рух 
друкованої наукової продукції Відділу за роками.

Цілком зрозуміло, що ця продукція не могла бути рівномірною і 
дуже коливалася за роками. На друкованій продукції помітно відбивались

періоди перебудови, як це було на- 
початку, в 1934 р., і як буде, мабуть» 
в 1940 р. Верхні точки діаграми збі
гаються з часом випуску монографій,, 
і окремих видань співробітників Від
ділу. Всі цифри друкованої продук
ції подано в сторінках. Якщо, крім 
уже опублікованого, взяти на увагу 
також і матеріал, переданий Видав
ництву до друку, то середня річної 
друкованої наукової ^продукції Від
ділу за минулі десять років дорівню
ватиме 425 сторінкам, або 26,5 дру
кованих авторських аркушів.

Характеризуючи матеріально 
енергетичну базу Відділу, треба торк
нутися особового складу, приміщень, 
устаткування і фінансування робіт.

Ми вже говорили, що ряд років 
кафедра проіснувала в складі лише 

одного академіка. Хіміко-технологічна лабораторія почала працювати у 
складі трьох співробітників. Потім число наукових працівників поступо
во збільшувалось, і на час організації Інституту Відділ мав 11 осіб. 
В 1938 р. у Відділі працювало 16 наукових співробітників. За минуле 
десятиліття це був максимальний склад Відділу. Але, на жаль, на цьому 
рівні штатний склад не удержався, і на 1940 р. кількість наукових пра
цівників поступово зменшилась до 10 чоловік. У зв’язку з розвитком робіт 
і поширенням зв’язків з республіканською і почасти союзною текстиль
ною промисловістю нормальний склад Відділу проектується принаймні 
в кількості 25 наукових працівників, включаючи старших і молодших 
співробітників, а також лаборантів з вищою спеціальною освітою.

Аспірантів у Відділі було завжди не досить. З числа перших трьох 
аспірантів „звичайного типу" цілком закінчив аспірантуру і дістав сту
пінь кандидата лише один, решта ж два повинні були залишити аспіран
туру через загальне скорочення в Академії аспірантських вакансій такого 
роду (1935 р.). З  числа чотирьох аспірантів набору 1938 р. регулярно 
працюють троє, а четвертий має річну відпустку.

Питання про приміщення набуло для Відділу особливої гостроти в 
останні два роки. В зв’язку з поширенням тематики Відділ конче потре-
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€уе майже подвоєного збільшення приміщення для лабораторії фарбу
вальних речовин, лабораторії для аспірантів, приміщення для спеціаль
ної апаратури і інших потреб Відділу.

Планування дальшого поширення Відділу відповідно до завдань рес
публіканської текстильної промисловості намічає ще лабораторію по 
первинній обробці луб'яних волокон, лабораторію по хімічних обробках 
у вигляді варіння, бучіння, біління, фарбування, обробки, потреба в яких 
відчувається все більше у зв'язку з вимогами промисловості і поширен
ням тематики Відділу.

В матеріалах, поданих Відділом до Академії Наук у зв’язку з про
ектуванням нового будинку для всіх хімічних інститутів (8 лютого 
1940 р.), докладно перераховано приміщення, потрібні для Відділу, щоб 
розгорнути роботу так, як того вимагають Держплан УРСР і нарко
мати текстильної і легкої промисловості. Цей проект намічає 34 кімнати 
різного розміру, з загальною робочою площею 744 квадратних метри.

Відділ має в своєму розпорядженні комплект апаратів, на яких 
можна провадити головні випробування волокнистих матеріалів і виро
бів. Цим пояснюється почасти звертання до Відділу текстильних під
приємств у питаннях випробувань, аналізів, експертиз; звичайно, не 
менше значення має тут і кваліфікація, досвідченість, компетентність 
керівного і наукового персоналу. Але комплект устаткування, який є у 
Відділі для різного роду досліджень текстильних виробів і барвників, 
далеко неповний, і його треба значно збільшити і частково поновити.

Відділ фінансується головно по держбюджету і додатково з коштів, 
які надходять за договорами від промисловості. Дати картину руху 
сум, які витрачались на Відділ за роками, не можна, бо ще й досі не 
провадиться окремий облік прибутків і витрат Відділу. В 1939 р. нау
ково-оперативні витрати Відділу по десяти темах становили приблизно 
23 тис. карбованців. У кошторисі Інституту на 1940 р. всі витрати 
з держбюджету по Відділу вираховуються в 125 тис. карбованців, вклю
чаючи заробітну плату персоналу; надходження по договорах наміча
ється в сумі коло 40 тис. карбованців.

Тепер розглядається окремий статут, який повинен забезпечити 
самостійність Відділу як складової частини Інституту.

Результати роботи за перше десятиліття показують, що Відділ во
локнистих і фарбувальних речовин має всі дані для росту і розвитку, 
як єдиний в УРСР науково-дослідний центр, що обслуговує насамперед 
текстильну промисловість. Такий центр в УРСР дуже потрібний, — це 
видно з листа Держплану на ім’я президента АН від 5 липня 1939 р. 
В цьому листі говориться, між іншим, таке:

„На Україні покищо немає науково-дослідного центру, який би 
обслуговував потреби текстильно-трикотажної промисловості, розробля
ючи науково-дослідну тематику і здійснюючи науково-методичне керів
ництво фабричними лабораторіями текстильно-трикотажних підприємств.
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Беручи на увагу обмеженість на Україні кваліфікованих наукових 
кадрів з питань технології волокнистих та фарбувальних речовин, а 
також відсутність матеріально-технічної бази для організації самостій
ного галузевого інституту в УРСР, Держплан вважає за доцільне ще 
в 1939 р. організувати в складі Академії Наук УРСР на базі Відділу 
волокнистих і фарбувальних речовин самостійний інститут або автоном
ну лабораторію. Цей заклад поряд з науковою роботою академічного 
характеру повинен виконувати також науково-дослідні роботи з галузе
вої тематики прикладного характеру. Організація такого інституту або 
лабораторії дала б можливість зв’язати академічну тематику з виробни
чими вимогами текстильно-трикотажної промисловості“•

Відкриті звітні збори Відділу з приводу першого десятиліття його 
існування і діяльності, що відбулися 16 квітня 1940 р., вислухавши 
чотири доповіді, в яких були висвітлені результати роботи, стан Від
ділу і його перспективи, після виступів представників промисловості 
винесли таку резолюцію:

„Відкрите звітне засід ння Відділу волокнистих і фарбувальних ре
човин Інституту органічної хімії і технології АН УРСР разом з пред
ставниками промисловості, присвячене підсумкам десятилітньої роботи, 
проведеної під керівництвом акад. В. Г. Шапошнікова, відзначає, що 
за минулий період Відділом була виконана робота, яка мала велике 
народногосподарське значення".

Серед робіт Відділу збори відзначили дослідження нових видів 
волокнистої сировини (українська бавовна, одночасне дозрівання коно
пель і плосконі), застосування штапельного мідно-амоніакового волокна 
у грубосуконному виробництві, заміну джуту і довгого льону коротким 
конопляним волокном у виробництві тарних тканин, встановлення хіміч
ного складу волокнистих речовин, яких вживає наша текстильна про
мисловість, розробку норм вологості для всіх видів нашої текстильної 
сировини, вивчення сорбційних процесів волокнистих речовин, а також 
ряд робіт в галузі барвників і проміжних продуктів.

Перспективи, дуже широкі і привабливі в розумінні заглиблення держ- 
бюджетної тематики, природного розвитку науково-дослідного, центру для 
обслуговування республіканської текстильної промисловості нерозривно 
зв’язані з поліпшенням матеріально-енергетичної бази Відділу волокни
стих і фарбувальних речовин. Життя і розвиток Відділу залежать від 
поширення площі, від поповнення устаткування, від збільшення складу 
наукових працівників. Щодо фінансування, то республіканська текстильна 
промисловість ще кілька років тому запропонувала свою участь, нарівні 
з держбюджетом, у фінансуванні робіт нашого Відділу.

Таким чином, умови існування і роботи, які забезпечували б і пож 
легшували зосереджену інтенсивну роботу Відділу і сприяли б дальшому 
ростові його наукової продукції, намічені ясно і чітко; треба негайно 
приступити до можливо повнішої реалізації цих умов.



На засіданнях червневої cecji' Відділу суспільних наук 1— 3 червня 1940 р. було 
заслухано десять доповідей. Всі доповіді торкалися актуальних питань і були добре під
готовлені (попередньо переглянуті вченою радою інститутів і ухвалені дирекціями останніх). 
Відзначимо тут деякі.

Кандидат економічних наук Д. Ф. Вірник прочитав доповідь на тему „Стан і 
основні завдання розвитку добування і використання місцевих видів палива на Україні". 
Доповідач дав коротку характеристику розвитку буровугільної і торфяної промисловості 
в УРСР за роки радянської влади; узагальнив великий матеріал (з нанесенням на карти) 
про розміщення і запаси бурого вугілля і торфу; схарактеризував найбільш перспек
тивні родовища бурого вугілля і торфу і їх резерви в порівнянні з розмірами видобутку; 
крім того, докладно проаналізував стан матеріально-технічної бази торфяної і бурову- 
гільної промисловості УРСР і дав економічну характеристику застосування різних ме
ханізмів при добуванні; на основі аналізу рівня енергоозброєності, ступеня використання 
механізмів, стахановського руху в організації праці показано резерви підвищення про
дуктивності праці в торфяній і буровугільній промисловостях. Доповідач в основних 
рисах узагальнив досвід і висунув завдання поліпшення торфу і бурого вугілля і ком
плексного їх використання. На основі аналізу структури паливоспоживання орієнтовно 
визначені потреби в місцевому паливі по областях УРСР і вказані джерела їх покриття.

Цікава доповідь проф. О. П. Оглобліна (Інститут історії України) була присвячена 
зраді Мазепи. На основі глибокого аналізу становища України в кінці XVII —  на початку 
XVIII століття і класових інтересів старшинської верхівки доповідач показав причини 
орієнтації Мазепи на шляхетську Польщу. Значне місце в доповіді було приділене бо
ротьбі всередині старшинського класу. Докладно розглянуті були передумови і резуль
тати вторгнення шведів на Україну і значення для українського народу провалу зрад
ницьких планів Мазепи, Поряд з цим доповідач дав широку картину поглядів буржуазно- 
націоналістичної історіографії (української і польської).

Доктор історичних наук В. П. Петров у своїй доповіді на тему „Питання про по
ходження антів" розглянув дуже актуальні тепер в радянській історичній науці питання 
про етіогенез слав’ян, про автохтонність населення і всього історичного процесу в ці
лому на території сучасної України. Доповідач торкнувся також питання про похо
дження так званої культури „полів поховань". Доповідь В. П. Петрова дуже важлива 
з погляду суто археологічного, оскільки вона розглядав питання датування певних груп 
пам’ятників антських племен.

Доповідь члена-корсспондента АН  УРСР проф. В. П. Жирмунського була присвя
чена критичному аналізу порівняльного методу індоєвропеїстики в світлі нового вчення 
про мову і дуже зацікавила присутніх. Ця доповідь має велике значення для мовознавців 
України, які в своїй науковій роботі повинні все частіше користуватися досягненнями 
нового в чсння про мову, зокрема працями акад. М. Я* Марра.

Акад. О. І. Біленький прочитав велику доповідь на тему „Вступ до історії україн
ської літератури", в якій освітлив вузлові питання історії української літератури від XI 
до кінця XVIII століття. Доповідач визначив поняття української літератури, його склад
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і обсяг, показав місце і значення стародавньої української літератури в загальному 
курсі літератури, місце фольклору в історії української літератури і особливо зупинився 
на значенні і художньому впливі української народної пісні. Дуже цінним е розділ, при
свячений історіографії української літератури, де доповідач вперше і по-новому про
аналізував розвиток її.

Доповідь являв собою перший розділ першого тома «Курсу історії української літе
ратури"— підручника, дугке потрібного для широких кіл викладачів і для студентів уні
верситетів і педінститутів УРСР.

Акад. М. Калінович



Червнева сесія Відділу технічних наук АН УРСР була присвячена виключно на
уковим доповідям. На п ’яти засіданнях було заслухано 27 доповідей, з них: від Інсти
туту гідрології ~  5, від Інституту електрозварювання —  4, від Інституту будівельної 
механіки— 7, від Інституту енергетики —  5, від Інституту гірничої механіки —  1, від 
Інституту металургії —  5.

Ми не будемо тут спинятися на змісті доповідей, тому що вони будуть опубліко
вані у виданнях інститутів Відділу технічних наук або в загальноакадемічних, і обмежи
мося лише короткою інформацією іҐро головніші з них.

Від Інституту гідрології, як уже вказувалось, було п’ять доповідей. Акад. О. М. 
Фролов у доповіді „Аналіз проекту мостового переходу через великий водоток* розгля
нув важливе питання про збільшення водопропускної здатності отвору моста при 
одночасному забезпеченні стійкості мостових підпор і охорони судноплавства.

У доповіді „Про рух суден по каналах і ріках" проф. Г. І. Сухомел вказав на мо
жливість визначити, покищо в першому наближенні, підвищення і зниження рівня води 
в каналах при плаванні по них суден, а також ту швидкість, при якій починається 
різке зростання сили опору рухові. Теоретичні висновки доповідача в основному пого
джуються з дослідами і з спостереженнями над рухом суден по каналах. Цікаві вказівки 
доповідача на величини цих змін рівня. Так, за дослідами, проведеними в Суецькому 
каналі, при русі міноносця з самою невигідною швидкістю зниження рівня води дося
гало 1 метра. Це дослідження проф. Сухомела важливе при проектуванні водних шляхів 
на малих річках і каналах, суден для них і для відповідних експлуатаційних розра
хунків.

У  доповіді старшого наукового співробітника Г . І. Швеца „Сезонний розподіл 
стоку річок на території УРСР* подано способи визначення з достатньою для практики 
точністю сезонного стоку річок УРСР, для яких немає спостережень. Вказані способи 
дуже скорочують і полегшують розрахунки. Ці роботи ще в рукопису були передані 
УкргІдроенергопроектові для використання при складанні генеральної схеми водопоста
чання і каналізації Донбаса і Водоканалпроектові та Сельелектро для проектування 
водозабору з річок УРСР, покищо мало вивчених або зовсім не вивчених у гідрологіч
ному відношенні.

З доповідей по будівельній механіці треба відзначити цікаву доповідь акад, М. М. 
Давіденкова про новини в струнному методі вимірювання деформацій і про нові засто
сування цього методу при дослідженні роботи інженерних споруд.

Акад. О. М. Диннік у своїй доповіді розглянув питання про форми рівноваги 
і розпір колових арок при навантаженнях, більших за критичне. Мета роботи —  з’ясувати, 
чи навантаження на арку вище критичного настільки ж небезпечне, як при поздовжньому 
згині прямолінійних стрижнів, чи ні, і як близько в арках можна підходити до критич
ного навантаження, тобто який треба брати коефіцієнт запасу. Метод розв’язку —  чи
сельне інтегрування рівнянь рівноваги арки. Знайдено форми рівноваги і складено 
таблиці для розпору арки, при чому виявилось, що перевантаження арок вище критич
ної сили не таке небезпечне, як для прямолінійних стрижнів. Висновки з роботи мають 
велике значення при розрахунках арок на стійкість (арочні мости та ін.).
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Директор Інституту будівельної механіки проф. М. В. Корноухов у доповіді „До 
розрахунку несучої здатності стиснуто-зігнутих стрижнів фасонних перерізів" подав метод 
визначення несучої здатності при пружно-пластичних деформаціях. Результати дуже цінні 
при розрахунках інженерних споруд, вони уточнюють розрахунок і дають економію 
металу.

Проф. І. Я. Штаерман у своїй доповіді дав узагальнення задачі Гертца про напру
ження в стичних тілах для тих випадків, коли при обчисленні наближення тіл не можна 
вже обмежитися членами другого порядку, як цс робив Гертц. Результати, одержані 
проф. Штаерманом, можуть бути застосовані в ряді задач машинобудування (так зване 
щільне дотикання, підшипники та ін.).

Треба ще відзначити доповідь аспіранта-докторанта Б. Г. Коренева „Метод ком
пенсуючих навантажень". Доповідач дав дуже інтересний наближений спосіб розв’язку 
цілого ряду задач з статики і динаміки споруд.

В решті доповідей з будівельної механіки (Коваленка, Радзимовського, Савіна, 
Савицького) розглядались різні окремі задачі теорії пружності, зв’язані з розрахунком 
частин машин і споруд на міцність (лопатки турбін, вали сільськогосподарських машин 
з поперечними отворами, фундаменти, болти та ін.).

З електрозварювання було заслухано доповіді Раввського і Асніса — про полег
шення зварної конструкції вагонів, Дятлова —  про енергетичний баланс зварної дуги, 
Равкіна —  про новий метод вимірювання корозії зварних швів.

Сесія відзначила, що роботи Інституту електрозварювання розглядають дуже ак
туальні питання промисловості і залізничного транспорту. Досягнуте зменшення ваги 
товарного вагона на 1,8 тонни і візка пасажирського вагона на 1 тонну дає економію 
металу і дуже скорочує експлуатаційні витрати. За словами доповідача, економія на 
експлуатаційних витратах досягає 100 міліонів карбованців щорічно.

Працюючи в галузі підвищення продуктивності зварювання, Інститут освоїв новий 
метод зварювання під шаром флюсу, що підвищує продуктивність зварювання в 6— ЗО раз. 
Інститут розробив апаратуру і технологію цього нового процесу зварювання і передає 
його для застосування в промисловості.

Досліджуючи явища корозії труб Палацу Рад, Інститут розробив новий метод 
вимірювання корозії в різних зонах зварного сполучення. Цей метод дозволяє швидко 
і наочно оцінювати корозійну стійкість зварних швів.

З доповідей від Інституту енергетики треба відзначити такі:
Доповідь інж. Шмуглякова „Водяні турбіни малої потужності", актуальність якої 

для нашого народного господарства не потребує ніяких пояснень.
В доповіді інж. Буханцева і Аронова „Аеродинамічна силова установка" розгля

далась теплосилова установка нового типу, де робочою речовиною є повітря. Можна 
припускати, що установки цього типу будуть мати велике застосування, ч

Нарешті, в доповіді Потужного „Дослідження схем захисту підстанцій від пере
напружень" розглянуто питання про перенапруження в сітці і на станціях, що їх ви
кликають грозові явища, і про перевірку теоретичних висновків на дослідах з моделями. 
Кінцева мета всієї роботи — забезпечити безаварійну роботу електричних станцій. Це 
питання особливо актуальне у нас на Україні, де дуже часто бувають грози.

З доповідей по металургії особливо треба відзначити доповідь акад. М. В. Лугов- 
цова „Високоякісні переробні чавуни на базі південної сировини" і інж. Ващенка (завод 
„Більшовик", К иїв)— „Високоякісний модифікований чавун". Обидві доповіді мають 
надто важливе значення для народного господарства нашого Союзу; вони розглядають 
дуже актуальне питання про підвищення якості чавуну, що є одним з основних мате
ріалів у машинобудуванні. Зокрема в доповіді Ващенка вказується, що на заводі 
„Більшовик* розроблено метод^ одержання значно міцнішого чавуну, ніж це треба за 
ОСТ. Застосування цього чавуну дозволить дуже полегшити вагу конструкцій, а в деяких 
випадках замінити стальне литво чавунним. Вартість чавуну заводу „Більшовик", як



Червнева сесія Відділу технічних наук А Н  У Р С Р 77

вказує доповідач, нижче вартості сірого чавуну, спосіб одержання дуже простий і може 
бути освоєний кожним машинобудівельним заводом, якому потрібен чавун з високими 
механічними властивостями.

Нарешті, в єдиній доповіді від Інституту гірничої механіки —  „Наукові узагаль
нення досзіду Блідманав застосуванні на буровугільних кар’єрах" Айзеншток досліджує 
шляхи підвищення продуктивності стрічкових транспортерів. Робота являє собою як 
теоретичний, так і практичний інтерес, встановлюючи ряд раціональних параметрів у 
конструкції стрічкових транспортерів.

На останньому засіданні перед закриттям сесії було заслухано доповідь комісії, 
очолюваної акад. Є. О. Патоном, про застосування науково-дослідних робіт інститутів 
Відділу технічних наук у промисловості. Певного рішення з цього питання прийнято 
не було, а лише постановлено розіслати проект комісії по інститутах Відділу технічних 
наук для проробки на місцях з тим, щоб на наступній сесії прийняти остаточне рішення.

Після ухвалення резолюцій голова Відділу технічних наук коротко підсумував ро
боту сесії і намітив деякі організаційні заходи для наступної сесії.

З наведеного вище короткого змісту і характеристики доповідей червневої сесії 
1940 р. видно, що, працюючи над науково-дослідними проблемами, Відділ технічних 
наук АН УРСР тісно ув’язував свою тематику з вимогами практики, з вимогами нашої 
соціалістичної промисловості і народного господарства.

Доповідей на сесію заявлено дуже багато, а в розпорядженні сесії було всього 
п’ять днів, до того два вечори були присвячені загальним зборам Академії. Отже треба 
було або зняти частину доповідей, що було дуже небажаним, або обмежити час доповіді, 
призначивши на кожну приблизно по 20 хвилин і лише в окремих випадках даючи 
доповідачеві більше часу. Пішовши останнім шляхом, ми зайвий раз переконалися, що 
при старанній попередній підготовці двадцяти хвилйн доповідачам здебільшого цілком 
досить. Часто, виключивши все другорядне і сконцентрувавши . всю увагу на основних 
положеннях своєї роботи, доповідач без найменшої шкоди міг би укластися і в менший 
час. Від цього доповідь тільки б виграла. Доповідачеві корисно пам’ятати слова Паскаля 
в листі до одного з своїх друзів: „Я пипг£ тобі довгого листа, тому що у мене не було 
часу написати короткого". Ми вправі вимагати від доповідачів, щоб вони знайшли час 
для складання коротких доповідей.

Тому на наступній сесії Відділу4 технічних наук треба намітити такий порядок:
1) доповіді повивні бути короткими —  орієнтовно на 20 хвилин; 2) заздалегідь повинні 
бути підготовлені рисунки і таблиці, а також формули, які треба виписати на окремих 
аркушах; у крайньому випадку формули пишуться на дошці перед початком засідання; 
3) інститути повинні попередньо переглянути у себе свої доповіді і з’ясувати, чи треба 
їх ставити на сесії, чи ні.

Акад. О . М . Диннік
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В 1938 р. в нашому журналі № 2-3 була надрукована рецензія О. М. Кузнецова і 

К. П. Седокура на праці проф. К. В. Понька— „Метод прискореного проходження вер
тикальних шахт", „Аналітичний розрахунок швидкості проходження шахт при різних 
притоках води", „Аналітичний розрахунок швидкості спорудження постійного кріплення 
шахт*.

Визнаючи, що вміщення цієї рецензії є результат некритичного ставлення до по
даного матеріалу, Редакція вважає потрібним надрукувати матеріали в цій справі, надіс
лані Орджонікідзевським інститутом кольорових металів і Донбаешахтобудом, які свідчать,, 
що при застосуванні на практиці роботи проф. К. В. Понька цілком себе виправдали.

Висновок комісії по розгляду рецензії 0 . М. Кузнецова і К. П. Седокура 
на праці проф. К . В. Понька

Розглянувши з доручення кафедри спеціальних гірничих дисциплін і деканату Орджо- 
нікідзевського інституту кольорових металів рецензію О. М. Кузнецова і К. П. Сєдо- 
кура на праці проф. К . В. Понька 1) „Метод прискореного проходження вертикальних 
шахт* (УА Н , 1934), 2)„Аналітичний розрахунок швидкості проходження шахт при різ
них притоках води* OLAH, 1935), 3) „Аналітичний розрахунок швидкості спорудження 
постійного кріплення шахтм (УАН , 1936), вміщену в журналі „Вісті АН УР СР ", № 2-3 
аа 1938 р. (сс. 98—99), а також заслухавши пояснення проф. К. В. Понька, комісія, роз
глядаючи зауваження рецензентів по пунктах, встановлює:

§§  1, 2 і 3. Зауваження рецензентів, що положення, висовувані проф. К. В. Поньком 
про комплексність прохідного підвісного устаткування, винесення частини операцій із 
забоїв на поверхню і сполучення операцій у забої проходки д£вно відомі і не новатор
ські, комісія вважав загальними і неістотними для рецензії в цілому, а тому їх не роз* 
глядає.

§  4. При свердлуванні шпурів "проф. К. В. Понько пропонує застосовувати глибокі! 
шпури, а для одержання однорідної грудкуватості рекомендує шарові заряди і для роз
пушення породи— бетонбрехери.

Заперечення рецензентів проти застосування глибоких шпурів спростовується по
становою Всесоюзної конференції по шахтному будівництву в 1932 р., яка розглядала пи
тання про глибокі і мілкі шпури і визнала безперечні переваги глибоких шпурів, а та
кож сучасною практикою стахановців.

§  5. Другий оперативний підйом до забою проходки, що його рекомендує застосову
вати проф. К. В. Понько, рецензенти тлумачать як „ ...аварійний, ...на випадок немину
чих аварій при прискореному проходженні шахт", що є очевидним перекрученням дум
ки автора, який вказував: „...Для сполучення деяких операцій і для уникнення простоїв 
у випадку псування підйому, треба застосовувати два оперативних підйоми до забою стов
бура шахти..."

§  6. Намічуване проф. К. В. Поньком підвищення швидкості піднімання людей у 
цебрах проти норм старого §  63 „Правил безпеки" 1930 р. рецензенти вважають абсо
лютно неприпустимим.

З  П Р И В О Д У  Р Е Ц Е Н З І Ї  Н А  П Р А Ц І  п р о ф . К .  В . П О Н Ь К А
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Заперечення рецензентів у 1938 р. з цього приводу е наслідком їх повної необіз
наності в розглядуваному питанні, тому що НКП СРСР в 1933 р. затвердив зміну норм 
швидкості піднімання людей при проходженні шахт у бік їх збільшення, що вже кілька 
років проводиться на практиці.

§ 7. Рецензенти вважають, що пропонована проф. К. В. Поньком зміна норм правил 
безпеки в бік збільшення кількості зарядників у забої стовбура шахти збільшує небез
пеку робіт і потребує спеціальних заходів для запобігання небезпеці.

Таким чином, самі рецензенти не заперечують, при додержанні певних заходів, 
проти збільшення числа зарядників, що має тепер місце на практиці підривних робіт 
„Підривпрому “ і окремих шахт.

§ 8. Положення проф. К. В. Понька про застосування у зв’язку з специфічними 
умовами одного складного забою на проходженні шахт кваліфікації „прохідника" і „поміч
ника прохідника" замість подрібнених кваліфікацій бурильника, прибиральника, кріпиль
ника,—  рецензенти розглядають як антирадянське, шкідницьке, що є капіталістичною 
по формі організацією праці.

 ̂Члени комісії відзначають, що їм невідомі випадки проходження крупних шахт 
з застосуванням повного поділу праці, навіть після розвитку стахановського руху, і що 
вони не поділяють думки рецензентів у цьому питанні.

Аналогічну з проф. К. В. Поньком думку про застосування кваліфікації прохідника 
на проходженні шахт знаходимо і в авторів сучасних курсів проходження шахт.

Так, наприклад, Г. І. Маньковський у курсі „Проходка вертикальних шахт" (ОНТИ,
1935, с. 157) вказує: „Прохідники являють собою основну кваліфікацію робітників, за- 
нятих на проходженні шахт. Прохідники виконують весь комплекс робіт по вийманню 
породи (свердлування шпурів, прибирання породи, тимчасове кріплення), постійному 
кріпленні і арміровці шахти. Спроби замінити комплексну кваліфікацію прохідників 
подрібненими кваліфікаціями, що відповідають окремим операціям прохідницького 
циклу, приводять до таких же негативних результатів, як і усунення кваліфікації ткачів 
і прядильників у текстильній промисловості, про яку Л. М. Каганович на XVII З ’їзді 
ВКП(б) говорив:

„Суть справи полягає в тому, що існуючі на протязі десятків років кваліфіко
ваний ткач або ткаля, кваліфікований прядильник, які до певної міри пишались своєю 
спеціальністю,— тепер ліквідовані. У прядильному виробництві обов’язки прядильниці, 
ватерниці були розбиті між присукальницями, ставильницями і обмахувальницями, а в 
ткацькому виробництві ткалю змінили заводниці, пускальниці і зарядниці. Таким чином, 
у прядінні і ткацтві замість цілісного процесу праці були створені подрібнені 
(три функціонери), це привело до безвідповідальності і поганої роботи промис
ловості і до різкого збільшення браку. Потрібні були вказівки товариша Сталіна і рі
шення пленуму ЦК для того, щоб скасувати цю функціоналку і т. д.“

Л . Д. Бейлів у курсі „Проходка вертикальных шахт обычным способом" (ОНТИ,
1936, сс. 98— 102) також вважає при сухих шахтах можливим, а при притоках 150—300 
літрів на хвилину необхідним застосування комплексної праці прохідників.

§  9. Положення проф. К. В. Понька про максимально раціональне укомплектування 
забою прохідниками має на меті підвищення швидкості проходження і, як наслідок, 
підвищення середньої продуктивності праці робітника на проходженні і зниження на
кладних витрат.

Однак, рецензенти розглядають це положення як таке, що суперечить стаханов- 
ському рухові. Вони вказують, що „...стахановські методи зменшують кількість одночасно 
зайнятих робітників, значно збільшуючи їх продуктивність", не аналізуючи результатів, 
які можна одержати при максимально раціональній кількості прохідників.

§ 10. Рецензенти відзначають, що проф. К. В. Понько рекомендує застосовувати 
для свердлування тверді сплави, ігноруючи фізико-механічні властивості порід.

У  роботі проф. К. В. Понька наводяться дані про продуктивність свердлування 
твердими сплавами у породах різної міцності, з коефіцієнтом міцності від 4 і вище.
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§ 11. Рецензенти відзначають, що проф. К. В. Понько не обгрунтовує положення 
про збільшення висоти ланки тимчасового кріплення, що є небезпечним. ’

Проф. К. В. Понько вказує на бажаність підвищення висоти ланки тимчасового 
кріплення до 70 метрів у тих випадках, коли це дозволяє стійкість порід, підкреслюючи, 
що вичерпне розв'язання цього питання тепер неможливе, тому що невідомий дійсний 
тиск гірських порід. Як приклад автор наводить випадки з практики підвищення висоти 
ланки до 65 метрів (на Рутченківському руднику, Донбас) і 85 метрів (на проходці 
№ 13bis Радянського рудника, Донбас) без будьяких ознак деформації тимчасового 
кріплення і випадок проходження шахти ім. Кагановича (Кривбас), де мав місце стиск 
тимчасового кріплення.

§ 12. Рецензенти вказують, що пропоноване проф. К. В. Поньком суміщення робіт 
по здійманню тимчасового кріплення і встановленню постійного засноване на невідо

мій конструкції двоповерхового полка і висловлюють сумнів щодо безпеки робіт 
при застосуванні його.

Комісія м&е матеріали, які свідчать про те, що двоповерховий полок конструкції 
проф. К. В. Понька визнаний Головвугіллям цінним винаходом і прийнятий до виготу
вання і опробування на проходках Донбасе.

Крім вказаних пунктів, рецензенти висувають політичне обвинувачення проти 
проф. К. В. Понька в протаскуванні контрреволюційних, шкідницьких, антистаханов- 
ських теорій, заявляючи:

„...В роботі „Аналітичний розрахунок швидкостей проходження шахт при різних 
притоках води" К, В. Понько висуває ряд контрреволюційних положень, в питанні 
добору людей для проходження стовбурів шахт (нібито людей треба добирати в за

лежності від довжини рук, зросту і т. д.) (сс. 18, 19, 38)“ .
„...Самий метод, висунутий автором цих робіт, у своїй основі є хибним і невірним. 

Одні положення треба просто відкинути як антистахавовські і шкідливі, другі..."
Наприкінці рецензенти характеризують праці проф. К. В. Понька як псевдонау

кові, що не можуть бути посібниками для проектувальників та інженерно-технічних 
працівників прохідницької справи.

Підставою для першого обвинувачення для рецензентів є, очевидно, вираз на с. 18 
праці проф. К. В. Понька „Аналітичний розрахунок швидкості проходження шахт при 
різних притоках води": „При високому рівні води вирішальним фактором для продуктив
ності роботи є довжина руки від плеча прохідника, яка дає або не. дає можливості взяти 
грудку породи...".

Питання про цей вираз розглядалося на об’єднаному засіданні гірничих кафедр 
Орджонікідзевського інституту кольорових металів, при чому засідання відмітило, що 
в цьому виразі нічого антирадянського немає.

В и с н о в к и

1. Комісія вважає, що рецензія О. М. Кузнецова і К. П. Сєдокура по суті і по 
формі (необгрунтовані обвинувачення проти проф. К. В. Понька у протаскуванні контр
революційних, шкідницьких і антистахановських теорій) — невірна і перекручує зміст 
праць проф. К. В. Понька.

2. Комісія вважає, що підставою для зроблених проф. К. В. Поньку обвинува
чень було упереджене, перекручене тлумачення рецензентами витягів з його праць.

3 . Комісія має матеріали, які свідчать про наукову і практичну цінність 
праць проф. К. В. Понька, які визнані такими авторитетними спеціалістами гірни
чої справи, як акад. Скочинський, акад. Терпигорєв, акад. Федоров, орденоносець 
гірничий інж. Трупак та ін , а також господарськими організаціями (Головвугілля, Шахто- 
буд, Наркомважпром). Ряд пропозицій проф. К. В. Понька є наслідком його наукових 
робіт, прийнятих НКВП, Головвугіллям до запровадження в життя.
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4. Комісія вважав, що рецензовані праці проф. К . В. Понька, безперечно, можуть 
бути посібником для проектувальників і інженерно-технічних працівників гірничої 
справи.

Ч л е н и  к о м і с і ї :  Є. І. Барінов, В. Є. Застенкер, П. Н. Гуленко.
9 —VI 1938.

Витяг з протоколу об’єднаного засідання кафедр гірничого факультету 
Орджонікідзевського інституту кольорових металів від 15.VI 1938.

С л у х а л и :  Повідомлення комісії в складі тт. П. Н. Гуленка, Є . І. Барінова 
і Б. Є. Застенкера по розгляду рецензії О. М. Кузнецова і К. П. Сєдокура на праці проф. 
К. В. Понька, надрукованої в журналі „Вісті АН  УР СР“, JNT® 2 -3  за 1938 р.

На засіданні був прочитаний текст рецензії О. М. Кузнецова і К. П. Сєдокура 
і повідомлені результати роботи комісії.

Окремі члени комісії (Біцаев, Тотров, Барінов і Бірюков) подали свої зауваження 
по суті рецензії. Зачитані були також відзиви і висновки на окремі праці проф. Понь
ка, дані видатними вченими Союзу (акад. Терпигорєв, акад. Скочинський та ін.) і гос
подарськими організаціями (Головвугілля, Шахтобуд, Відділ винахідництва Наркомваж- 
прому СРСР).

П о с т а н о в и л и :  1) Відзначити:
а) Автори рецензії О . М. Кузнецов і К . П. Седокур займаються надумано пере

крученням думок проф. К. В. Понька і неправильно трактують зміст питань, яких вони 
торкаються, але які у працях проф. К. В. Понька викладені цілком правильно.

б) Автори рецензії показали свою відсталість щодо техніки гірничої справи і не
знання правил техніки безпеки останніх 7—8 років. (Рецензенти орієнтують читачів на 
застарілі правила техніки безпеки видання 1930 р .)

в) Рецензія має явно наклепницький характер на праці проф. К. В. Понька.
2) Висновки комісії затвердити.

Витяг з протоколу № 7 розгляду головним інженером тресту Донбасшахтобуд 
ходу реалізації винахідницьких і раціоналізаторських пропозицій

(Сталіно, 23. Ш 1940 р.)

П р и с у т н і :  головний інженер тресту К. І. Тараканов, начальник технічного еід- 
ділу тресту І. П. Арсенов, секретар по винахідництву С. Я. Меломед.

Розглянули реалізацію таких пропозицій:
Пропозицію проф. К. В. Понька про суміщення професій бурильників і зарядників- 

підривників.
Пропозицію прийнято протоколом від 22 квітня 1939 р. Організація робіт по зарядці 

шпурів за пропозицією проф. К. В. Понька провадилась на Петрово-Лідіївській про
ходці в серпні 1939 р.

На підставі результаті» досліду, поставленого на проходці Петрово-Лідіївське, вста
новити такий порядок підрахунку економії для даної пропозиції:

1) Скорочення часу на процесі зарядження 40 хвилин на добу.
2) Виходячи з темпів 1 пог. метр на добу, за цей час може бути пройдено

Ь40 ПЛОЙ
24 • 60 ^  0,028 П° Г’ метра*

3) Приймаючи середню вартість 1 пог. метра 3200 крб., де накладні витрати ста
новлять 43%, одержимо попередню екоюмію на 1 пог. метр: 3200 X  0,028 X  0,43 =  38 крб. 
50 коп.

З цього треба відняти зарплату бурильникам за заряджання на 1 пог. метрі стов
бура 3,3 люд.-год. X  1 крб. 75 коп. =  5 крб. 78 коп. — і економія на ї пог. метр дорів
нюватиме: 38 крб. 50 коп. — 5 крб. 78 коп. =  32 крб. 72 коп.
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4) Проходження стовбурів шахт за рік по тресту за планом становить 2500 пог. 
метрів.

Теоретична економія за рік 2500 X  32 крб. 72 коп. =  81 800 крб.
5) 3  економії треба відняти витрати на навчання прохідників підривній справі, які 

становлять по тресту (з урахуванням сплати 50%  на рік): 400 X 2 5 0 X 0 ,5  =  50 000 крб., 
де 400 — число навчених прохідників, 250 крб. —  вартість навчання одного прохідника.

6) Економія по тресту за рік з урахуванням витрат на навчання: 81 800 —  50000 =  
=  31 800 крб.

7) Розмір винагороди (підстава: інструкція СТО 1936 р.) 31 8 0 0 X 0 ,0 2 5  —}— 315 =  
=  1100 крб.

В и с н о в о к .  Суму в 1100 крб. як винагороду т. Поньку за раціоналізаторську 
пропозицію перерахувати у фонд Тсоавіахіму, згідно з листовною заявою автора від 
26.ХІ 1939 р. Перерахунок провести після одержання коштів на винахідництво.

26. V* 1940 р. Секретар С. Я. Меломед

Витяг з протоколу № 7 засідання Кафедри гірничої спеціальності Всесоюзної 
промислової академії чорної металургії ім. Сталіна від 9. ХЇІ 1939 р.

С л у х а л и :  Лист зав. начальника технічного відділу Донбасшахтобуду інж.
І. П. Арсенова.

П о с т а н о в и л и :  Ознайомившись із статтею інж. Арсенова „60 метров ствола за 
месяц", надрукованою в журналі „Новий горняк" № 9 за 1939 р., і листом його в редакцію 
цього ж журналу від 27. XI 1939 р. про те, що в основу проходження і кріплення 
стовбура шахти Петрово —  Лідіївка, де досягнуто швидкості проходження 60 метрів за 
місяць, були прийняті швидкісні методи, розроблені вперше у працях проф. К. В. Понька 
за період 1930—  1939 р., Кафедра ухвалює:

1) Відзначити, що наукові праці проф. К. В. Понька, застосовані на проходці 
шахти Петрово — Лідіївка в серпні 1939 р . , дали місячну швидкість проходження і 
кріплення готового стовбура 60 пог. метрів, що на сьогодні в рекордною швидкістю в 
СРСР (середня місячна швидкість проходження готового стовбура за 1938 р. у Донбасі —  
13,5 пог. метра).

2) Відзначаючи результати застосування швидкісних методів проф. К. В. Понька 
по проходженню шахт, Кафедра вважав за необхідне поставити питання перед наркома
тами вугільної, рудної і нерудної промисловості про широке застосування цього методу, 
який розв’язує завдання швидкісного будівництва шахт у т р е т ій  п'ятирічці.

Від Редакції
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БЮРО науково!  пропаганди

З метою популяризації найновіших досяг
нень науки, серед широких мас трудящих, 
Президія АН УРСР утворила бюро наукової 
пропаганди і звернулася до РНК УРСР з 
проханням затвердити організацію цього 
бюро.

НАУКОВА ДОПОМОГА ПІВНІЧНІЙ 
БУКОВИНІ

Президія АН  УРСР заслухала доповідь 
віце-президента АН  акад. О. В. Палладіна 
про наслідки відрядження бригади АН  УРСР  
до м. Чернівці. Президія запропонувала біб
ліотеці АН УРСР негайно надіслати за ра
хунок обмінного фонду АН видання Академії 
Наук за останні 5 років до бібліотеки Універ
ситету м. Чернівці, а також виділити з дуб
летного фонду книжки, які найбільше можуть 
зацікавити бібліотеку Університету.

Інститутові української літератури ім. 
Т. Г. Шевченка доручено надіслати до м. 
Чернівці групу співробітників для проведен
ня там ряду доповідей з українського літера
турознавства і для з’ясування стану з літера
турною спадщиною в Буковині, збереження 
рукописів Федьковича та інших українських 
письменників.

Президія звернулася до РНК УРСР в 
справі організації відзначення 70-річного 
ювілею письменниці О. Кобилянської.

Щоб з’ясувати наявність в Північній Буко
вині корисних копалин (вугілля, нафти, різні 
види мінеральної сировини) і стан з дослі
дженням їх, Інститутові геологічних наук запро
поновано відрядити туди спеціальну експеди
цію. Учасники експедиції повинні також 
прочитати там ряд доповідей про геологічну 
структуру Буковини та перспективи розвитку 
добування кврисних копалин.

Бюро наукової пропаганди при Президії 
АН  УРСР запропоновано опрацювати та

подати на затвердження президії план шеф
ства АН УРСР над університетом в м. Чер
нівці.

ПРОЕКТУВАННЯ ЦИКЛОТРОНУ
Президія АН  УРСР асигнувала 75.000 крб. 

на проектування циклотрону при фізико-тех- 
нічному інституті в м. Харкові. Проектування 
провадитиметься під керівництвом акад. 0. І. 
Лейпунського.

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ НАУК У ПЕРШОМУ 
ПІВРІЧЧІ 1940 р.

Президія АН  УРСР заслухала звіт про 
роботу Відділу технічних наук в першому 
півріччі 1940 р. Президія відзначила, що ін
ститути Відділу, крім роботи за тематичними 
планами, провели кілька дуже важливих на
рад за участю широких кіл наукової громад
ськості та установ не лише українського, а 
й союзного значення. Наприклад, нарада з 
питань динамічної міцності (скликана Інсти
тутом будівельної механіки); полегшення 
ваги вагонів; нового методу автозварювання 
голим електродом під товстим шаром флюса 
(Інститут електрозварювання); виявлення і 
розробки кам’яновугільних родовищ (Інститут 
гірничої механіки).

Президія в своїй постанові звернуяа увагу 
Відділу на те, що в деяких інститутах по ряду 
тем є відставання від строків, затверджених 
планом. Крім того, є зміни в тематичному 
плані. Президія намітила конкретні завдання, 
що стоять перед Відділом в його дальшій 
роботі.

НАРАДА В СПРАВІ БОРОТЬБИ 
З ДОВГОНОСИКОМ

В другій половині серпня в Інституті зоо
логії АН УРСР відбулася широка нарада 
агротехніків, на якій обговорено питання про 
використання яйцеїдів для боротьби з буря
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ковим довгоносиком. Доповідь на цю тему 
зробив науковий співробітник Інституту зоо
логії т. Н. А . Теленга. Нарада також обго
ворила питання про зміну існуючих методів 
обробки грунту під буряк для створення умов, 
які повинні сприяти масовому розмноженню 
яйцеїда, оскільки попередні досліди показали, 
що масове розмноження яйцеїда та його ефек
тивне використання щільно пов’язані з 
умовами агротехніки.

ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ІВ. ФРАНКА

Для відзначення 85-річчя з дня народження 
Ів. Франка Президія АН  УРСР утворила 
юбілейний комітет в складі академіків О. І. 
Білецького, М. Я. Каліновича, Ю. М. Соко
лова, А. Ю. Кримського, М. С. Возняка, т.т. 
С. М. Білорусова, В. В. Рудницького, Д. Д* 
Копиці і К. В. Максимчука.

Юбілейному комітетові доручено скликати 
восени цього року загальні збори АН  УРСР, 
присвячені 85-річчя з дня народження 
Ів. Франка.

„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ*
Видавництво Академії Наук УРСР на за

мовлення Наркомосвіти готує до друку „Істо
рію України" — учбовий посбіник для стар
ших класів середніх шкіл.

Книга складається з 18 розділів і охо
плює історію України з найдавніших часів 
до періоду завершення побудови безкласового 
соціалістичного суспільства.

„Історія України1* є колективна праця 
бригади наукових співробітників Інституту 
історії АН  УРСР.

Книга багато ілюстрована.
Перший тираж „Історії України" в 75 000 

примірників має вийти з друку у жовтні 
цього року.

Відповідальний редактор акад. Б. І. Чернишов

Коректор /.  М. Коган

Адреса редакції: Київ, вул. Короленка, №  54, Телеф. 3-10-81

Б. Ф. 717. Зам. JSfe 1004. Вид. № 996. Тираж 970. Формат паперу 70 X 84 см. 
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Memoria de la Contaduria general de la 
nacion, correspondiente al ano 1938. Anexo 
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tor general: Alfonso B. Campos. Asuncion, 
1939. Б. AH

Memoria presentata (de Relaciones Exte- 
riores) al Congreso Nacional. 1939. Vol. I.
Bogota, 1939. Б. AH

Resoluciones de caracter permanente 1937 
у primer semestre de 1938. Bogota, 1939.

Б. AH
Proyectos de Leyes „sobre contrato de 

trabajo у „рог la cual se establece la Con- 
vencion Regional Colectiva у la Magistratura 
del Trabajo44, con sus exposiciones de moti- 
vos. Bogota, 1939. Б. AH

Промисловість. Торгівля
Economic studies of vegetable farming in 

New York. VI. Production and marketing of 
celery, 1936. J. N. Efferson. Ithaca, New York, 
1938. Б. AH

F r o k e r  R. K ,  C o l e b a n k  A.  W.  and 
H o f f m a n n  A. C. Large-scale organization 
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E i s n e r  H. Die Bedeutung der Seefische 
fur die deutsche Volkswirtschaft. Versorgung 
fund Verbrauch. lnaug.-Dissert. Berlin, 1938.

Б. AH
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Н а а р е G. Die Kartonagenerzeugung in 
Deutschland. Eine volkswirtschaftliche In- 
dustrieuntersuchung. Inaug.-Dissert., Drebkau. 
N. L. 1938. B. AH

H e i l s c h e r  K. Die Entwicklung der Ab- 
satzverhaltnisse fur deutschen Tabak und ihr 
Einfluss auf den Tabakbau. Inaug.-Dissert. 
Berlin, 1939. T>. AH

K e l l e r m a n n  M. GrundlinienderZwangs- 
kartellierung in Europa. Inaug.-Dissert. Dreb
kau. N. L. 1938. Б. AH

M e i n d e r s  R. Die siidosteuropaischen 
Staaten als Absatzgebiete der deutschen 
chemischen Industrie. Inaug.-Diesert. Bochum- 
Langendreer, 1938. Б. AH

N e u m a n n  E. Die Valorisation des fran" 
zosischen Weizenmarktes, insbesondere die 
Entstehung und bisherige Tatigkeit des Na- 
tionalen Weizenamtes. Inaug.-Dissert. Wiirz- 
burg, 1938. Б. AH

El comercio exterior Argentino en el pri
mer semestre de 1939 у su comparacion con 
el del mismo periodo del ano anterior. Bue
nos Aires, Argentina, 1939. Б. AH

Memoria correspondiente al periodo com- 
prendido entre el 20 de febrero у el 31 de 
diciembre de 1938. Presentada al H. Con- 
greso de la Nacion por el ministro de agri
culture. Tomo II. Buenos Aires, 1939. Б. AH

Право
F u n к e W . Das Verfolgungsrecht in der 

deutschen Konkursordnung in seiner Bedeu- 
tung fur das Handelsrecht. Inaug.-Dissert. 
Drebkau N. L. 1938. Б. AH

M a r і z у К. Die rechtliche Natur von 
Spiel und Wette. Eine rechtsvergleichende 
Darstellung. Inaug.-Dissert. Quakenbruck,
1938. Б. AH

P і о n n і s R. Das ehrengerichtliche Ver- 
tretungsverbot gegen Rechtsanwalte. Inaug.- 
Dissert. Wurzburg, 1938. Б. AH

T r i e r e n b e r g  H. F. Die Bedeutung des 
Baurechts fur die Gestaltung des Strassen- 
und Ortsbildes. Inaug.-Dissert. Breslau, 1939.

Б. AH
W  e і d n e r R. Der erzwungene Vertrag im 

Volkerrecht. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939.
Б. AH

C a m u s  E. F. Curso de derecho romano. 
Vol. II, III, La Habana, 1939. Б. AH

Decreto numero 1449 de 1939 (junio 14) 
por el cual se reglamenta la importacion, 
exportacion, fabricacion, comercion у posesion 
de armas, municiones у explosivos. Bogota,
1939. Б. AH

D e l g a d o  J. C. Action parlamentaria 
por la Costa del Pacifico. Bogota, 1939. 
51 P. Б. AH

Informe del Consejo de Estado. Bogota,
1939, 45 p. Б. AH

L a n a o ,  T o v a r .  Informe ral Excelentis- 
simo sanori Presidente de la Republica. Ane- 
xos, Bogota—Colombia, 1939, 80 p. Б. AH

Memoria del ministro de gobierno al con- 
greso nacional en sus sesiones ordinarias de 
1939. Tomo II. Bogota, 1939. 221-f(2) p.

Б. AH
Освіта

Su labor en 1938. Buenos Aires, 1939. 
116 p. Б. AH

Ordnung der Vorlesungen an der Deut
schen Universitat in Prag im Wintersemester 
1939— 1940, Hrsg. v. Akad. Senate. Prag, 
1939, 51 S. Б. AH

Етнографія. Фольклор
P a a s o n e n  H. Mordwinische Volksdich- 

tung. Gesammelt von H. Paasonen. Hrsg. 
u. iibersetzt von Paavo Ravila. II. Bd. Hel
sinki, 1939, IV + (2 )+ 5 7 4  p. Б. AH

Мовознавство
R a m s t e d t  G.  J. A  Korean grammar. 

Helsinki, 1939. 1V+20Q p. Б. AH
E d e r  M. Das Lautwesen des Yaeyama- 

Dialektes. Mit Parallelen aus den anderen 
Dialekten der Ryukyu-Inseln. Vergleiche mit 
dem Japanischen und einer Wortwurzelstudie 
auf phonetischer Grundlage. Inaug.-Dissert. 
Berlin, 1938. 9 4 + ( l)  p. Б. AH

Математика
D i e u d o n n e J .  La theorie analytique des 

polynomes dune variable (a coefficients quel- 
conques). Paris, Gauthier-Villars, ed, 1938, 
(4 )+ 7 0 + (2 ) p. M

F e 1 d h e і m E. Theorie de la convergence 
des procedes d’interpolation et de quadra
ture mecanique. Paris. Gauthier-Villars, ed. 
1939. (4 )+ 9 1  p. M

V i n c e n s i n i  P. Corps convexes. Series 
lineaires. Domaines vectoriels. Paris, Gau
thier-Villars, ed. 1938, (4 )+ 6 0  p. M

Астрономія. Геодезія
W  у s e A . В. The spectrum of Nova Aquilae 

(1918). (4 )+ 9 3 —215 p. Б. AH
J u і 1 e s J. Uber die Zusatzstrahlung in den 

Sperrschichten der hoheren Atmosphare. 
Inaug. Dissert. Berlin, 1939, (4 )+ 4 0 + (3 )  S.

Б. AH
S t r u v e  W . Neubestimmung der spektro- 

skopischen Bahnelemente von ctAurigae. Inaug.- 
Dissert. Berlin, 1938, (2 )+ 6 1 —83 S. Б. AH

R о s s і e r P. Magnitudes bolometriques, 
diametres, masses et densites d’etoiles. Ge
neve, Georg et Cie, 1939, (2 )+ 9 2 + (3 )  p.

Б. AH
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Фізика
F e i g s  Н. Direkte Aufzeichnung von Os- 

zillogrammen. Inaug.-Dissert. Berlin, 1938, 
36 S. Б. AH

S o b r e r o  L. Sollecitazioni elastiche di 
un sistema pisno con foro rinforzato. Roma, 
Reale Accad. d’ltalia, 1939, (2 )+ 1 05—141 p.

Б. AH
S o b r e r o  L. Sopra un problema di ele- 

trostatica. Roma, Reale Accad. d’ltalia, 1939.
Б. AH

V e r d і e r O. Un nuevo punto de vista 
del segundo principio de la termodinamica. 
Buenos Aires, 1939, 8 4 + (3 ) p. Б. AH

Хімія
G l a s s t o n e  S. Recent advances in physi

cal chemistry. 3-rd ed. London, J. and A . 
Churchill, 1938, VIII—(—477 p. X

J o u n i a u x  A. Potentiometrie. Paris, Ger- 
mann et C-ie. ed. 1937. 41 + (2 ) p. OX

L y o n s  C. Theoretical pharmaceutical che
mistry. London, Isaac Pitman and Sons, Ltd. 
1947, V1II+518 p. X

S t i l l w e l l  Ch. W. Crystal chemistry. 1st 
ed. New York —  London. McGraw-Hill Book 
Company, 1938, X + 431  p. OX

Tables of chemical compositions, physical 
and mechanical properties and corrosion-re- 
sistent properties of corrosion-resistent and 
heat-resistent alloys. Philadelphia, Penn., 1931, 
(4)+12 p. _ X

D e m a n t B. Uber chlorwasserstoffsaure 
Salze von Metalloxychinolaten. Inaug.-Dissert. 
Berlin, Verl. R. Pfau, 1939, 50+ (2) S.B. AH

F r i e d e r i c h  H. Luminescenzuntersu- 
chungen an krystallinen und an glasigen Ver- 
bindungen aus dem System Zinkoxyd-Bor- 
saure. Inaug.-Dissert. Jena, 1938, 52 + (4).

ФХ
Funk H. J. Untersuchungen uber die Di- 

elektrizitatskonstante ВгОа- und TiOs-hal- 
tiger Natriumdisilikatglaser. (Ein Beitrag zur 
Erforschurg der Konstitution des Glases). 
Inaug.-Dissert. Berlin, 1938. 64 S. Ф Х

G m e 1 і n’s Handbuch der anorganischen 
Chemie. 8-te vollig neu bearbeitete Aufl. Hrsg. 
von der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 
System Nummer 25: Caesium mit einem An- 
hang uber Ekacaesium. Lief. 2: Verbindungen 
des Caesiums, Ekacaesium. Berlin, Verl. Che
mie, G. m. b. H. 1938, III— X X + V I + V - X  b 
+ 1 0 5 — 268 S. Гл

H e 11 m a n n H. Versuche zur Darstellung 
und Umwandlung des Testosterons. Inaug.- 
Dissert. Bottrop. W., 1939. Б. AH

К n і s s E. Ober die thermische Zersetzung 
sauerstoffreier Enamine. Inaug.-Dissert. Wiirz- 
burg-Aumiihle. Verl. wiss. Werke Konrad 
Triltsch, 1939. (4 )+ 32 S. Б. AH

R 6 d і g e r F. Phasentheoretische Untersu
chungen im System Ammoniak-Wasser-Koch- 
salz. Inaug.-Dissert, Jena, 1438, 52 + (3 ) S.

Б. AH
S c h m i d t  G. Versuche zur Darstellung 

von Phosphorsaure-Verbindungen der Amino- 
sauren. Inaug.-Dissert. Wurzburg, Verl. Kon
rad Triltsch, 1938, ( l )+ 4 6  S. Б. AH

R o t h  W . A . Thermochimie, Vol. XI. Pa
ris, Hermann et Co., ed. 1937, (4 )-f 82 p. X

Геологія. Геофізика
P a y n e  К. A. Pennsylvanian Ostracoda 

from Sullivan County, Indiana, (S. 1.) 1937, 
( l )+ 2 7 6 — 288 p. . Гл

R e e d J. C. Nickel content of an Alaskan 
basic rock. Washington, 1939, (2 )+ 2 63— 268 p.

Б. AH
W i e n e r t  K. Fehleruntersuch ungen an 

erdmagnetischen Feldwagen. Hamburg, 1939, 
29 S. Б. AH

S t e n z  E. 1. Zdjqgie magnetyczne potnoc- 
nej czgsci Slqska. Opracowal Edward Stenz. 
2. Pomiary natq zenia sily ciqzkosci w woj. 
slqskim w r. 1937 przeprowadzil Tadeusz 
Slosarzi Krakow, 1939, (4 )+ 5 4  p. Б. AH

Палеонтологія
C u s h m a n  J. A  monograph of the fora- 

miniferal family Nonionidae. Washington, 1939, 
(2 )+ 1 00  p. Б. AH

G a r d n e r  J. and В or о 1 s e The Veroni- 
cardia planicosta group in the Gulf province. 
Washington, 1939, 11+143— 215 Б. AH

L о h m a n K. F. Pleistocene diatoms from 
Long Island, New York. Washington, 1939, 
(2 )+ 2 29— 237 p. Б. AH

Біохімія
Ergebnisse der Vitamin- und Hormonfor- 

schung. Hrsg. von L. Ruzicka und W. Stepp. 
Bd. I. Mit einem Vorwort von Frederick 
Gowland. Hopkins. Bearbeitet von W . Berb- 
linger. C. A. Elvehjem, H. von Euler. Leip
zig, Akad. Verlagsges. m. с. H. 1938, X V I +  
+ 4 7 0  S. Бх

S i v a d j i a n J .  La chimie des vitamines 
et des hormones. Paris, Gauthier-Vilars. ed. 
1938, (2 )+ 2 40  p. Бт

Ca t e n b y  J. B. Biological laboratory tech
nique. An introduction to research in embryo
logy. cytology and histology. London. J. et 
A. Churchill Ltd. 1937, VIII+130 p. 3

W i l s o n  С. B. The copepodes of the 
Woods Hole region, Massachusetts. Washing 
ton. Smithsonian Institute, 1932, X X + 6 3 5  p-

КБС
Ботаніка

G r o v e  L. C. Growth and flowering of 
the Gladiolus. Influence of certain morpho
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logical and physiological characteristics of 
the corms. Ames, Iowa, 1939, (2 )+ 8 3 — 112 p.

Б, AH
H a a s і s F. A . Studies on narcissus mosaic- 

Ithaca, New York. University, 1939. Б. AH
L o n g r e e  K. The effect of temperature 

and relative humidity on the powdery mildew 
of roses. Ithaca, New York. University, 1939, 
43 p. Б. AH

The microtomists’s Vede Me cum (Bolles 
Lee). A  handbook of the methods of animal 
and plant microscopic anatomy. 10th ed. 
Edited by J. B. Catenby and Th. S. Painter, 
with the collaboration of D. CL Catcheside, 
H. J. Cohn and others. London, I. and A. 
Curchill, 1937, X II+784 p. Бт

S c h u l t ’z E. F. Las pencas sin espinas 
(„Opuntia inermis"). Tucuman, 1939, 5 + (3 )  p-

Б. AH

of H. C. Bazett, G. R. Cowgill... and others. 
8th ed. London, Henry Kimpton, 1933 ,X X X V I+  
+1051 p. КФ

S a 1 b e r g J. B. and B r u n e t  W . M. Go
norrhea in the female. A  review. 1938. (1 1+  
+ 1 9 5 -2 1 0  p. КФ

S h a w  С.,  К e m p J. E.  and F i t z g e 
r a l d  E. M. Sobisminol (sodium bismuthate 
soluble) in the treatment of experimental rab
bit syphilis. Chicago, 1939. КФ

S h a w  C. Sodium dehydrocholate solu
tion as a solvent for neoarsphenamine in the 
treatment of syphilis. Chicago, 1939, 4 p.

КФ
S c h w a r t z m a n  G. Phenomenon of local 

tissue reactivity and its immunological patho
logical and clinical significance. Foreword by 
J. Bordet. Oxford —  London, 1937, X X V III+  
+ 46 1  p. КФ

Зоологія
K u h n  O. Die Stammesgeschichte der wir- 

bellosen Tiere im Lichte der Palaontologie, 
Jena, Gustav Fischer, 1939, V l+ 1 3 0  S. 3

R e i c h e n b a c  h-K 1 і n к e H. H. Die Ab- 
hangigkeit der Darmgestalt bei der Raubka- 
ferfamilie der Carabiden von phylogenetischen 
und okologischen Faktoren. Inaug.-Dissert. 
Wurzburg-Aumuhle, Verb Konrad Triltsch,
1938, (8 )+ 8 3  S. Б. AH

Fossilium catalogue I: Animalia. Editus
a W . Quenstedt. Pars 80. *s Gravenhage. 
Verb f. Naturviss. W . Junk, 1939. 151 p, 3

Fossilium catalogue. 1: Animalia. Editus' 
a W . Quenstedt. Pars 85 — 89. Js Gravenhage 
Verb f. Naturwiss. W . Junk, 1939. diff. pag.

3
J a c z e w s k i  T. Uwagi о wioslakach (Co* 

rixidae). X V —-XXIII. Warszawa, 1939, 269 — 
302 p. Б. AH

Медицина

B r u n e t  W . M. and S a 1 b e r g J. B. The 
findings in 913 premarital examinations. Chi
cago, 1939, 11 p. КФ

B r u n e t  W . M. and S a 1 b e r g J. B. Re
sults of cautery treatment of chronic cervici
tis in 538 patients. Chicago. 1938, 12 p. КФ

K e m p  J. E., S h a w  C.  and F i t z g e 
r a l d  E. M. The effect of testosterone pro
pionate on the course of experimental rabbit 
syphilis. Chicago, 1939, 16 p. КФ

K e m p  J. E., F i t z g e r a l d  F. M. Studies 
in experimental congenital syphilis and the 
transference of immunity from immune syphi
litic female rabbits to their offspring. Chicago, 
1938. КФ

K n i g h t  В. C. J. G. Bacterial nutrition. 
Material for a comparative physiology of 
bacteria. London, 1938, 182. p. Мб

Macleod’s physiology in modern medicine. 
Edited by P. Bard with the collaboration

A 1 r u t z R. Die Sterbekurve der strahlen- 
behandelten Cervixcarcinome der Jahre 1916— 
1931. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 20 S. КФ

В a n d о w G. Versuche uber den Einfluss 
der Mischung von Kartoffel und Weizenkleber 
in der Nahrung auf den Betriebsstoffwechseh 
Inaug.-Dissert. Berlin, Verb Rud. Pfau., 1939, 
16+(2) S. КФ

В a s s о w JL Ober die Meinicke-Klarungs- 
reaktion II im Liquor cerebrospinalis und 
ihre Bedeutung fur die Diagnose and Thera- 
pie der Neurolues. Inaug.-Dissert. Charlotten- 
burg, 1938, 1 6 + (3 ) s. К Ф

B i s c h o f f  A. Ober Dysphagia lusoria. 
Inaug.-Dissert. Koln. 1939. 32 S., 2 Taf. КФ

В о lm s  К . Spirometeruntersuchungen an 
Bauchoperierten und Bauchverletzten. Inaug.- 
Dissert. Berlin, 1939, 31 S. КФ

Van В r a c h t H. Beitrag zur Frage der 
Erblichkeit congenitaler Entwicklungsstorun- 
gen auf dem Gebiete der Hals-, Nasen-, Oh- 
renheilkunde. Inaug.-Dissert. Berlin-Charlot- 
tenburg, 1939, 23 S. КФ

В r і e s к e G. Ober Menstruationszyklus 
und Geburtstermin. Inaug.-Dissert. Berlin —  
Gharlottenburg, 1939, 16+(3) S. КФ

E s d e r s M. Gasbildung bei spezifischem 
Prozess. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 21 + (2 )  
S. К Ф

G n u s e A . Ober die Veranderung des Li- 
pasegehaltes im Blutserum vor und nach 
ektalen Vitalserum-SS-lnfusionen. Inaug.-Dis- 

gert. Quakenbriick, 1939, 20 S. КФ

H i l d e b r a n d t  Ch. Karzinomentwicklung 
auf Lichen ruber. Inaug.-Dissert. Berlin, Verb
R. Pfau., 1939, 18 S. КФ

К a і t e r J. E. Wundscharlach. Inaug.-Dis
sert. Charlettonburg, 1938, 2 4 + (3 ) S. КФ

К a u I W. Ein kritischer Beitrag zur Diag
nose der Darmtuberkulose mit der Triboulet- 
Reaktion. Inaug.-Dissert. Zullichau, 1939, 15
S. КФ
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K l o s s  P. Absinken des Vitamin G-Spie- 
gels nach chirurgischen Eingriffen. Inaug.- 
Dissert. Berlin, 1939, (2 )+ 5 — 31 S. КФ

K r u g e r  H. Die Miterkrankung der tiefe- 
ren Atemwege beim Scharlach mit besonde- 
rer Beriicksichtigung von drei Fallen von 
Lungenabscess. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 
18+(2) S. КФ

K r u g e r  K. W . Ober durchschnittliche 
fetale Entwicklung bei Fettsucht der Mutter. 
Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 36 S. КФ

L a n g e  O. Die Erfolge der Tonsillektomie 
bei der Polyarthritis rheumatica acuta und 
chronica. Inaug.-Dissert, Berlin — Charlotten- 
burg, 1939, 47 S. КФ

L e i n e m a n n  F. Ein Fall lokalisierter 
* KnochemAmyloidose. Inaug.-Dissert. Quaken- 
briick, 1939, (2 )+ 1 2 + (2 )  S. КФ

L e w e r e n z  B. Hereditare hamorrhagische 
Telangiektasien (Oslersche Krankheit) mit dem 
Symptomenbild der essentiellen hypochromen 
Anamie. Inaug.-Dissert. Berlin, Verb R. Pfau, 
1939, 18 S. КФ

M o r i t z  P. Untersuchungen iiber eine et- 
waige antibakterielle Wirkung des Normal- 
und Immunserums auf Diphteriebazillen. Inaug - 
Dissert. Berlin, 1939, 20 S. КФ

M u t s c h l e r  P. Der minderwertige Mut- 
terboden. Ein Beitrag zur Ursachenlehre der 
Placenta acreta-increta-destruens, Placenta 
praevia isthmica-cervicalis, sowie der Isthmus- 
und Cervicalschwangerschaften. Mitteilung 
eines weiteren Falles von A  Placenta praevia 
cervicalis. Inaug.-Dissert. Kirchhain, N. — L. 
1939, 29 S. КФ

N e u m a n n  W . A . R. Methodik und Sta- 
tistik der Larynxcarcinombehandlung unter 
besonderer Beriicksichtigung der Rontgenthe- 
rapie. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 24 S. КФ

O t t e  E. Die Polyomyelitis-Epidemie 1937 
in Berlin beobachtet an 38 Krankheitsfallen 
im Stadt. Krankenhaus am Urban. Inaug.- 
Dissert. Berlin, 1939, 41 S. КФ.

P e n z o  J. A. Chirurgisch wichtige Kom- 
plikatinen der Tropenkrankheiten. Inaug.-Dis
sert. Berlin, Verb R. Pfau, 1939, 32 S. КФ

P h i l i p p  E. Ober klinischc Zwillingsge- 
burten. Inaug.-Dissert. Berlin —  Steglitz, 1939, 
30 S. КФ

R e s p o n d e k  G. Die Augenerkrankungen 
der Neugeborenen .unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Ophtalmoblennorrhoe. Inaug.- 
Dissert. Charlottenburg, 1939, 16+(Я) S. КФ

R o t t g a r d t  W. Die geschlossene Niere- 
Inaug-Dissert. Schwerin і. M. 1939, 12+(3) S.

КФ

S a s s e n h a g e n  H. G. Vergleichende mor- 
phologische Studien der Spermatozoen bei 
tuberkulosen Bullen unter Beriicksichsigung 
der Spermiogenese. Inaug.-Dissert. Charlot
tenburg, K. u. R. Hoffmann, 1939, 58+(3) S.

S c h a e f e r  H. Ober Dermatomyositis. 
Inaug.-Dissert. Konigsberg (Pr.), 1939, 31 S.

КФ
S c h 1 ii t e r E. Untersuchungen iiber die 

wachstumshemmenden Stoffe (Inhibine nach 
Dold) des menschlichen Speichels. Inaug.- 
Dissert. Charlottenburg, 1939 .19+(4) S. КФ

S c h m i d t  W . Sippenuntersuchungen bei 
Littlescher Krankheit. Inaug.-Dissert. Oranien- 
baum (Anhalt), Verb Hermann Niemitz, 1939, 
32 S. КФ

S e i f e r t  F. Die zunehmende Stillunfahig- 
keit der Frau beurteilt nach dem heutigen 
Stand der Vitamin- und Hormonforschung. 
Inaug.-Dissert. Wertheim a. M. 1939, 24 S.

КФ
S p i e g e l b u r g  A . Kindliche Mortalitat 

bei poliklinischer Geburtshilfe. Inaug.-Dissert. 
Berlin, Verb R. Pfau, 1939, 33 S. КФ

S t e f f e r  U. Untersuchungen iiber Bezie- 
hungen zwischenRachitis,TetanieundSchmelz- 
hypoplasien. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 24 
S. КФ

S t rauch W.Depotinsulin in der ambulanten 
Diabetesbehandlung. Inaug.-Dissert. Berlin, 
Verb R. Pfau. 1939, 18 + (1 ) S. КФ

Verslagen der tuberculose-studie-commissie 
van de Nederlandsche centrale vereeniging tot 
bestrijding der tuberculose.XIII. ’s Graven- 
hage, 1939, 162 p. КФ

W a l d  W . Die Notwendigkeit zahnarztli- 
cher Behandlungsmassnahmen bei chronischen 
gastro-intestinalen Erkrankungen. Inaug.-Dis
sert. Berlin. Verb R. Pfau. 1939, 30 S. Б. AH

W  e n z l a u W . Zur Entstehung und Behand- 
lung der Pneumococcenperitonitis. Inaug.-Dis
sert. Berlin, 1939, 20 S. КФ

W e r n e r  L. Die wissenschaftlichen Grund- 
lagen des Sauglings- und Kleinkinderturnens 
nach Neumann-Neurode. Inaug.-Dissert. Giiter- 
sloh i. Wdstf. 1939, 2 1 + (2 ) S. КФ

W e r n e r  M. Ober den Wert der Malaria- 
behandlung der chronischen Gonorrhoe. In
aug.-Dissert. Urach. Wiirt., 1939, 2 6 + (1 ) S.

КФ
W  ii r z b u r g-M e і n e r s K. Zur Frage der 

Spatrezidive. Bericht iiber das einschlagige 
Krankengut der Universitats-Frauenklinik Ber
lin von 1926— 1936. Inaug.-Dissert. Charlot
tenburg, 1939, 26+(2) S. КФ

К б g і F. und E r x l e b e n  H. Zur Atiolo- 
gie der malignen Tumoren. Amsterdam, Uitgave 
van de N. V . Noord Hollandsche Uitgevers 
Maatschappij, 1939, 35 p. Б. AH

Les hormones sexuelles. Comptes rendus 
publies par L. Brouha. Paris, Hermann et 
C-ie, ed., 1938. (2 )+ 3 82  p. КФ

U n g a r G. Les substances histaminiques 
et la transmission chimique de Pinflux nerveux. 
L’histaminergie normale et pathologique. Paris. 
Herman et C-ie, ed. 1937, 8 7 + (2 ) p. КФ
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I n t г о z z і P. La transfusione del sangue 
nei suoi effetti biologici e nelle sue indica- 
zioni cliniche. Con prefazione del A . Ferrata. 
Pavia, 1937, X V I+782 p. КФ

S o c a r r a s  J. F. Alimentacion de la clase 
obrera eii Bogota. Bogota, 1939, 79 p. Б. AH

Інженерна справа: Механіка. Теплотех
ніка. Енергетика. Машинобудівництво.

Гірнична справа
A k і m о f f N. W . Resistance of ships and 

models being new methods for estimating the 
effective horse power of ships’ hulls. Roma, 
Libr. di sc. e lett. 1930, (6 )+136 p. Гд

В a r n e s В. M. aud M u n d e l  M. E. A  
study of simultaneous symmetrical hand mo
tions. Iowa City, 1930, 39 p. Б. AH

C o l l i n s  T S. and C h i  t t y  L. Tests on 
a single section of tf. 100 at Cardington. 
London, 1937, (2 )+ 8 6  p. ГМ

M a v i s  F. T. and T s u j T. P. Percolation 
and capillary movements of water through 
sand prisms. Iowa City, 1939, 31 p. Б. AH

T a y l o r  D. W. The speed and power of 
ships. A  manual of marine propulsion. John 
Fritz medalist. Washington, Press of Rans- 
dell incorporated. 1933, (2 )+ V I + (2 )+ 3 3 6  p.

Гд
Two decades of hydraulics at the Univer

sity of Iowa. Abstracts of theses, publications 
and research reports, 1919— 1938. Edited by 
F. T. M a V і s. Iowa City, 1939, 80 + (4 ) p.

Б. AH
R o s  M. und В і a n c h і A . Priifung im 

Laboratorium und Erfahrung mit Einstoff-, 
Zweistoff- und warmebehandelten Schienen. 
Diisseldorf, [S. a.] M

W  у s s T h. Untersuchungen an Schrauben 
mit. O ’, 8 d Muttern. Zurich, Orell Fiissli, 
1939, 7 S. M

Сільське господарство
A n d r e w s  J. S. Life history of the no- 

matode cooperia curticei and development of 
resistance in sheep. Washington, 1939, (4) +  
7 7 1 -7 8 5  p. Б. AH

A r c e n e a u x  G.,  G і b b e n s R. T.  and 
K r u m b h a a r  С. C. Variety tests of sugar 
canes In Louisiana during the crop year 
1936— 37 and summary of annual results, 
19 3 5 -3 7 . Washington, 1939, 27 p. Б. AH

B a b b  M. and K r a u s  J. E. Orach, its
culture and use as a greens crop in the Great 
Plains region. Washington, 1939,23 p. Б. AH

C o o p e r  J. R. and V а і 1 e J. E. Response 
of American grapes to various treatments 
and vineyard practices. Fayetteville, Arkansas, 
1939, 74 p. Б. AH

Costs and practices in producing honey 
in Oregon. By A. S. Burner, Frank E. Todd, 
H. A. Scullen and William W . Gorton. Ore
gon, 1939, 38 p. Б. AH

С r a 11 e у E. M. Effects of fertilizer on 
stem rot of rice. Fayetteville, Arkansas, 1939, 
17 p. Б. AH

H a l l e r  M. H. and H a r d і n g P. L. Effect of 
storage temperature on peaches. Washington, 
1939, 32 p. Б. AH

H у r e R. A . The effect of sulfur fungi
cides on the photosynthesis and respiration 
of apple leaves. Ithaca, New York. Univer
sity. 1939. Б. AH

Influence of rainfall, cropping and cultural 
methods on soil and water losses. By R. P. Bar
tholomew, D. G. Carter, W . C. Hulburt, 
L. С. Kapp. Fayetteville, Arkansas, 1939, 
48 p. Б. AH

I s e 1 у D. Timing seasonal occurence and 
abundance of the codling moth. Fayetteville, 
Arkansas, 1939, 26 p. Б. AH

J o h n s o n  B. Apparatus for measurements 
of length of cotton fibers. Fayetteville, A r 
kansas, 1939, 22 p. Б. AH

К e 1 s о L. H. Food habits of prairie dogs. 
Washington, 1939, 16 p. Б. AH

S c h о t h H. A . and R a p p t о n H. H. Su
dan grass millets and sorghums in Oregon, 
1939, 28 p. Б. AH

S h a w  J. N.. M u t h О. H., S e g h e 11 і L, 
Black disease. Oregon, 1939, 18 p. Б. AH

S p r a g u e  R. Controlling seed-borne stink
ing smut of wheat by disinfectants. Oregon, 
1939, S3 p. Б. AH

V а і 1 e J. E. Grape varieties in Arkansas. 
Fayetteville, Arkansas, 1939, 24 p. Б. AH

W a h l e n b e r g  W.  G. ,  G r e e n e  S. W . 
and R e e d H. R. Effects of fire and cattle 
grazing on longleaf pine lands as studied at 
McNeill Mississippi. Washington. U. S. Dep. 
of Agr. 1939, 52 p. Б. AH

W e i s s  M. G. and C o x  G. M. Balanced 
incomplete block and lattice square designs 
for testing yield differences among large num
bers of soybean varieties. Ames, I'owa, 1939, 
(4 )+ 2 93— 316 p. Б. AH

W i l s o n  J. K. Leguminous plants and their 
associated organisms. Ithaca, New York, Uni
versity, 1939, 48 p. Б. AH

W o o d w a r d  R. W. ,  T і n g e у D.  C.
E v a n s  R. J. Tests of corn varieties and 
hybrids in Utah, Utah, 1939, 32 p. Б. AH

S c h u l t z  E. F. Contribucion al probleme 
de la mortandad de hacienda por las sequias. 
Tucuman, 1939, 9 + (3 ) p. Б. AH

Хімічна промисловість
K r u m b h a a r  W . The chemistry of syn

thetic surface coatings. Nev York, Reinhold 
publ. corporation, 1937, 200 p. Ox

Proceedings of the sixth summer confe
rence on spectroscopy and its application. 
Held at the Massachusetts Inst, of Techno
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logy, Cambridge, Massachusetts, July 18—20, 
1938, New York — London, 1939, VIII+172 p.

Ox
C a r r e  P. Precis de technologie et de 

chimie industrielle. T. I. 4-е ed. Paris, Libr. 
J. B. Bailliere et Fils, 1938, (2 )+ V III+ 439  p.

Ox

Мистецтво. Архітектура
• Art of the Far East. Paintings from China 
and Japan. With an introduction by Laurence 
Binyon. London, В. T. Batsford Ltd. (S. a.) 
(6)+(2) p., 15 pi. Б. AH

F l e t c h e r  history of architecture
on the comparative method. For students, 
draftsmen and amateurs. 10th ed. revised and 
enlarged. London, В. T. Batsford. 1938, X X X +  
+1033 p. Б.АН

L a m p r e y  L. All the ways of building. Il
lustrated by Helene Carter. London, George 
Routledga and Sons. 1934, X IV + (2 )+ 3 0 4  p.

Б. AH
В і e r m a n n Ch. W . Max Klinger in sei- 

nem graphischen Werk. Inaug.-Dissert. Dres
den, Verl. M. Dittert und Co. 1938, 77 S.

Б. AH
Bub G. Der deutsche Film im Weltkrieg 

und sein publizistischer Einsatz. Inaug.-Dis- 
sert. Berlin, 1938, IV + 1 2 5 + (2 ) S. Б. AH

C u d l a u g s s o n  S. Ikonographische Stu- 
dien uber die hollandische Malerei und das 
Theater des 17. Jahrhunderts. Inaug,-Dissert. 
Wurzburg, Verb K.J. Triltsch, 1938, ( 4 ) + l l l  S.

Б. AH
K o h l e r  W . E. Beitrage zur Geschichte 

der Viola d’amore. Inaug.-Dissert. Berlin 
1938, 85 S. Б. AH

K o b b s  W- Von Sinn des Leibesiibungen 
zur Zeit der italienischen Renaissance. Inaug.- 
Dissert. Grafenhainichen, 1938, 3— 159 S.

Б. AH
L i n d e m a n n  E. Das Problem des Deutseh" 

hordensburgtypus. Inaug.-Dissert. Berlin, 1938, 
68 S. Б. AH

R o b b i n s  R. H. Beitrage zur Geschichte 
des Kontrapunkts von Zarline bis Schiitz. 
Inaug.-Dissert. Berlin, 1938, 116 S. Б. AH

Th 611 d en  W . Die Wirkung der Schon- 
gauerstiche auf die deutsche Plastik um 1500. 
Inaug.-Dissert. Dresden, Verb M. Dittert und
Co, 1938, 80 S Б. AH

Літературознавство

S p e n c e r  S. Poems. London, Faber and
Faber. 1939, 69 p. Б. AH

Mo l l  R. Beitrage zu einer kritischen Aus- 
gabe des altspanischen Libro de Alexandre. 
Ausgewahlte Stellen besprochen und wied;r- 
hergestellt. Inaug.-Dissert. Wurzburg, 1938 
XII+133 S. Б.АН

S c h a d e w a i d t  W . Iliasstudien. Leipzig, 
S. Hirzel, 1938, IV + (2 ) +182, S. Б. AH

S c h w a n b e c k  G. Die dramatische Chor- 
kantate der Romantik in Deutschland. Inaug.- 
Dissert. Diisseldorf, G. H. Nolte, 1938, 72 S.

Б. AH
S t a l i m a n n  H. Malapropismen im engli- 

schen Drama votl den Anfangen bis 1800. 
Inaug.-Dissert. W . Bottrop., 1938, 113 S.

Б. AH
W  a n d e 1 C h. Die typische Menschen- 

darstellung in Th. Fontanes Erzahlungen. 
Inaug.-Dissert. Welda i. Thiir. 1938, 132 S.

Б. AH
W  e і d n e г I. Botschaftsverkiindigung und 

Selbstausdruck im Prosawerk von D. H. Law
rence. Inaug.-Dissert. Braunschweig, 1933, 
187 S. Б. AH

Історія. Археологія
A l b r e c h t  I. Zum Problem der histori- 

schen Zeit. Inaug.-Dissert. Ludwigschafen am 
Rhein, 1938, 6 5 + (2 ) S. Б. AH

B r a n d e s  K. F. Graf Munster und die 
Wiedererstehung Hannovers 1809-1851 . 
Inaug.-Dissert. Urach. Wiirt. 1938, V I + ( 2 ) +
162+11) S. Б. AH

G h e n e f f  G. Die bulgarischen Minder- 
cheiten unter fremder Herrschaft. Inaug.-Dis
sert. Berlin, 1936, (4 )+ 1 88  S. Б. AH

G u n і a H. Der Leihezwang. Ein angebli- 
cher Grundsatz des deutschen Reichsstaats- 
rechts im Mittelalter. Inaug.-Dissert. Diissel- 
dorf, G. H. Nolte, 1938, (4 )+ 8 4  S. Б. AH

H a r t m a n n  J. Die Wirtschaftspolitik Na
poleons III. Inaug.-Dissert. W . Bottrop. 1938, 
103 S. Б. AH

S e g n e r U. Die Anfange der Reichsmini- 
sterialitat bis zu Konrad III. Inaug.-Dissert. 
Braunschweig. 1938, (8 )+ V IlI+ 93 -b (2 ) S.

Б. AH
S o n s  H. Die Bischofseinsetzungen im 

ostfrankischen Reich unter Konig Ludwig dem 
Deutschen. Inaug.-Dissert. Saalfeld, Ostpreuss., 
1938, ( 4 ) + I V + 5 6 + ( l )  S. Б. AH

S e i f  M. Oberdie altbabylonischen Rechts- 
und Wirtschaftsurkunden aus IstalT. Inaug.- 
Dissert. Berlin — Charlottenburg, 1938, 57 S.

Б. AH
S j о q u і s t K. O. Das Feng-chien-Wesen 

(der chinesische Feudalismus) nach Abhand- 
lungen aus verschiedenen Dynastien. Inaug.- 
Dissert. Berlin. Verb R. Pfau. 1938, 57 S.

Б. AH
T h e u n i s s e n  P. Su Ts’in und die Poli- 

tik der Langs- und Quer-Achse. (Tsung Heng- 
Schule) im chinesischen Altertum. Inaug.- 
Dissert. Breslau, 1938, VI1I+87 S. Б. AH

Causas celebres a los precursores. „Dere- 
chos del hombre". Presquisa de sublevacion. 
Pasquines sediciosos. Copias fieles у exactas
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de los 'originates que se guardan en el Ar- 
chivo General de Indias (Sevilla), compulsa- 
das у cotejadas por Jose Manuel Perez. Sar- 
miento. Tomo I. Bogota, Colombia, 1939, 
X V ill+ 5 3 3 + (4 ) p. Б. AH

S c h n a y d e r  G. De Heraclidis descrip- 
tione urbium Graeciae. Cracoviae, 1939, (2 )+  
—[—64 p. Б. AH

We b s t e r  T.  B. L. and Cha r l t o n  J. M. T. 
Some unpublished Greek vases. Manchester* 
1939. Б. AH

Senatne un Maksla. Valsts papiru spiestuve 
un naudas kaltuve iespiests pieminekluvaldes, 
valsts vesturiska muzeja, valsts makslas mu- 
zeja un folkloras kratuves darbibas, ja unie- 
guvumu un petijumu apskats F. Baloza un 
L. Liberta redacija. III. (Riga), 1939, 111 p. A

P o w e r  R. P. A  decorated quern-stone 
and its symbolism. Dublin, Hodges. Figgis and 
Co„ 1939, (2 )+ 2 5 —-ЗО p. Б. AH

H e s s e  R. Der Kimbernzug. Versuch sei
ner Festlegung auf Grund der vorgeschicht- 
lichen Bodenfunde, Inaug.-Dissert:. Wurzburg,
1938, (6 )+ 7 2 + ( l )  S. Б. AH

N i c k e l  E. Die Steinwerkzeuge der jiin- 
geren Steinzeit, Bronze- und Eisenzeit ostlich 
der Elbe. Die undurchlochten Steinwerkzeuge.
Wurzburg, 1938, (4 )+ 6 0 -K l)  S. Б. AH 

Географія
Floods in the Canadian and Pecos River 

basins of New Mexico May and June 1937. 
With summary of flood discharges in New 
Mexico. By Tate Dalrymple and others. W a 
shington, 1939, IV + 6 8  p. Б. AH

G e і s e r S. W , Scientific study and explo
ration in early Texas. Dallas, Texas, Southern 
Methodist University, 1939, (4 )+ 4 1 — 52 p.

Б. AH
Major Texas floods of 1935 by Tate Dal

rymple and others. Washington, 1939, V I +  
+ 2 2 3 - 2 9 0 + VIII p. Б. AH

Surface water-supply of the United States 
in 1937. Parts 2—3, 5— 7, 9. N. C. Grouver, 
chief Hydraulic Engineer, Washington, U. S. 
Gov. Print. Office, 1939, Diff. pag Б. AH

M i l l e r  A. A. River development in South
ern Ireland. Dublin, Hodges, Figgis and C.o,
1939, (2 )+ 321— 354 p. Б. AH

B r a d e  K. Die Entwicklung hoher Tempe- 
raturen in Deutschland. Inaug.-Dissert. Breslau, 
1939, 59 S. Б. AH

D u h m H. Ober die Niederschlage wah- 
rend der Vb-Wetterlage vom 21—23. Okto- 
ber 1935. Inaug.-Dissert. Berlin, 1938, 56 S.

Б. AH
H a e b I e r M. Die Anderung der Luft- 

druckganges in einem fortschreitenden Kalt. 
luftkorper. Inaug.-Dissert. Berlin, 1939, 30 S

Б. AH*
J a n s s e n  A. Das sachsisch-thiiringische 

Trockengebiet. Inaug.-Dissert. Dortmund, 1939, 
64 S. Б. AH

L u n e l u n d  H. Zur Kenntnis der Sonnen- 
und Himmelsstrahlung in Helsingfors 1934— 
1935. Vorgelegt am 20. Marz 1939. Helsing
fors, 1939, 64 S. Б. AH

O s s e n k o p  H. Untersuchung iiber die 
Gewitter und Starkregen in Berlin und Nord- 
deutschland am 30. Juni und 1. Juli 1936» 
Inaug.-Dissert. Hameln, 1938, 34 S. Б. AH
* P r ii f e r G. Die Gezeiten des indischen 
Ozeans. Berlin, Verl. v. E. S. Mittler und 
Sohn. (S. a.) 57 S. Б. AH

S c h u m a c h e r  G. Das Klima Siidkoreas 
auf Grund der japanischen Wetterbeobach- 
tungen der Jahre 1914 bis 1933. Hamburg, 
1939, 86 S. Б. AH

S p a n g e n b e r g  W . W . Strahlungsklima- 
tologische Betrachtungen. Hamburg, 1938,32 S.

Б. AH
W i c h m a n n  H. Ober die Bedeutung des 

Blitzes im elektrischen Mechanismus des Ge- 
witters. Eine Untersuchung auf Grund von 
Messungen der mit Blitzemverbundenen Feld- 
schwankungen. Hamburg, 1938, 21 S. Б. AH

A n g s t r o m  A. Lufttemperatur och tempe- 
raturanomalier і Sverige 1901— 1930. Stock
holm, 1938, 70 p. Б. AH

B e r g s t e n  F. Olandsan, Stockholm, 1938 
14 p. Б. AH

M e l in R. Yttemperaturen і Svenska vat- 
tendrag. Stockholm, 1938, 17 p. Б. AH

О s t  m an  C. J. Om Sambandet mellan is- 
laggningen vid Svenska ostkusten och meteo- 
rologiska faktorer. Stockholm, 1939, 16 p.

Б. AH

Уповнов. Голова. № БФ — 192. Зам. № 739.
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ПЕРЕМОЖНИЙ РІК ПІД ПРАПОРОМ РАД

В. В. РУДНИЦЬКИЙ

Молох другої імперіалістичної війни вже захопив у свої жахливі 
обійми більшу частину людства. Та частина капіталістичного світу, яка 
ще не бере безпосередньої участі в світовій бійні, стрімголов по похилій 
площі капіталістичних протиріч також летить у криваву безодню війни. 
Впливом своїм у тій чи іншій мірі друга імперіалістична війна охопила 
вже весь капіталістичний світ.

„В цілому капіталістичному світі — в Європі і Азії, Америці, Африці 
і Австралії — промисловість, транспорт, сільське господарство цілком 
підпорядковані інтересам війни. До краю загвинчений прес капіталі
стичної експлуатації, робітник працює по 10—12- і більше годин на добу, 
скасовано всі недільні і святкові дні. В спосіб такої загальної воєнізації 
господарства імперіалістичні держави колосально підвищили виробництво 
всіх видів озброєння"1).

Велетенські, незліченні маси добра, витвореного мільйонами трудящих 
безглуздо нищаться як воюючими країнами, так і країнами, які чекають 
тільки слушної хвилини, щоб ринути в війну.

Інформації воюючих країн про втрати, з причин цілком зрозумілих 
не можна приймати за абсолютно точні, але й вони в достатній мірі ха
рактеризують ту величезну шкоду, яку завдає війна народам. За даними 
німецького інформаційного бюро, виходить, що на протязі року одна лише 
Англія втратила до 1500 пароплавів воєнних і торгових та понад 7000 
літаків. Швеція, яка не є воюючою країною, втратила за рік війни 
1/8 частину всього свого торгового флоту. За даними німецького інфор
маційного бюро, загальні людські втрати німецької армії за рік війки 
становлять понад 200 тис. чол.

У паризькому районі налічується тепер 1 млн. безробітних, тоді 
як роботу мають лише 50 тис. чол.

Сотні тисяч забитих, мільйони покалічених і понівечених людей, 
мільйони осиротілих дорослих і дітей, руйнування народного госпо- *)

*) Із звернення ВЦРПС від 25. VI 1940 р.



дарства, голод і безробіття — ось що несе трудящим сучасна імперіалі
стична війна.

• А сльоз, а крові! напоїть 
Всіх імператорів би стало 
З дітьми і внуками, втопить 
В сльозах удов’їх. А дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
А  матерніх гарячих сльоз!
А  батькових старих, кривавих!
Не ріки — море розлилось,
Огненне море!х)

Уряди імперіалістичних країн, які ведуть боротьбу за збереження 
панівного стану гнобителів, за новий переділ світу, за світове панування, 
жорстоко придушують кожну, навіть найменшу, спробу протесту з боку 
трудящих. Панівні класи при підтримці зрадників робітничого класу — 
всіляких Блюмів, Сітриних та інших нищать рештки демократичних 
свобід. Капіталістичний світ оповила люта реакція, спрямована проти 
пролетарів, проти трудящих селян, проти передової прогресивної інте
лігенції. Нищаться здобутки культури і науки. В пошані тільки наука про 
збільшення чистогану, наука братовбивства, наука про винищування людей.

На цьому зловісному кривавому фоні тільки великий і могутній 
Радянський Союз стоїть як казковий велетень на сторожі мирної праці, 
на сторожі культури і науки, на захисті справжньої демократії трудящих. 
Далекозора, ясна і Мудра сталінська 'політика радянського уряду забез
печила небачений розквіт життя трудящих багатомільйонної нашої бать
ківщини і величезний ріст її авторитету на світовій арені. Послідовна 
зовнішня політика нашого уряду забезпечила спокій і мир на сході 
Європи. Мудрість і далекозорість наших вождів і наймудрішого з мудрих— 
товариша Сталіна зробили нашу країну великою і могутньою, перетво
рили її в силу, з якою змушені тепер рахуватися найбільші держави 
капіталістичного світу.

4  В. В. Рдднииький

Рік тому на західних кордонах нашої держави сталися події вели
кого історичного значення.

Досвідчені майстри міжнародних провокацій — імперіалісти Англії 
і Франції давно готували воєнний похід проти країни Рад, всілякими 
способами прикриваючи цю свою ганебну і підлу політику. „Саме цій 
меті — провокації збройного конфлікту між СРСР і Німеччиною служила 
славнозвісна політика „ невтручання“ англо-французької дипломатії, вся 
мюнхенська політика, в основі якої лежало прагнення нацькувати Ні
меччину на Радянський Союз. Цій же меті служила і політика втягнен
ий СРСР в англо-французький блок, що прийшла на зміну мюнхенській" * 2).

*) Т . Г. Ш е в ч е н к о ,  Кобзар, Держлітвидав, 1939, с. 169.
2) Передова „Правды" за 23. VIII 1940 р.
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Політика англо-французьких паліїв війни зазнала краху. 23 серпня 
1939 р. в Москві був підписаний радянсько-німецький договір про 
ненапад. Цей акт радянського уряду, за виразом товариша В. М. Моло
това, став поворотним пунктом в історії Європи та й не лише Європи.

Але треба сказати, що цей договір, який був серйозною пересторо
гою паліям і провокаторам нової імперіалістичної війни, не вплинув 
на них. „Війна почалася. Першою її жертвою стала наскрізь прогнила 
польська держава, яка кинулася в воєнну авантюру, розраховуючи на пре- 
словуті „гарантії" Лондона і Парижа** 2 3 4 *). Авантюра ця зазнала краху і 
кінчилася тим, що передбачав великий Ленін ще в 1920 р., коли в одній 
з своїх промов, перестерігаючи польську вояччину, вказував, що „весь 
їх крихкий капіталізм і імперіалізм розсиплеться остаточно" 2).

Підточена внутрішніми протиріччями польська держава, яка трималася 
на звірячому придушенні національних меншостей, розвалилась з каз
ковою швидкістю, як карткова хатинка. „Польсько-німецька війна вия
вила внутрішню неспроможність польської держави. Протягом десяти 
днів воєнних операцій Польща втратила всі свої промислові райони і куль
турні центри... Польська держава та її уряд фактично перестали існувати44 3).

На території колишньої польської держави створилося становище, 
яке загрожувало небезпеці наших кордонів, яке створювало загрозу 
життю і майну населення Західної України й Західної Білорусії. 
У зв’язку з цим уряд СРСР 17 вересня 1939 р. дав розпорядження голов
ному кОхмандуванню Червоної Армії дати наказ військам перейти границю 
і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і За
хідної Білорусії. •

Так відбулася велика історична подія — так відбулося звільнення тру
дящих народів Західної України від панського ярма— ярма польських 
поміщиків і капіталістів. Тепер, коли минув тільки один рік з дня возз’єд
нання українського народу в єдиній соціалістичній державі, важко пові
рити, що трудящі Західної України протягом 22 років жили в таких жах
ливих умовах.

Обскубаний одноголовий птах,
Неситий дзьоб розкривши над землею,
Обдертою, чужою, не своєю,
Загрозливо перетинав їм шлях.
Проклята птиця, марище прокляте 
В’їдалося, як впечене клеймо,
На вкрадене, грабоване і взяте 
З самим життям господаря майно.4)

Більше 25% галицького селянства зовсім не мало землі. Земля, гу
сто полита потом і кров'ю трудового народу, загарбана була купкою

*) Передова „Правды" за 23. VIII 1940 р.
2) Л е н і н ,  Соч., т. XXV , с. 66.
3) Нота Уряду СРСР, вручена польському послові в Москві 17 вересня 1939 р.
4) М. Б а жа н ,  Збірка „Братам*4, с, 5.
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магнатів. Понад 50% земельної площі на Західній Україні знаходилося' 
в руках великих польських поміщиків. В одному лише Станіславському 
воєводстві 630 поміщиків цупко тримали в своїх пазурях більше поло
вини всієї земельної площі, тоді як на долю 200 тис. бідняцьких гос
подарств припадало менше 1/4 земельної площі*).

Політика польського уряду, спрямована на створення „внутрішньої 
колонії", перетворила східні „креси" на кромішнє пекло. Робітники на під
приємствах працювали чотирнадцять і більше годин на добу, одержуючи 
заробітну плату, яка не виходила за межі 35—50% того, що одержували ро
бітники у Варшавському воєводстві. „Нерідко діти в робітничій сім’ї не зна
ють зовсім, який на вигляд і на смак цукор... часто стирається межа між 
безробітним і працюючим, нівелюють її злидні" * 2).

Колонізаторська політика і окупаційний режим знайшли собі яскра
вий вияв в „освітній" політиці польського уряду,

Сітка народних шкіл українських з кожним роком скорочувалася.. 
Якщо в 1919 р. їх було понад 3500, то в 1930 р. їх було вже менше 
1000, а в 1936 р. на всю Західну Україну лишилося 300 — 400 шкіл. Отже, 
навіть за даними фальсифікованої польської статистики, коли питома 
вага українців у Польщі становила 20%, то питома вага української 
школи вже в 1936 р. становила лише 2%.

З 1850 різних періодичних видань, які виходили в Польщі в 1936 р., 
українських було лише 60, але й ці видання дозволені були тільки тому, 
що йони сумлінно здійснювали волю польського панства, обдурюючи 
трудящих, обробляючи їх у дусі цілковитої покори панській волі і не
нависті до країни Рад. До цих 60 видань належали такі „органи", як. 
ундівські „Діло", „Наша земля", численні клерикальні видання та інші,, 
подібні до названих.

Що вже й говорити про науку. В умовах польської держави наука 
була загнана в підпілля. „Наукове дослідження в університетах, — писан 
англійський професор Дж. Д. Бернал про становище науки в Англії,— 
ведеться вкрай' непродуктивно, головно, через брак коштів. Хоч здібні 
люди в університетах або в інших незалежних установах можуть дати 
блискучі і важливі праці, результати їх праці здебільшого гинуть марно"3).

Ще в гіршому стані була наука в колишній Польщі і особливо у 
східних її „кресах". Все, що робилося, мало своїм завданням довести, 
що біле є чорне і навпаки. Зрозуміло, в західних областях було чимало 
справжніх учених, але вони були позбавлені можливості висловлювати 
свої погляди відверто. Всіх, хто насмілювався виступити проти пануючих 
„поглядів", чекали, як у середньовічні часи, тюрма, концтабір і, в най
кращому разі, безробіття.

3) Дані з книги Врублевського „Польща1*.
3) 3  книги Галини Крагельської „Правда про умови праці*.
3) Збірник „Наука в тупике*.



Шістдесят чотири роки тому великий син українського народу 
Іван Франко писав:

Ори, ори й співай, ти велетню, закутий 
В недолі й тьми ярмо!

Пропаде пітьма й гніт, спадуть із тебе пута,
І ярма всі ми порвемо!

Не даром ти в біді, пригноблений врагами,
Про силу духа все співав,

Не даром ти казок чарівними устами 
^  Його побіду величав.

Він побідить, порве шкарлющі пересуду —
І вільний власний лан

Ти знов оратимеш —  властивець свого труду 
І в власнім краю сам свій пан! *)

Не марною була боротьба вільнолюбивого українського трудового 
народу проти своїх гнобителів. Справдилися мрії західноукраїнських 
робітників і селян та кращих представників інтелігенції.

Возз’єднана при допомозі героічної Червоної Армії в єдиній брат
ній сім’ї радянських народів пишним цвітом розквітає звільнена земля. 
На повні груди зітхнув визволений трудящий народ, який став тепер 
повновладним господарем на рідній землі. Швидкими темпами розвива
ється тепер в західних областях УРСР всенародна, без багатіїв і експлу
ататорів, соціалістична промисловість, розквітає сільське господарство, 
переходячи поступово на рейки великого машинізованого колективного 
господарства.

Досить навести кілька цифр, щоб яскраво повстала перед нами 
картина велетенської перебудови звільненого краю.

Тільки на капітальні роботи, — на реконструкцію старих і будів
ництво нових підприємств місцевої легкої та харчової промисловості — 
Радянська держава на один тільки 1940 р. асигнувала понад 16 млн. крб. 
Безземельним та малоземельним селянам передано більше мільйона гек
тарів поміщицької та манастирської землі, десятки тисяч голів великої 
рогатої худоби й коней. Створено 174 машинно*тракторних станції, 
61~радгосп, які вже мають 1230 тракторів, 72 комбайни, 872 молотарки, 
819 сівалок і багато інших складних сільськогосподарських машин. 
Організовано вже більш як 400 колгоспів, яким передано на вічне й 
безплатне користування десятки тисяч гектарів землі.

Устатковано вже 106 нових лікарень, 20 родильних будинків, 331 по
ліклініку та амбулаторію, 108 постійних та сезонних ясед. Відкрито 5150 
курортних ліжок. Вперше створені численні жіночі й дитячі консуль
тації, дитячі садки й ясла.

Вже тепер в західних областях всіх дітей шкільного віку охоплено 
початковою школою з рідною мовою навчання. Середніх шкіл з рідною 
мовою навчання відкрито таку кількість, про яку навіть і мріяти не могли
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*) І. Ф р а н к о ,  „Наймит". Збірка „З  вершин і низин", с. 146.
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трудящі за часів польського панування. Вже на 1 січня 1940 р. в захід
них областях нормально функціонувало 7014 початкових, неповних серед
ніх і середніх шкіл, які охопили понад 1 млн. 250 тис. учнів; відкрито 
10 педагогічних шкіл, 5 учительських інститутів і один педагогічний ін
ститут. Львівський університет, який був центром полонізації західних 
областей, реорганізовано в Державний український університет. Ці на
вчальні заклади охоплюють уже тепер до 12 тис. студентів. Через систему 
освіти дорослих організовано навчання 22,5 тис. трудящих і, крім того, 
понад 400 тис. дорослих ліквідують свою неписьменність. В цілому на 
культурне будівництво держава в 1940 р. відпускає 1 млрд. 204 млн. крб.

Якою симфонією звучать ці цифри перемог соціалізму, ці красно
мовні докази могутності нашої країни, ці яскраві прояви турбот і пік
лування радянського уряду і комуністичної партії про добробут і куль- 
туру трудящих, про їх щасливе і радісне життя.

Після встановлення на Західній Україні радянської влади створено 
було умови й для розвитку справжньої науки. Академія Наук УРСР 
відразу розпочала підготовку до організації в західних областях Радян
ської України науково-дослідної роботи.

В січні 1940 р. за постановою Ради Народних Комісарів УРСР 
Академія Наук УРСР утворила у Львові відділи шести академічних інсти
тутів суспільних наук. Трудящі Західної України, які протягом десятиліть 
були позбавлені права йе тільки мати свої наукові заклади, але вчити 
дітей і навіть розмовляти рідною мовою, здобули з встановленням ра
дянської влади свою школу, культуру, науку.

До новоутворених наукових установ Академія залучила кращі міс
цеві кадри. Всього до академічних установ на 1 вересня 1940 р. залу
чено 150 співробітників, без адміністративно-технічного персоналу.

По окремих академічних інститутах ці наукові працівники розподі
ляються так:

Категорії наукових працівників

За
гальна
кіль
кість

В тому числі по відділах інститутів

Еко
номі

ки

Історії 
Укра

їни '
Архе
ології

Української 
літератури 

ім. Т. Г. Шев
ченка

Мово
знав
ства

Фолькло* 
ру та ет
нографії

Старші наукові співробітники 34 3 4 4 9 8 6

Молодші наукові співробітники 21 4 4 1 6 3 3

Науково-допоміжні працівники 4 1 1 1 — 1 —

Р а з о м  • . . 59 8 9 6 15 12 9

Крім того, львівська філія академічної бібліотеки налічує понад 100 
співробітників. Коли ж урахувати ще допоміжних співробітників усіх від
ділів, то колектив львівських академічних установ становить понад 
200 чол. Бюджет львівських академічних установ на 1940 р. перевищує; 
2 млн. крб.
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Відділи інститутів Академії Наук УРСР, утворені у Львові, очолю
ють висококваліфіковані спеціалісти. Відділом Інституту мовознавства 
керує депутат- Верховної Ради С Р С Р — дійсний член АН УРСР К. Й. 
Студинський, відділ української літератури ім. Т. Г. Шевченка очолює 
депутат Верховної Ради УРСР, дійсний член АН УРСР М. С. Возник; 

, на чолі відділу Інституту фольклору стоїть академік Ф. М. Колеса; 
відділом Інституту економіки керує кандидат економічних наук Д. В. Гак, 
відділом Інституту археології— старший науковий співробітник М. Ю. 
Смишко; керівник відділу Інституту історії України—старший науковий 
'Співробітник І. П. Кріп’якевич.

За час, що минув з дня заснування у Львові академічних установ, 
зроблено вже чимало. Досить сказати, що за цей час відділи інститутів 
закінчили розробку понад ЗО наукових тем, в тому числі: з еконо
міки УРСР — 8 праць, з історії України — 8, з археології України — 7, 
з української літератури — 5. Ще яскравіше виступає перед нами картина 
розвитку творчої наукової і в той же час дуже важливої господарської 
і культурної роботи, проведеної науковими установами Академії Наук 
у Львові, коли розглянути праці, що криються за наведеними цифрами.

Серед кількох праць відділу Інституту економіки особливо слід 
відзначити „Економічну географію західних областей УРСР". Можна 
з певністю сказати, що ця праця вперше дає справді науковий опис 
нових радянських земель і розкриває для широких кіл нашого суспіль
ства багатства західних областей УРСР. Праця ця ввійшла як складова 
частина до великої — на 50 авторських аркушів — книги „Економічна гео
графія УРСР", яку Інститут економіки (Київ) підготував уже до друку.

Відділ Інституту історії України виготовив ряд нарисів, які вперше 
правдиво, справді по-науковому, змальовують героїчну боротьбу вільно- 
любивого українського народу проти своїх гнобителів. Ці нариси ввій
шли складовою частиною до короткого та вузівського курсів з історії Укра
їни, що їх підготовляє до видання Інститут історії України АН УРСР.

Відділ Інституту археології провів велику й цікаву -роботу по ви
вченню історії України, починаючи від первісного суспільства і до фео
дальної доби включно. Вже й закінчені праці вносять багато нового 
в скарбницю знань з історії виникнення й розселення українського 
народу. Зокрема праці відділу Інституту археології новими фактами 
стверджують тісні зв’язки українського народу з братнім російським на
родом ще в далекому минулому. Тепер відділ провадить дальші архео
логічні дослідження території стародавнього міста Галича.

Відділ Інституту української літератури ім. Т. Г. Шевченка розгор
нув велику роботу, готуючись до відзначення в 1941 р. юбілею великого 
українського письменника Івана Франка. Вже підготовлено до друку 
п’ять томів з двадцятип’ятитомного зібрання його творів. Готуючись до 
ювілейного видання творів, відділ Інституту по суті вперше взявся за 
^розробку архіву письменника і великої його літературної спадщини.
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Архів письменника і видатного громадського діяча до встановлення 
радянської влади на території західних областей лежав мертвим капі
талом. Робітники й селяни, яким присвятив своє житт> цей великий 
син українського народу, були позбавлені можливості знати справжньога
Івана Франка, полум'яного борця, каменяра вільної України. Тільки в  ̂ , 
тепер, при радянській владі, науково-дослідні заклади дістали можливість
використати Франкову спадщину в усій її повноті.

Широко розгорнув свою роботу відділ Інституту мовознавства. Д о
слідження української мови в західних областях мають великий науко
вий і державний інтерес. Вони красномовно свідчать про прірву, що* 
лежала між польськими панівними верствами і пригнобленим народом, 
який ніколи не мирився з загарбниками. Ці дослідження з безперечною 
ясністю доводять, що трудящі західних областей протягом всієї своєї 
історії провадили жорстоку боротьбу з гнобителями, зберігаючи куль
турні історичні надбання свого народу.

Як ніколи, розгорнулися дослідження в галузі фольклору та етно
графії. Тільки тепер по-справжньому поставлено вивчення народної 
творчості, її незліченних скарбів, невичерпної народної мудрості.

Уже в червні цього року Академія Наук Української РСР провела 
свою першу у Львові наукову сесію, в якій взяли участь представники 
всіх відділів. На цій першій сесії було прочитано коло 20 наукових до
повідей. Щоденна велика кількість відвідувачів показала, що сесія ви- 
кликала значний інтерес у трудящих Львова. Сесія довела, що у Львові 
Академія Наук У РСР має міцний творчий осередок, здатний по-справ
жньому боротися за розвиток передової радянської науки.

Вірні слуги польського імперіалізму й реакції — вороги українського^ 
народу, буржуазні націоналісти чима^з коштів, сил та енергії витрачали, 
щоб обдурити українські трудящі маси, прищепити робітникові й се
лянинові ненависть до Радянської держави, до братнього народу. Чис
ленні націоналістичні видання з властивою їм нахабністю день-у-день 
розливали помиї ганебної брехні, оббризкуючи піною її не тільки до
рослих, але й малих дітей. На службу цілям цих підпанків .польської 
держави була поставлена й так звана „незалежна українська наука". 
Досить кількох прикладів, щоб ілюструвати „незалежність" цієї науки 
і соціальну фізіономію її адептів.

В одному з своїх численних видань ці „лицарі" „незалежної укра
їнської науки", характеризуючи стан преси та видавничої справи на 
Радянській Україні, намагалися довести, що хоч видань радянських і 
багато і виходять вони українською мовою, але видання ці... не укра
їнські (!?). „...перед війною, — писалося в одній книзі, — була українська 
преса скупчена в Галичині, а тепер на Наддніпрянщині. Одначе, треба, 
піднести, що це лише формою, а не змістом українська преса"1).

*) Атляс України й сумежних країв, Львів, 1937, с. XL.
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Яким же змістом цікавилися ці діячі польської дефензиви та інших 
світових капіталістичних розвідок? І на це питання ми знаходимо відповідь 
в уже цитованій вище книзі.

Репрезентуючи не за страх, а за совість ф*тереси капіталу, ці „Діячі 
науки" тільки й мріяли про реставрацію на Україні капіталістичного ладу. 
Українською літературою (по „змісту") вони вважали тільки буржуазну 
літературу. Радянська українська література національна формою і со
ціалістична своїм змістом, тобто спрямована на утвердження життя 
рівного для всіх — для росіян, українців, поляків, євреїв і інших, але не 
багатіїв, а трудящих,— не давала спокійно жити ідеологам з УНДО, 
„Просвіти*, „Сільського господаря" й інших витворів гниючого буржу
азного світу. Це своє нутро автори згаданої вище книги з усією від
вертістю виявили, заявивши, що „...1928 рік... був на совєтській Україні 
останній „нормальний рік", бо від 1929 року почалися репресії проти 
українського національного руху...* 1).

Ліквідація в СРСР і зокрема на Україні найбільш численного експлуа
таторського класу куркульства на базі суцільної колективізації була 
нищівним ударом по буржуазно-націоналістичних реставраторах капіта
лізму,— ось звідки це виття про останній „нормальний рік...".

Польські поміщики і фабриканти душили українських робітників і 
селян. Українські буржуазні націоналісти своєю діяльністю намагалися 
зв’язати руки робітникам і селянам, щоб унеможливити боротьбу проти 
пригноблення, щоб полегшити панству здійснення колонізаторської по
літики на Західній Україні. Але не вийшло і ніколи не вийде.

Там, де ще недавно під чоботом панської „пацифікації" підносилися 
стогін і прокльони робітників і селян,—  у старовинному українському 
Львові, над яким уже рік майорить побідоносний червоний стяг Респуб
ліки Рад,— виростає й розвивається тепер наука українського трудового 
народу, наука соціалістична, яка не знає ні расових, ні національних 
меж, „яка не відгороджується від народу, "не тримає себе вдалині від 
народу, а готова служити народові, готова передати народові всі завою
вання науки, яка обслужує народ не з примусу, а добровільно, з охотою* 2).

Наближаючись до завершення 1940 р.^відділи інститутів у Львові, 
спільно з усією Академією, готуються тепер до ще ширшого розгор
тання наукової роботи в 1941 р.

Перший рік під прапором Рад, перший рік на вільній, на оновленій 
землі вже став роком небувалого ніколи в історії цієї території розвитку 
і розквіту всіх матеріальних можливостей, всіх творчих сил.

Замість монопольної приватної власності радянська влада встано
вила соціалістичну всенародну власність на знаряддя й засоби вироб
ництва. Знищивши жорстоке національне пригнічення, радянська влада

1) Атляс України й сумевших країв, Львів, 1937, с. XL.
*) Й. В . С т а л і н ,  Промова на прийомі в Кремлі працівників вищої школи 

17 травня 1938 р.
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створила умови для дружнього братнього співробітництва трудящих всіх 
- національностей. Ліквідовано безробіття й експлуатацію людини люди

ною і забезпечено всі умови і можливості для розвитку життя еконо
мічного, культурного і політичного, для всебічного розквіту особи.

З встановленням на ^території Західної України радянської влади 
наукові працівники цього краю дістали можливість не потай, а відкрито 
взятися за вивчення марксистсько-ленінської теорії, тієї науки, з якою 
трудящі нашої країни збудували прекрасну, могутню соціалістичну дер
жаву, під прапором якої вони вийшли переможцями в жорстоких і за
пеклих історичних боях, під прапором якої вони збудували в основному 
соціалізм і розпочали переможний рух до повного комуністичного су
спільства.

Вперта робота над опануванням марксистсько-ленінської теорії була 
тою важливою підоймою, яка зумовила інший, справді об'єктивний підхід 
до досліджуваних явищ, яка забезпечила пролетарський, соціалістичний 
об'єктивізм наукового дослідження і тим зумовила вже на цьому пер
шому етапі великі успіхи в роботі.

Ось іа  основа, на якій буйно стало розквітати в західних областях 
УРСР нове, радісне соціалістичне життя. І тепер під прапором Рад, під 
прапором комунізму, під проводом комуністичної партії нові загони ра
дянських громадян пліч-о-пліч з усім багатомільйонним радянським на
родом упевненим кроком ідуть назустріч новим історичним перемогам.

Здійснюючи свою історичну місію визволення пригноблених, радян
ський народ за минулий час звільнив від окупаційного ярма, від ярма 
румунських бояр наших братів, що населюють Бесарабію та Північну 
Буковину. За минулий час під наші радянські прапори, під прапори со
ціалізму стали народи Естонії, Латвії та Литви, навіки покінчивши з своїм 
тяжким минулим і проголосивши у себе радянський лад.

„...Союз Радянських Соціалістичних Республік зможе тепер гово
рити могутнім голосом від імени 193 мільйонів населення, не рахуючи 
приросту населення СРСР за 1939 і 1940 роки"1). Ці історичні успіхи 
зумовлені тим, що Радянський Союз і його уряд не мали ніколи інших 
орієнтацій, крім орієнтації на свої власні сили і виходили лише з інтере
сів народів, які населюють нашу батьківщину, всіма засобами розви
ваючи свою економіку і зміцнюючи оборонну міць СРСР, його збройні 
сили. Наші успіхи пояснюються тим, що уряд на чолі з товаришем В. М. Мо
лотовим послідовно здійснює сталінську політику, спрямовану на розквіт 
життя всередині країни, на мир і дружбу між народами на світовій арені.

Наші успіхи є наслідком того, що кермо нашого державного корабля 
в руках найбільшого і найгеніальнішого капітану світу, великої людини 
сучасності — далекозорого і мудрого Сталіна.

3) В. М. М о л о т о в ,  Доповідь про зовнішню політику Радянського Союзу на VII се
сії Верховної Ради СРСР.
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Історичні успіхи, яких домігся Радянський Союз, дали йому змогу 
вступити в нову смугу розвитку і розпочати побідну історичну путь від 
соціалізму до комунізму.

Але ці успіхи не повинні запаморочити нашої свідомості. „Щ об 
забезпечити потрібні нам дальші успіхи Радянського Союзу, ми повинні 
завжди пам'ятати слова товариша Сталіна про те, що треба весь наш 
народ тримати в стані мобілізаційної готовності перед лицем небезпеки 
воєнного нападу, щоб ніяка „випадковість" і ніякі фокуси наших зо
внішніх ворогів не могли застати нас зненацька" *). Тільки при цій умові 
ми доб'ємося нових, ще більших перемог, тільки при цій умові ми за
безпечимо недоторканість наших кордонів і дальші наші зовнішні успіхи.

Ми в основному вже побудували в нашій країні соціалізм. Під ке
рівництвом комуністичної партії, під керівництвом великого Сталіна ми 
збудуємо комунізм і забезпечимо його торжество в цілому світі.

*) В. М. М о л о т о в ,  там же.



ЧЕРВНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТІВ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР 
З ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВИХ ПАЛИВ ТА ІНШИХ ВИДІВ

природно !  енергії

Проф. І. Т. ШВЕЦ

Енергетичні ресурси УРСР дуже різноманітні своїм складом. У схід
них областях розміщується Донецький вугільний басейн, що має все
союзне значення, з високоцінними сортами кам'яного вугілля і антра* 
цитів; у західних — є великі запаси нафти і природних горючих газів* 
Нафтові родовища виявлені також у Полтавській і Сумській областях; 
у Київській, Кіровоградській, Львівській, Тарнопольській та інших — 
зосереджені великі поклади бурого вугілля. Майже в усіх північних 
областях УРСР ми маємо значні масиви лісу і великі площі торфовищ; 
у південних — промислові лишки соломи, яка може бути використана для 
енергетичних цілей. На території УРСР є також багато річок і велика 
Дніпровська магістраль. Енергетичні ресурси їх дуже великі і поки ще 
мало використовуються. Вітроенергетичні ресурси використовуються 
колгоспними млинами, на вітросилових установках для водопостачання 
та ін. Крім того, до палив місцевого значення належать відходи лісового 
господарства і деревообробних заводів, комиш, відходи вуглезбагачу
вальних фабрик і т. д. в

Тепер всі районні електричні станції і велика частина комунальних, 
а також теплосилові установки промислових підприємств працюють на 
далекодовізному донецькому паливі. Тільки в останні роки більш ін т е 
сивно розвивається добування місцевих видів палива, торфу, бурого ву
гілля, але покищо видобуток не покриває вимог промисловості. А  тим 
часом дальший розвиток енергогосподарства повинен в основному базу
ватися на використанні місцевих палив.

Недостатньо розроблені способи високоекономного спалювання міс
цевих палив в УРСР.

Торф і буре вугілля можна використовувати також у хімічній про
мисловості для одержання дуже цінних хімікатів (рідкого палива ющ о).

Широкий розвиток добування місцевих палив і раціональне вико
ристання їх — це одна з найактуальніших наукових проблем народно
господарського значення.
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Інститути Академії Наук УРСР протягом багатьох років розробляли 
окремі питання цієї проблеми, а з 1940 р. цю проблему включено в те
матичний план Академії в комплексному вигляді — одночасно вивчаються 
питання механізації добування, спалювання і хімічної переробки місце
вих палив.

Створено спеціальну бригаду наукових працівників з різних інсти
тутів АН УРСР, яка під загальним керівництвом Ради по вивченню 
продуктивних сил АН УРСР комплексно розв’язує найважливіші скла
дові частини цієї проблеми

Щоб якнайповніше вивчити сучасний стан в СРСР і за кордоном 
техніки добування і використання місцевих видів палива, а також все
бічно обміркувати і обгрунтувати чергові науково-дослідні питання по про
блемі, з ініціативи президента АН УРСР акад. Богомольця, Президія АН 
УРСР запропонувала скликати поширену конференцію з місцевих палив.

Конференція працювала протягом 4—7 червня 1940 р.
Крім інститутів АН УРСР, у конференції брали участь представ

ники від багатьох неакадемічних союзного значення наукових організацій, 
як, наприклад, від Всесоюзного теплотехнічного інституту ім. Дзержин- 
ського (Москва), Центрального котлотурбінного інституту (Ленінград), 
Вуглехімічного інституту (Харків), Київського індустріального інституту, 
Дніпропетровського і Харківського хіміко-технологічних інститутів, Інсти
туту місцевих палив (Київ) та ін.

На конференції були представники від промисловості, буровугільнцх 
шахт, торфорозробок, комунальних електричних станцій, а також від 
різних установ, Наркомату місцевих палив, Держплану, обласних відділів 
місцевої паливної промисловості, споживаючих наркоматів і т. д.

Робота конференції проходила на пленарних засіданнях і в секціях, 
яких було організовано три: секція добування місцевих палив (керівники 
акад. Федоров, старший науковий співробітник Вопілкін та ін.), секція 
спалювання і хімічної переробки (керівники акад. Кузнецов, проф. Ра- 
бінович, проф. Чорнобильський та ін.) і секція гідро- і вітроенергії (ке
рівники акад. Проскура, старший науковий співробітник Цейтлін та ін.).

На конференції було заслухано і обговорено понад двадцять допо
відей і повідомлень, в яких був освітлений сучасний стан того чи іншого 
питання і намічені чергові науково-дослідні завдання.

Конференція цілком себе виправдала. В докладних резолюціях по 
кожній секції накреслено приблизно п’ятирічні тематичні плани науково- 
дослідної роботи з місцевих палив та інших видів природної енергії 
і зроблено розподіл наукових завдань між інститутами АН УРСР та 
іншими науково-дослідними організаціями.

Провідні доповіді на пленумі і в секціях були забезпечені інститу
тами АН УРСР.

На пленарному засіданні було прочитано чотири доповіді: 1) проф. 
І. Т. Швец— „Робота інститутів АН УРСР в 1940 р. з проблеми міс
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цевих палив і природної енергії і завдання конференції*, 2) інж. М. А. Бер
ман (від Наркомату місцевих палив УРСР) — „Ресурси і види місцевих 
палив, облагороджування їх і використання", 3) проф. О. М. Рабінович 
(від Інституту енергетики АН УРСР) — „Сучасні досягнення в галузі 
спалювання місцевих палив", 4) Цейтлін (від київського філіалу Інсти
туту енергетики АН УРСР) — „Наукові основи енергетики низового 
району" і ряд повідомлень.

В першій доповіді були підбиті піврічні підсумки роботи комплекс
ної бригади АН УРСР з проблеми місцевих палив в окремих інститу
тах АН УРСР. ^

Конференція відзначила, що робота з цієї проблеми була проведена 
дійсно комплексно, цілком схвалила намічений Академією на 1940 р. 
тематичний план і поклала на неї керівництво і координацію роботи всіх 
наукових організацій УРСР з проблеми місцевих палив і природної 
енергії.

Були також висловлені зауваження, що інститути Академії Наук 
могли б розгорнути свою роботу значно ширше. В дебатах відзначали 
необхідність організувати тісніший науковий зв’язок інститутів АН з 
промисловістю.

В доповіді інж. Бермана були наведені дуже повні відомості про 
всі розвідані ресурси місцевих палив, про програму добування бурого 
вугілля і торфу по роках третьої п’ятирічки, про сучасний стан вико
ристовування місцевих палив і про завдання науково-дослідного харак
теру, які ставить перед науковими організаціями Наркомат місцевих 
палив.

Конференція відзначила необхідність підсилення геологічних розвіду
вань наявних і нових родовищ місцевих палив і особливо підкреслила 
недостатні розміри добування місцевих палив організаціями Наркомату 
місцевих палив УРСР, який далеко ще не став центральним керівним 
технічним штабом цієї промисловості. Розміри добування місцевих палив 
покищо не покривають і половини промислового попиту на них. Відзна
чено також недостатню механізацію процесів добування палива.

Проф. Рабінович у своїй доповіді повідомив про основні досягнення 
радянської і іноземної техніки в галузі спалювання місцевих палив, про
демонстрував проекти різних топочних влаштувань і вказав на не роз
в’язані ще науково-дослідні завдання. Питання про техніку спалювання 
торфу в Радянському Союзі можна вважати цілком розв’язаним. Топочні 
влаштування ВТІ і системи інж. Шершньова з успіхом працюють на ряді 
союзних районних електричних станцій, у малопотужних котельних уста
новках широко застосовуються топки з механічними гратами системи 
Макар’єва і похилі грати з передтопочною камерою. Гірше стоїть 
справа із спалюванням багатозольного вологого бурого вугілля. Існуючі 
топочні влаштування для бурого вугілля потребують ще додаткових 
досліджень.
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Питання спалювання місцевих палив було широко розвинуте в допо
відях по секціях, де була прийнята і загальна резолюція з цього розділу.

В секції добування місцевих палив були заслухані доповіді праців
ників буровугільного сектору Інституту гірничої механіки — Вопілкіна, 
Рибкіна і Фіделєва — з питань розробки буровугільних родовищ і меха
нізації процесів, доповідь проф. Курдюмова (Інститут місцевих палив) — 
про комплексну механізацію добування торфу, інж. Жедяєвського — про 
гідромеханізацію, інж. Тамма (Інститут геології) — про осушення буро- 
вугільних родовищ і начальника сектору буровугільної промисловості 
НКМП — про стан і перспективи добування бурого вугілля в третій 
п’ятирічці.

В резолюціях по доповідях намічені першочергові науково-дослідні 
завдання в галузі добування місцевих палив. В тому числі: про необ
хідність дальших геологічних розвідувань, про вивчення ефективних ме
тодів осушення буровугільних кар’єрів, про швидкісні методи добування, 
вивчення всіх видів механізації добування, включаючи і гідромехані
зацію, та ін.

Цікаві і змістовні доповіді були прочитані в секції спалювання і хіміч
ної переробки місцевих палив: з питань спалювання торфу і бурого 
вугілля — доповідь Фаєрштейна (Інститут енергетики АН УРСР), інж. 
Гурвіча (ЦКТІ), проф, Ойвіна (ВТІ), інж. Перкова (Інститут місцевих 
Оіалив) та ін.; з питань хімічної переробки — доповідь Кузнецова 
(АН  УРСР), доц. Кагана (Харківський хіміко-технологічний інститут)' 
і проф. Трефільєва (Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут).

* Великий інтерес викликала доповідь проф. Шнее (Харківський мех. 
маш. інститут) про радянську газову турбіну.

В резолюціях цієї секції відзначена недостатня дослідницька робота 
по експериментальному випробуванню різних топочних улаштувань для 
спалювання бурого вугілля, що сталося в наслідок відсутності відповід
ної експериментальної бази в Інституті енергетики АН УРСР.

Найближчим часом треба всебічно випробувати шахтно-млинову 
топку, встановлену на Звенигородському буровугільному родовищі, а та
кож топку із схемою розімкненого циклу пиловиготовлення на Кіровській 
електростанції.

Секція рекомендує також випробувати топку системи Шершньова 
для спалювання бурого вугілля.

Особливу увагу в резолюціях цієї секції приділено питанням гази
фікації торфу і бурого вугілля для енергетичних і хімічних цілей. В галузі 
хімічної переробки намічені роботи по газифікації, по півкоксуванню 
бурого вугілля для одержання збільшеного виходу легких ароматичних 
вуглеводнів, по одержанню рідкого палива та ін.

На секції гідро- і вітроенергії були заслухані доповіді акад. Про- 
скури, інж. Богомолова та ін. з питань гідроелектростанцій малих річок, 
і доповіді проф. Половка і інж. Перлі по використанню вітру.
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В резолюціях секції перед інститутами АН УРСР поставлені дослідні 
завдання в галузі розробки типу малопотужних гідротурбін і вітросило
вих двигунів, а також у галузі дослідження гідро-і вітроенергетичних 
ресурсів.

Резолюції секцій містять у собі дуже широку програму науково- 
дослідних завдань по проблемі місцевих палив і природної енергії. До 
розв’язання цих завдань, крім інститутів Академії Наук, будуть залучені 
галузеві науково-дослідні організації і дослідні відділи в промисловості.

Докладніше робота секцій буде проаналізована в окремих статтях.
Конференція постановила просити Президію АН УРСР приділити 

ще більше уваги організації робіт з цієї проблеми. Насамперед треба 
збільшити кількість наукових працівників в інститутах, які розробляють 
окремі частини проблеми, і спорудити експериментальні установки для 
спалювання місцевих палив при Інституті енергетики в Харкові і його 
філіалі в Києві, а також установки для газифікації і хімічної переробки 
місцевих палив при Інституті органічної хімії і хімічної технології 
АН УРСР. При Інституті енергетики АН УРСР треба спорудити дослідну 
малопотужну гідростанцію і вітросилову випробну станцію.

Для успішної реалізації наукових досягнень у галузі місцевих палив 
конференція постановила практикувати щорічне скликання таких кон
ференцій з широким притягненням представників від промисловості.

Конференція намітила програму роботи. Інститути Академії Наук 
повинні мобілізувати свою енергію на виконання цієї програми приско
реними темпами і тим самим розв’язати дуже важливе господарське 
завдання щодо розвитку добування і використання всіх місцевих енерге
тичних .ресурсів УРСР.

За матеріалами конференції Рада по вивченню продуктивних сил 
при АН УРСР розробила тематичний план по проблемі на останні роки 
третьої п’ятирічки, який ми подаємо нижче.

Проблемний план науково-дослідних робіт інститутів АН УРСР та 
інших науково-дослідних організацій в галузі комплексного вивчення 
і використання місцевого палива та інших видів природної енергії

Н а у к о в о - д о с л і д н і  з а в д а н н я  в г а л у з і  в и д о б у т к у  
м і с ц е в и х  в и д і в  п а л и в а

В галузі геології

1) Вивчення геології третинних вуглевмісних відкладів західних 
областей УРСР.

2) Вивчення літології, петрографії і флори буровугільних родовищ, 
в тому числі західних областей УРСР.

3) Комплексне вивчення петрографії і хімічного складу бурого 
вугілля УРСР, включаючи західні області УРСР.
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4) Вивчення геофізичних методів розвідування буровугільних родо
вищ і їх лракгичне застосування для максимального здешевлення гео
лого-розвідкових робіт.

В галузі осушення буровугільних родовищ

1) Вивчення і встановлення ефективних методів осушення буро
вугільних родовищ для різних умов обводненості верств (горизонтальний 
дренаж, вакуумфільтри і т. д.).

2) Вивчення водоносних пісків, що вкривають буровугільні верстви, 
умов і методів їх збезводнювання.

3) Розробка типових осушних сіфгем і споруд, випробування на 
відповідних родовищах і застосування їх, у промисловості.

4) Розробка комплексного методу геолого-розвідкових робіт на буре 
вугілля з урахуванням необхідності одночасного повного з'ясування гідро
логії і заглиблення даного методу в практику геолого-розвідкових робіт.

В галузі експлуатації, буровугільних родовищ

1) Встановлення оптимального розміру підприємств при експлуатації 
підземним і відкритим способом, виходячи з конкретних умов експлуатації 
окремих родовищ з урахуванням всіх технічно-економічних, гідро-геоло
гічних і геологічних умов залягання окремих родовищ.

2) Вивчення і вибір швидкісних методів гірничо-підготовчих робіт 
і способів комплексної механізації підземних і відкритих робіт.

3) Розробка раціональних систем експлуатації верств великої і малої 
потужності і встановлення їх оптимальних параметрів.

4) Вибір і встановлення схем і систем керування покрівлею в 
залежності від тиску гірських порід у різних умовах і різних системах 
розробок.

5) Вивчення стійкості укосів уступів на кар’єрах і встановлення 
умов для їх оптимальної стійкості.

6) Розробка методів циклічної організації робіт на підземних і від
критих розробках.

7) Розробка способів механічного кріплення підземних виробок.
8) Використання супровідних буровугільних порід (вуглистих глин, 

каолінів та ін.) для потреб вогнетривкої і інших галузей промисловості.

В галузі розробки методів гідромеханізації

Розв’язання питань гідромеханізації в таких напрямах:
а) Розмив, відвальне господарство, водний баланс.
б) Гідровидобуток, гідротранспорт, збагачення і збезводнювання 

бурого вугілля.
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в) Силові і геометричні параметри моніторних струмин.
г) Дистанційне керування гідромонітором.

В галузі комплексної механізації видобутку торфу

1) Сконструювати, виготовити і випробувати в промислових умовах 
стандартну скреперну установку підвищеної потужності.

2) Впровадження стельних машин з газогенераторними двигунами 
(на грудковому торфі).

3) Розробка методів і механізмів для первинного повертання.
4) Сконструювати, виготовити і заглибити нові транспортно-вантажні 

механізми (грейферно-елеваторний кран та ін.).
5) Вивчення торфових родовищ західних областей УРСР.

Організаційні питання

1) Створити при Наркоматі місцевої паливної промисловості УРСР 
розвідувальне торфяне бюро.

2) Відновити в Києві Гірничо-геологічний інститут з факультетами 
по бурому вугіллю і торфу.

Н а у к о в о - д о с л і д н і  з а в д а н н я  в г а л у з і  с п а л ю в а н н я  
м і с ц е в и х  в и д і в  п а л и в а

1) Механізація процесів спалювання під малометражним котлом 
для високозольних місцевих палив УРСР. Конструкція механічних топок 
із золовловлюючими і золовидаляючими пристроями, найпростіша меха
нізація паливоподавання, спорудження і випробування шуруючих 
граток.

2) Провести серію досліджень по спалюванню вугілля Олександрій
ського і Кіровського родовищ в завислому стані в топці інж. Шершньова 
на Клинцівській ТЕЦ.

3) Всебічне дослідження роботи єдиної шахтно-млинової топки на 
бурому вугіллі на Звенигородській електростанції буровугілля.

4) Провести повне дослідження роботи єдиної в Союзі установки, 
що працює на бурому вугіллі із схемою розімкненого циклу пиловиготов- 
лення (Кіровська електростанція НККГ УРСР) і удосконалити її.

5) Дослідження роботи топок-генераторів ЦКТІ на українському бу
рому вугіллі.

Н а у к о в о - д о с л і д н і  з а в д а н н я  в г а л у з і  к о м п л е к с н о г о  
в и к о р и с т а н н я  м і с ц е в и х  п а л ив

1) Розробка конструкцій установок і випробування колгоспних напів- 
газових печей для різних видів місцевих палив, відходів сільськогоспо
дарського виробництва, відходів лісового господарства і різних дикоро
стучих горючих речовин.
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2) Розробка конструкції, установка і випробування газогенератора 
малої і середньої потужності для різних видів місцевого палива, проми
слових горючих відходів сільського господарства для потреб електрифі
кації колгоспів.

3) Розробка конструкції транспортного силового газогенератора і 
транспортного газогенератора малої і середньої потужності для потреб 
промисловості, установка і випробування їх.

4) Комплексне використання природних газів західних областей УРСР: 
райони і умови поширення, орієнтовні запаси, склад газів, тиск на окре
мих родовищах, можливі напрями шляхів використання, напрями геолого- 
розвідкових робіт.

5) Вивчення властивостей бурого вугілля УРСР і стандартизація його.
6) Спорудження дослідної промислової газотурбінної установки на 

базі природних газів західних областей УРСР.
7) Дослідження топочного улаштування з попередньою газифікацією 

торфу і частковим використанням газу для хімічних потреб.
8) Вивчення досвіду підземної газифікації в Донбасі і в Підмос

ковному басейні і постановка дослідів підземної газифікації бурого 
вугілля УРСР.

Н а у к о в о - д о с л і д н і  з а в д а н н я  в г а л у з і  х і м і ч н о ї  
п е р е р о б к и  м і с ц е в и х  п а л и в

1) Проведення дослідів по газифікації бурого вугілля і торфу на
газогенераторних установках СРСР: в завислому стані, кип’ячому шарі 
і понадшвидкісних газифікацій у ВНІШ, на Чорноріченському заводі, в 
Інституті азоту, в Інституті енергетики АН СРСР. ~

2) Газифікація торфу під тиском на парокисневому дутті.
3) Півкоксувания бурого вугілля з наступним каталітичним крекінгом.
4) Вивчення первинних стадій півкоксувания.
5) Півкоксувания бурого вугілля в малій печі Гейсена Московського 

теплотехнічного інституту.
6) Півкоксувания на великій печі Гейсена в Олександрії.
7) Півкоксувания бурого вугілля з каталізатором для одержання 

максимального виходу легких ароматичних вуглеводнів.
8) Півкоксувания бурого вугілля під тиском власних газів до 50 атм. 

для одержання підвищених виходів легких фракцій і бензинів.
9) Ароматизація торфових і буровугільних смол і їх фракцій під 

високим тиском.
10) Переробка бурого вугілля оксидацією, хлоруванням і обробкою 

його органічними розчинниками.
11) Коксування малозольних торфів для потреб місцевої промисло

вості.
12) Дослідження способів одержання транспортабельного побутового 

палива, використовуючи брикетування з бурого вугілля, торфу, покидьків
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палив (стружки, паровичний згар, штиб та ін.), покидьків сільського гос
подарства і відходів переробки сільськогосподарських продуктів (лушпай
ки, фарфурольні відходи та ін.).

Організаційні питання і побажання до промисловості 
республіканських і союзних організацій

1) Рекомендувати промисловості такі топочні улаштування для міс
цевих палив:

Д л я  т о р ф у :
а) Для котлів середньої і високої паропродуктивності типу ВТІ — 

Мосенерго і системи інж. Шершньова.
б) Для малометражних парових котлів — найпростіші топочні улаш

тування з нахиленими гратами і для фрезторфу шахтно-млинові установки.
Д л я  б у р о г о  в у г і л л я :
а) Для високозольного і високовологого бурого вугілля УРСР шахт

но-млинову топку для котлів середньої і високої паропродуктивності.
б) Для малометражних котлів шахтно-млинову топку — після прове

дення відповідних виробничих випробувань.
2) Збудувати експериментальну базу для одночасного досліджування 

бурого вугілля і торфу різними методами і в різних топочних улаштуваннях.
3) Для проведення намічених робіт підсилити теплотехнічні групи в 

Інституті енергетики (Харків) і в київському філіалі.
4) Організувати виробництво по виготовленню топочних улаштувань 

для місцевих палив
5) Зважаючи на винятковий інтерес для високовологого вугілля УРСР^ 

конструкцій топки з молольним вентилятором системи КСГ (Німеччина), 
імпортувати один екземпляр цієї топки для всебічного дослідження і 
встановлення її на одній з станцій Комуненерго.

6) На окремих підприємствах місцевої і харчової промисловості 
встановити топки для спалювання фрезторфу.

7) Форсувати закінчення Олександрійської, Кіровської ЦЕС і уста
новку на них шахтно-млинових топочних улаштувань. їх роботу дослідити 
в Інституті енергетики.

Г і д р о е н е р г е т и к а  м а л и х  р і ч о к

Гідрогеологічне обгрунтування проектування 
малих гідроелектростанцій (ГЕС)

1) Деталізація внутрішньорічного розподілу стоку для розрахункових 
років для малих річок УРСР.

2) Стік річок західних областей УРСР.
3) Основні розрахункові гідрологічні характеристики для західних 

областей УРСР (норма річного стоку), сезонний розподіл стоку, макси
мальні і мінімальні витрати.
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4) Розрахунок забезпеченості розрахункових максимальних витрат 
залежно^від відповідальності споруди і потужності гідроустановок.

5) Уточнення даних про запаси енергії малих річок УРСР.

Гідравлічні і гідротехнічні науково-дослідні завдання

1) Заходи для зменшення розмірів водоскидних споруд з метою 
максимального здешевлення будівництва.

2) Вибір і обгрунтування методів кріплення земляних гребель.
3) Методика розрахунку отворів руслових водонадземних гребель.

Нормативи проектування

1) Розробка норм і технічних умов для проектування малих ГЕС в 
напрямі здешевлення реконструкції, максимального застосування місцевих 
будматеріалів і прискорення проектування.

2) Складання типових проектів і стандартів, окремих елементів малих 
ГЕС з урахуванням всього досвіду поточного будівництва їх.

3) Вивчення роботи малих ГЕС і їх сумісної роботи з теплосиловими 
станціями, які працюють на місцевому паливі.

4) Розробка стандартів гідротурбін середньої і малої потужності 
для умов роботи їх на річках УРСР, розробка автоматизації керування 
малих ГЕС і окремих елементів устаткування з урахуванням гідро
технічних характеристик (дериваційні, примітивні ГЕС) і конструктивні 
характеристики в залежності від напору, витрати, потужності, геологічних 
умов, режиму річки (затоплювані або незатоплювані будинки), числа 
агрегатів, типу устаткування, призначення водозбірної споруди.

5) Улаштування на ГЕС у Васищеві установки для дослідних робіт 
Інституту енергетики АН УРСР по автоматизації і регулюванню ГЕС.

Науково-дослідні завдання в розв'язанні проблеми гідроенергетики

1) Уточнити карту вітрових характеристик УРСР через збільшення 
числа взятих для обробки станцій і удовження періоду спостережень.

2) Організувати спостереження по виявленню максимальних поривів 
вітру шляхом установки на ряді метстанцій ГУГМС приладів, що фіксують 
максимальні пориви вітру.

3) Виявити необхідну і достатню ємність баку акумулятора для різних 
районів УРСР, поклавши в основу частоту і тривалість штильових вітрів.

4) Розробити конструкцію вітрових млинів заводського типу діаметром 
5 м; виготовити зразок і провести випробування.

5) Організувати облік режиму і ефективності роботи вітродвигунів, 
що працюють у колгоспах і радгоспах.

6) Загальна розробка питань використання вітроенергії УРСР, її 
ролі в енергетиці окремих районів, можливості і доцільності комбінування 
гідроенергії з іншими видами енергії.
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Організаційні питання і побажання до республіканських і союзних
організацій

1) Поширення сітки станцій третього порядку для охоплення спосте
реженнями малих річок з басейнами порядку 200 — 500 км2, щоб освоїти 
режим стоку на вказаних басейнах.

2) Фінансування робіт по складанню водоенергетичних схем викорис
тання малих річок УРСР, а також робіт по складанню типових проектів 
і стандартів окремих елементів малих ГЕС.

3) Включити в план роботи Сельелектро і Укргідепу перегляд і скла
дання нових норм і технічних умов для проектування малих ГЕС в 
напрямі полегшення і здешевлення конструкцій з максимальним застосуван
ням місцевих недефіцитних будматеріалів, здешевлення і прискорення 
будівництва, а також складання типових проектів і стандартів окремих 
елементів малих ГЕС з урахуванням всього досвіду поточного будівництва.

4) Поліпшення і організація обліку як кількості, так і якості роботи 
малих ГЕС. Розробити дані перепису 1940 р. в напрямі одержання до
кладніших і конкретніших даних про характеристики роботи кожної гідро - 
станції. Передбачити відповідні зміни в формах обліку.



ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БУРОВУПЛЬННХ КАР’ЄРІВ УРСР 
І ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Канд. техн. наук А. С. ФІДЕЛ6В

Розробка буровугільних родовищ відкритими роботами має ряд істот
них переваг:

1) Більша стійкість видобутку, завдяки полегшеному вийманню 
корисних копалин і- більшим розмірам забою.

2) Менша втрата корисної копалини.
3) Непотрібні кріплення і вентиляція.
4) Далеко вища продуктивність одного робітника (за американськими 

даними в три рази).
Одним з основних питань при встановленні способів розвитку буро- 

вугільних кар'єрів є визначення меж застосування підземного і відкри
того способів видобутку.

Звичайно в основу визначення меж застосування відкритих робіт 
кладуть однакові вартості видобутку однієї тонни вугілля з підземних 
і відкритих робіт.

У вартість однієї тонни вугілля при відкритих роботах," відмінно від 
вартості однієї тонни вугілля при підземних роботах, входить вартість 
знімання порожніх порід, яка припадає на одну тонну видобутого 
вугілля.

Кількість кубічних метрів порожніх порід, що припадають 
на одну тонну вугілля, називається промисловим коефіцієнтом 
вскриші.

Для збільшення допустимого промислового коефіцієнта вскриші, як 
правильно вказує проф. В. Н. Чирвінський, особливе значення має ви
користання вскришних порід для потреб вогнетривкої і будівельної про
мисловості.

Нарешті, треба цілком ясно уявити собі, що на економічно допус
тимий промисловий коефіцієнт вскриші впливає схема екскавації вскри
ші (проста, складна або комбінована)*).

*) А.  С. Ф и д е л е в ,  Влияние схем экскавации на промышленный коэфициент 
вскрыши, Уголь, № 2, 1940.
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Величини промислових коефіцієнтів вскриші в залежності від схеми 
екскавації на вугільних кар’єрах СШ А і Німеччини вказані в табл. 1.

Таблиця 1

П о ш и р е н н я Проста
схема

Складна
схема

Комбінована
схема

Часте . . . . . . 4 -  8 2 - 3 3 - 4 ,5
Гідне ....................... 8 - 1 3 3 - 4 4 ,5 -6
Дуже рідке . . 1 3 -1 5 4— 6 6 - 9
Виняткове . . . . >  15 >  6 >  9

В умовах родовищ бурого^ вугілля УРСР можливі або складні, або 
комбіновані схеми екскавації вскриші, бо коли застосувати прості схеми 
екскавації, то потрібні будуть такі гігантські механізми, які не освоєні 
ще і для союзної промисловості, не кажучи вже про місцеву.

Розв’язуючи питання про вибір буровугільних родовищ УРСР, тре
ба орієнтуватися на промисловий коефіцієнт вскриші не вище 6—6,5 м3/т. 
До таких родовищ, з запасами понад 20 млн. тонн кожне, можна відне
сти Байдаківське, Головківське, Семенівське і Юрківське *).

Абсолютні найбільші потужності вскриші на цих родовищах дохо
дять: на Байдаківському до 48 м, на Семенівському до 55 м, на Голов- 
ківському до 57 м і на Юрківському до 53 м.

Однак, на цих і інших родовищах можуть бути виділені окремі ді
лянки з найбільшою потужністю вскриші до ЗО м і запасами кожна від 
1,5 до 7 млн. тонн, на яких треба розгорнути кар’єри середньої і неве
ликої потужності2).

Ці ділянки мають такі промислові коефіцієнти вскриші: Семенівський 
З м3/т, Головківський 4 м3/т, Юрківський 5 м3/т, Христофорівський 6 м3/т 
і Весело-Тернівський 6,5 м3/т.

При розробці великих ^родовищ з запасами понад 20 млн. тонн, з ве
ликими абсолютними потужностями вскриші і з річною продуктивністю 
понад один мільйон тонн, як, наприклад, Байдаківський кар'єр, можна 
застосовувати багаточерпакові екскаватори або комплексну гідроме
ханізацію 3).

Такі потужні багаточерпакові екскаватори, машини для їх пересу
вання, відвальні екскаватори і т. д. ще серійно не виготовляються у 
нас навіть для союзної промисловості. Уже це одне міркування може 
бути підставою для застосування комплексної гідромеханізації. ^

*) А. С. Ф  и д е л е в, Пути механизации и оптимальная годовая добыча на открытых 
буроугольных разработках УССР, Горный журнал, № 15, 1937.

2) А . С . Ф и д е л е в ,  Буроугольные карьеры УССР средней и небольшой мощности, 
Уголь, Л» 7, 1940.

3) А. С. Ф и д е л е в ,  Съем наносов гидравлическим способом, Горный журнал, 
№ 9, 1939.



Шляхи розвитку буро вугільних -кар’єрів У Р С Р 27

Треба тільки підкреслити, що комплексна гідромеханізація в умовах 
буровугільних кар’єрів потребує великої дослідницької роботи.

Досить вказати, що кожного року гідравлічним способом на одному 
лише Байдаківському кар’єрі доведеться знімати 4 млн. кубічних метрів 
вскриші.

При розробці окремих ділянок з абсолютною найбільшою потуж
ністю вскриші до ЗО м і розвиненні на них кар’єрів середньої і неве
ликої потужності порядку 200—500 тис. тонн можна застосовувати одно- 
ківшові екскаватори, які серійно випускаються нашими заводами, або 
комплексну гідромеханізацію.

, Трудно тепер сказати, який з цих способів механізації буде економ
нішим, але на підставі досвіду кар’єру „Табір*, який перейшов від гідро
механізації до механізації одноківшовими екскаваторами і стрічковими 
конвеєрами і добився зменшення вартості одного кубічного метра на 
30%, треба вважати обов’язковим для проектних організацій, що проек
туватимуть буровугільні кар’єри УРСР середньої і невеликої потуж
ності, повне і детальне порівняння цих двох способів механізації.

Умови залягання самого бурого вугілля дуже складні. Щодо потуж
ності верстви бурого вугілля мають значні коливання.

Таблиця 2 ^

Н а з в а  д і л я н к и
Середня потужність 

вугілля в метрах

Різниця між максималь
ною і мінімальною по

тужністю верстви 
в метрах

С ем ен ів ськ а ............................ ' 7,2 16,0

Головківська........................... 6,4 13,5
Юрківська . . . . . .  . . 5,3 8,0

Христофорівська . . . . . 4,4 9,6

Весело-Тернівська................... 4,3 1,8
■т

Поверхні покрівлі і грунту вугілля також дуже нерівні. Все це зумовлює 
введення середньої відкочувальної площадки при рейковому транспорті 
або застосування стрічкових транспортерів.

Хоч прошарки у верстві вугілля становлять невеликий процент (2—5) 
і залягають взагалі погоджено, проте наявність пачок вугілля з різною 
зольністю досить значна, бо пачки з зольністю 45—55% становлять від 
5 до 15% загального запасу вугілля.

Треба дослідити розподіл пачок вугілля з різною зольністю по кож
ному родовищу і спробувати виявити закономірність в їх розподілі для 
того, щоб підібрати відповідний механізм для селективного видобутку 
вугілля.

Окремо треба поставити питання про видобуток вугілля гідравліч
ним способом. Цілком очевидно, що найдоцільніше було б при зніманні 
вскриші гідравлічним способом виймання також провадити цим способом.
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При розв’язанні цього питання насамперед треба визначити: 1) як 
вплине гідравлічний спосіб виймання вугілля на енергетичні і хімічні вла
стивості його; 2) які Способи треба застосовувати для осадження вугіл
ля з буровугільної пульпи.

Зупинимося ще на питаннях осушення. Треба відзначити, що воно 
вивчене на буровугільних родовищах слабо *). А тим часом практика по
казує, що робота при нез’ясованому гідрогеологічному режимі часто при
водить до катастроф.

На підставі наявних розвідкових матеріалів можна сказати, що се 
редня потужність пливуна на вказаних вище буровугільних ділянках 
становить 2—5 м; за найменшим процентом свердловин, що виявили 
пливуни (відносно всіх свердловин, пройдених на ділянці), найспри
ятливіші умови на Головківській ділянці (16%) і Христофорівській (32%), 
середні на Семенівській ділянці (65%) і найнесприятливіші на Юрків- 
ській (100?4).

Таким чином, науково-дослідна робота для буровугільних кар’єрів 
УРСР, яка випливає з шляхів їх розвитку, повинна, на нашу думку, 
іти в таких чотирьох напрямах:

1) Комплексна механізація.
2) Комплексна гідромеханізація.
3) Гарантування безпеки гірничих робіт.
4) Комплексне використання родовищ.
Тут треба провести:
1) По комплексній механізації: а) вибір раціональних способів ком

плексної- механізації кар’єрів і розробку технічних умов на комплектне 
устаткування; б) вивчення роботи екскаваторів для підвищення їх про
дуктивності.

2) По комплексній гідромеханізації: а) вивчення гідравлічного зні
мання вскриші для створення раціональних конструкцій моніторів, земле
сосів і намивних споруд; б) вивчення властивостей і збезводнювання 
бурого вугілля, видобутого гідравлічним способом; в) вивчення режиму 
поверхневих вод українського буровугільного басейну, щоб допомогти 
вишукати джерела водопостачання гідромеханізації.

3) По гарантуванню безпеки гірничих робіт: а) вибір раціональних 
методів осушення буровугільних родовищ УРСР; б) вивчення стійкості 
вскришних, видобутних і відвальних уступів.

На закінчення треба підкреслити, що тематика 1940 р. групи 
відкритих розробок буровугільного відділу Інституту гірничої механіки 
АН УРСР відповідає цим трьом основним напрямам.

В галузі комплексного використання родовищ — для новоутвореного 
Інституту мінеральної сировини АН УРСР непочатий край роботи.

х) А . С. Ф і д е л е в ,  Основні питання розробки бурого вугілля УРСР, Вісті АН  
УРСР, №  1, 1940.



j
З комплексної механізації розробляються теми: * Дослідження тран

спортування вскриші при одноківшових екскаваторах" і „Селективний 
видобуток бурого вугілля відкритим способом"; з комплексної гідроме
ханізації— „Вивчення силових і геометричних параметрів моиіторних 
струмин" (позапланова); по гарантуванню безпеки гірничих робіт — 
„Зняття напору підвугільного пливуна" (разом з інститутами геології і 
гідрології) і „Класифікація деформацій укосів на відкритих розробках* 
ч(позапланова).
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НАУКОВІ ЗАВДАННЯ В ГАЛУЗІ ХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ 
БУРОГО ВУГІЛЛЯ УРСР 0

К. А. БУШМАН, В. І. КУЗН6Ц0В

В останні десятиліття буре вугілля і торф все більше і більше 
входять у паливний баланс УРСР.

З літературних даних західноєвропейських країн видно, що низько
калорійні палива широко застосовуються як вихідна сировина для одер
жання цілого ряду високоцінних з технічного боку продуктів.

Частина процесів переробки низькокалорійних палив базується на 
добре освоєних старих методах, які здавна застосовуються для цінніших 
сортів палива, друга частина заснована на найновіших досягненнях 
в галузі органічної хімії, які зробили великий переворот у попередніх 
уявленнях про використання місцевих палив як хімічної сировини.

Буре вугілля УРСР має такі характерні особливості: велику кіль
кість води (до 55—60%); зольність їх доходить до 40—45%, а кількість 
сірки до 5— 7%, беручи на абсолютно сухе вугілля.

Отже, в робочому паливі є велика кількість баласту.
Поряд з цими негативними особливостями, буре вугілля деяких ро

довищ УРСР має в собі велику кількість цінних бітумів. .
Однак, як щодо зольності, так і щодо бітуміиозності спостеріга

ються великі коливання не тільки для вугілля різних родовищ, а й у 
межах одного родовища.

Велике значення при використанні бурого вугілля має збагачення для 
зниження їх зольності. Дуже цінний, очевидно, повітряний спосіб збага
чення землистого бурого вугілля, запропонований Фрейбурзькою гірни
чою академією, який дозволяє знизити зольність з 33% до 7—8% в ла
бораторних умовах.

Оскільки у нас не проводились попередні випробування в цьому на
прямі, покищо ми не можемо з певністю сказати, що цей перспективний, 
на перший погляд, метод Оренбурзької академії може бути застосований 
для нашого бурого вугілля. Опробування цього методу, безперечно, яв
ляє собою великий інтерес.

За матеріалами доповіді проф. І. А. Трефільева на Конференції інститутів А Н  
УРСР з місцевих палив та інших видів природної енергії 4— 7 червня 1940 р.
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Переходячи до розгляду різних методів переробки бурого вугілля 
УРСР, насамперед треба зупинитися на питанні екстрагування з метою 
добування монтанвоску.

Роботами Київського буровугільного науково-дослідного інституту 
встановлено, що найбільш бітумінозне вугілля поширене в Олександрій
ському і Криворізькому родовищах. Роботи Інституту органічної хімії 
і хімічної технології АН УРСР дозволили дати характеристику нашому 
монтанвоску і підтвердили високі його якості.

З квітня 1939 р. у нас працює дослідний цех монтанвоску при 
Ромоданівському хімічному заводі.

Багате на бітуми буре вугілля являє велику цінність як вихідна си
ровина для переробки методом півкоксування; при цьому одержують пів- 
кокс — як енергетичне паливо, смолу, яка може бути перероблена на ряд 
цінніших хімічних продуктів; газ, що виділяється при цьому процесі, 
звичайно використовується для потреб самого виробництва.

Півкоксування українського бурого вугілля досі провадилось виключ
но лише в лабораторних умовах, при чому виходи смоли для вугілля Кри
ворізького родовища досягали 19,7%, а для Олександрійського — 14—15%; 
останні дослідження в цьому напрямі дають і вищі виходи смоли — до 
20%. У Німеччині дуже поширене півкоксування бурого вугілля, яке 
дає навіть менші виходи смоли —  до 11%.

Недавно в Німеччині почали застосовувати для півкоксування бу
рого вугілля печі безперервної дії системи Гейсена з продуктивністю 
до 100 тонн на добу. Цю систему печей треба застосувати і для укра
їнського бурого вугілля; тому слід би одну з таких печей, що є у нас, 
але досі не використовуються, установити в Олександрії, а попереду 
доцільно провести досліди по півкоксуванню нашого бурого вугілля на 
лабораторній модельній печі Гейсена, яка є в Московському теплотехніч
ному інституті для випробування цієї конструкції.

Дальший процес, що його треба розглянути, — це гідрування бурого 
вугілля, для перетворення його в рідкі продукти, з яких можна вироб
ляти цінні хімічні речовини: після багаторічних лабораторних досліджень 
удалося підібрати відповідні каталізатори, з допомогою яких досягнуто 
скрапління бурого вугілля на 92% від органічної маси.

Варіюючи умови процесу гідрування, одержуємо різного складу про
дукти: бензини, гаси, моторне паливо, феноли і подібну до них високо- 
цінну циклічну сировину. Первинні продукти переробки бурого вугілля 
методом півкоксування мають велике практичне значення.

Смола півкоксування має у своєму складі коло ЗО—35% неграничних 
сполук, які шляхом дальшої переробки перетворюються в цінніші хіміч
ні продукти. В цьому відношенні бельгійська практика показала вели
чезне практичне значення переробки неграничних сполук.
* Смола, змішана з кам’яним вугіллям, дає пасту, з якої можна пев
ним способом усунути більшу частину мінеральної домішки; дуже демі-
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нералізована органічна маса, що при цьому залишається, може бути пре
красним паливом-для дизелів.

Смолу можна піддавати легкому гідруванню; при цьому одержують 
бензини і ароматичні речовини; залишок бергінізату мало досліджений; 
він являє великий інтерес, бо має властивість розчинятися в бензолі.

Цікаво відзначити, що буре землисте вугілля, яке піддається пів- 
коксуванню при підвищеному до 50 атм. тиску, дає форму півкоксу, що 
краще спікається, і вдвоє більший вихід смоли. Якщо ж застосувати 
крекінг, то дістанемо значно скраплені і далеко цінніші продукти, з ду
же малою кількістю сірки — до 0,5%.

Виділюваний газ матиме в собі водень-сульфід, з якого можна одер
жувати відповідною переробкою вільну сірку, що є у нас дефіцитним 
імпортним продуктом. Крім того, можна практично використати водень- 
сульфід крекінг-газу, повертаючи його на виробництва для переробки 
при температурі 1250° на чистий водень; одержувана при цьому сірка 
знайде у нас в Союзі широке застосування і звільнить нашу країну від 
довізної імпортної сірки.

Слід відзначити, що одержуваний при півкоксуванні бурого вугілля 
парафін має лускату форму, — це дуже цінне для використання його в 
поліграфічній примисловості.

З продуктів півкоксування бурого вугілля можна одержувати за ме
тодом Сабатьє толуол, який застосовується для потреб воєнної промис
ловості.

Наведені варіанти переробки бурого вугілля дуже схематичні і не 
охоплюють цілком тієї надто широкої дослідницької роботи, яка стоїть 
перед нами у майбутньому. В усякому разі, перспективи тут для нашо
го соціалістичного будівництва величезні. Треба перебудувати цю роботу 
і розгорнути її комплексно, так, щоб не залишилося жодного невикори
станого продукту переробки, бо від цього залежить економіка всіх тех
нологічних процесів. ~

Для здійснення намічених завдань треба створити відповідні вироб
ничі умови. Насамперед, на віддалі від міста треба збудувати окремий 
корпус із спеціальними лабораторіями, улаштованими і устаткованими 
за останнім словом техніки, відповідно до специфіки робіт, — від цього 
залежить успішне розгортання запланованої роботи.



ПРИРОДНІ БАГАТСТВА СИВАША

П. К. ЗАМОРІЙ

Сиваш, або гниле море, являє собою величезний і своєрідний басейн, 
що складається з численних заток і проток різноманітної форми. Він 
розташований на крайньому півдні УРСР (на межі УРСР і Кримської 
АРСР) і в східній степовій частині Кримської АРСР. Від Азовського 
моря Сиваш відокремлюється вузькою Арабатською стрілкою.

Береги Сиваша дуже порізані і утворюють цілий ряд півостровів; 
найбільший з них Чонгарський. Він глибоко врізується в Сиваш і ді
лить його на дві частини: 1) Східний Сиваш, розташований на схід від 
Чонгарського півострова, і 2) Західний Сиваш, витягнутий на захід від 
останнього. Східний Сиваш сполучається із Західним Сивашем Чонгар- 
ською протокою, а з Азовським морем Генічеською, або Тонкою.

Сиваш займає величезну площу — до 2453 км2 (за даними Крим
ської науково-дослідної соляної станції); довжина його з півночі на 
південь дорівнює 117 км, а з заходу на схід— 160 км.

Клімат в районі Сиваша і Присивашшя континентальний, напів
сухий— типовий для південних степів УРСР. Кількість атмосферних 
опадів — від 285 до 461 мм.

Глибина вод у Сиваші невелика, а саме: в районі західного Сиваша 
вона коливається від декількох сантиметрів (на захід від мису Кугаран) 
до 1,5 — 1,7 м, а в районі Східного Сиваша від 0,5 до 1,5 — 2,0 м 
{в районі південної та центральної його частини) і до 4,5 м у північній 
частині Східного Сиваша.

Незначні глибини багатьох заток і Сиваша в цілому, а також конти
нентальний клімат сприяють сильному прогріванню води і інтенсивному 
випаровуванню, в наслідок чого морські води перетворюються в ропу, 
тобто дуже згущені морські росоли. Характерно, що найменша густота 
ропи спостерігається в північній частині Східного Сиваша, безпосеред
ньо зв'язаній з Азовським морем протокою (від 1,1 до 2,5° за Боме), 
а в напрямі на захід і південь (далі від Азовського моря) дуже 
зростає і досягає 12— 19,5° в окремих водоймах Західного Сиваша 
і 15—16° у південному Сиваші; іноді в посушливі роки спостерігається 
навіть природне осадження солей (затока Алгаза, біля мису Кугаран

-Вісті АН — З
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і в інших пунктах). В цілому Сиваш з його численними мілководними 
водоймами являє собою колосальний випаровуючий басейн, де сконцент
ровані величезні запаси солей, що надходять сюди з Азовського моря 
через Генічеську протоку.

Численні хімічні аналізи ропи Сиваша, проведені Академією Наук 
УРСР (Інститут геологічних наук) і Кримською науково-дослідною соля
ною станцією, показали, що вона належить до морських росолів пер
шого класу за класифікацією акад. Курнакова і містить у собі бром,, 
хлор, магній, натрій, кальцій, сірку, бор і деякі інші елементи.

Загальне уявлення про запаси солей в районі Східного і Західного 
Сиваша зокрема, а такаж у Сиваші в цілому дає наведена нижче 
таблиця Боженка1).

Запаси хімічної сировини в Сиваші в тоннах

Назва водойми
С а(Н С 03)2 CaSO, j M g S 04 MgCI2 MgBr2

1 2 1 3 4 5

Східний Сиваш . . . 
Західний Сиваш . . .

381 500 
101 400

4 681 000 
1 111 100

10 547 200 
2 546 700

13 886300  
3 460900

289 600 
154 800

Разом по Сивашу 482 900 5792110 • 13 093 900 17 347 200 354 400

Назва водойми
КС1 NaCi Сума солей Mg-елем. Вг-елем.

6 7 8 9 10

Східний Сиваш . . . 
Західний Сиваш . . .

3 224 600 
767 100

117 900-100 
28 855 700

150 920 600 
37 007 700

5 719 200 
1 506 300

252 300 
56 500

Разом по Сивашу 3 991 700 146 756 100 187 928300 7 125 SCO 308 800

З цієї таблиці видно, які колосальні багатства хімічної сировини 
є в Сиваші, а тому що Сиваш сполучається з Азовським морем, то ці 
запаси практично невичерпні.

Умови для розвитку хімічної промисловості на сировинній базі Си
ваша надто сприятливі, а саме: 1) мілководність, дуже рівне дно, засо
леність, густота і водонепроникність грунтів, що складають дно водойми;
2) порізаність берегів водойми численними мілководними затоками, 
що глибоко врізаються в материк, вузькими протоками і засухами2);
3) надзвичайно сухий клімат району Сиваша сприяє інтенсивному випа
ровуванню і доведенню концентрації його ропи до природного осадження 
солей; 4) майже повна відсутність сточних материкових вод, за винят
ком весіннього і осіннього часу. Всі ці умови роблять Сиваш величез

1) Б о ж е н к о ,  Сиваш, запасы химического сырья и вопросы его использования, 1937. 
а) Засухи —  це висохлі затоки Сизаша, дно яких з поверхні вкрите кристаликами

солеи.
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ним природним випаровуючим басейном, в якому за допомогою сонячної 
енергії можна доводити його росоли до високої концентрації — навіть 
до природного осадження солей. Крім того, на Сиваші можна легко від
окремити від основної водойми Сиваша ряд заток і засух, наприклад, 
Ярошинську і Сергіївську затоки, а також район на захід від мису Ку- 
гаран, побудувавши для цього лише невеликі греблі. Для них можна 
використати мул, що складає дно Західного Сиваша, бо він дуже гли
нистий, щільний, пластичний і дуже засолений, а тому водонепроникний.

Взагалі мул, Західного Сиваша, а також південної частини Східного 
Сиваша в основному утворює майже водонепроникне дно, цілком при
датне для організації на ньому промислового басейнового господарства 
по видобутку солей.

Дно північної частини Східного Сиваша, відмінно від Західного, 
складене пісково-черепашковими і мулувато-глинистими горизонтами по
рід, які переверствовуються між собою, а тому будівництво промисло
вого басейнового господарства тут більш утруднене.

Наведені вище дані показують, що на Сиваші ми маємо надзвичайно 
сприятливі умови для розвитку на сировинній базі його хімічної промис
ловості.

Сиваш має практично невичерпні запаси хімічної сировини, як от 
кухонна сіль, магній-хлорид, бром, натрій-сульфат, гіпс, бор та ін.

Крім цих солей, з ропи Сиваша можна добувати магній-оксид, ме
тал магній з магній-хлориду шляхом електролізу, хлор та інші види хі
мічної сировини, надто необхідної для потреб нашої хімічної промисловості.

В останні роки роботами Всесоюзного інституту цукрової промис
ловості доведено, що удобрювання сиваськими солями (зокрема магній- 
хлоридом) цукрових буряків підвищує їх урожайність і цукристість. 
Крім того, солі Сиваша при внесенні їх як добрива під зернові куль
тури теж значно підвищують їх урожайність, як це доведено роботами 
Інституту соціалістичного землеробства. Отже, солі Сиваша можуть 
бути використані як штучні добрива під технічні і зернові культури.

В деяких місцях Сиваша, де близько до поверхні підходять опріс
нені грунтові води (коло с. Сергіївни, ст. Сиваш, в Ярошинській затоці 
і в Південному Сиваші), утворюються черні цілющі грязі, які можуть 
бути використані для грязелікування. Раніш в с. Сергіївці і коло ст. Си
ваш існували невеликі грязелікарні, де лікували ревматиків. В останні 
роки на Сергіївській затоці (коло с. Сергіївни) селяни південних райо
нів УРСР провадять „самолікування". Отже, виникає потреба поставити 
питання перед запорізьким обласним Відділом охорони здоров’я про 
організацію на грязях Сиваша, що мають цілющі властивості, невели
ких грязелікарень.

Ропа Сиваша може бути використана і для потреб залізничного 
транспорту. На шпалонасичувальному заводі Сталінської залізниці ропу 
Сиваша використовують для насичування шпал. В окремих, трохи від
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городжених басейнах коло залізничного мосту через Сиваш доводять 
концентрацію ропи до 14— 16° за Боме і насичують у ній шпали протя
гом 3—4 місяців, після чого вони менше руйнуються і термін їх служби 
збільшується до десяти років.

Крім використання солей Сиваша для хімічної промисловості, Схід
ний Сиваш (північна його частина) використовується ще й для рибаль
ства. За даними Боженка, Мейєра, Панаіоті і Тарасова, риби в північній 
частині Східного Сиваша представлені трьома категоріями: 1) риби, які 
постійно тут мешкають, як камбала-глос, бичок-трав’яник, бичок-пісочник 
та ін.; 2) риби, які випадково зайшли сюди, — судак, короп, а з черво
них— осетрина і севрюга, і 3) риби, які тимчасово заходять в Сиваш 
для нагулу — переважно з травня по жовтень, як от атеринка, хамса, 
почасти оселедець, сарган і, головним чином, кефаль. Останньої в північ - 
ній частині Східного Сиваша найбільше; це дуже цінна риба. Наявність 
на території Сиваша великих і дуже добре прогріваних ділянок з вели
кою кількістю водоростей і зоопланктону створює дуже сприятливі 
умови для відгодовування риби, чого ми не спостерігаємо в Азовському 
морі. А  тому сиваська кефаль значно дорожча і краща на смак порів
нюючи з Азовською.

Наведені дані показують, які колосальні багатства заховує в собі 
Сиваш. Якщо додати, що в цьому районі не виключена можливість зна
ходження газів і нафти, то цінність цієї водойми з її багатствами для 
народного господарства ще більш зростає.



УМОВИ ЖИВЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ
ЧАСТИНИ ДОНБАСА

(Басейн річок Суха і Мокра Волноваха)

R Г. ТКАЧУК

Басейн річок Суха і Мокра Волноваха, який лежить на південно- 
західній окраїні Донбаса, має велике промислове значення як район 
експлуатації вапняків, що становлять флюсову базу Для металургії півдня
УРСР.

Ця ділянка відома також як район розвитку суцільної товщі нижньо- 
карбонових закарстованих вапняків, що містять у собі великі запаси під
земних вод. Останні використовуються не тільки для потреб місцевого 
населення, а й для водопостачання центру Донбаса —  м. Сталіна, куди 
подається вода з джерела Кипуча Криниця; джерело міститься недалеко 
від гирла Сухої Волновахи, на віддалі 40 км від м. Сталіна, і дає само
пливом понад 200 л/сек. води.

Дальше поширення експлуатації підземних вод цього району зале
жить від розв'язанням питання про генезис і сучасне живлення цих вод. 
З огляду на це в 1938— 1939 рр. Інститут геологічних наук АН УРСР 
провадив у басейні річок Суха і Мокра Волноваха спеціальні досліджен
ня по вивченню режиму і умов живлення підземних вод. Матеріали цих 
досліджень, а також дані робіт, які провадилися в цьому районі іншими 
організаціями, в тому числі Укргідепом, Донбасводтрестом, Українським 
геологічним управлінням та ін., дозволяють дати певну характеристику 
умов сучасного живлення підземних вод району.

Г е о л о г і ч н а  б у д о в а  р а й о н у  і й о г о  
г і д р о г е о л о г і ч н і  у м о в и

Басейн річок Суха і Мокра Волноваха розміщується на межі азов
ської частини Українського кристалічного масиву і південного крила Каль- 
міус-Торецької улоговини. В геологічній будові району беруть участь 
вивержені породи, девонські, кам'яновугільні, третинні і четвертинні від
клади.

Південну половину району займають граніти, прикриті з поверхні 
четвертинними і подекуди третинними відкладами. Верхня товща грані
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тів у наслідок звітрювання дуже зруйнована до стану дресви; нижче 
граніт на глибину в декілька десятків метрів сильно тріщинуватий. В цій 
частині масиву є водоносний горизонт у докембрійських кристалічних 
породах. Він дає, хоч невеликий, але постійний дебіт, на використанні 
якого базується водопостачання місцевих населених пунктів. Горизонт 
дренується Мокрою Волновахою.

На північній окраїні Азовського кристалічного масиву на дуже роз
митій поверхні граніту залягають девонські осадові відклади, представ- 
лені конгломератами, аркозовими пісковиками, сланцями і туфітами і 
пронизані палеобазальтовою ефузією. Відповідно до похилу кристаліч
ного ложа девонські породи нахилені під кутом 8— 14° на північний схід 
і, крім того, в багатьох місцях вони зазнали диз’юнктивних дислокацій.

У тріщинах девонських порід як осадових, так і ефузивних є водоносні 
горизонти. Умови залягання водоносного горизонту в ефузивах аналогічні 

* умовам його залягання в гранітах. В осадових девонських відкладах 
водоносними є тріщинуваті конгломерати або пісковики; сланці, глини 
і туфіти їх грають звичайно роль водотривів. Водоносні горизонти в де
вонських породах поширені на окремих обмежених ділянках і мають суто 
місцеве значення.

На девонські відклади налягають нижньокарбонові, які займають усю 
північну половину описуваного району. Нижній карбон представлений 
турнейським і візейським ярусами. Карбонові відклади починаються го
ризонтом темносірих, майже чорних вапняків з прошарками глинистих 
сланців або пісковиків. Вище залягає товща темносірих і сірих вапняків, 
які перекриваються горизонтом кременистих мергелів; ще вище лежить, 
товща вапняків і піщано-глинисті відклади.

Карбонові відклади нахилені.на північний схід і в багатьох пунктах: 
дуже дислоковані. Завдяки наявності численних скидів у середній ча
стині району, між річками Суха і Мокра Волноваха, різні горизонти 
нижньокарбонових відкладів до товщі вапняків включно в окремих міс~ 
цях стикаються. Піщано-глинисті відклади поширені на лівому березі 
Сухої Волновахи.

Нижньокарбонові вапняки у верхній своїй частині дуже закарстова- 
ні, при чому з глибиною закарстованість і навіть тріщинуватість вапня
ків зменшується. Глибина закарстованості вапняків, на думку деяких 
авторів, не менш 200 м; більш імовірним, проте, треба вважати наш 
висновок, зроблений на підставі'аналізу даних наявних свердловин, що 
ця глибина не перевищує 100 м, а нижче вапняки тільки тріщинуваті.

В нижньокарбонових вапняках, у розбиваючих їх тріщинах і карсто
вих порожнявах міститься основний горизонт підземних вод описуваного 
району, відомий під назвою карстових вод. З нього виходить вищезга
дане джерело Кипуча Криниця з дебітом до 200 л/сек.

На лівому березі Сухої Волновахи є водоносний горизонт в піско
виках і піщанистих сланцях.
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На вододілах і на схилах долин старіші породи прикриті третинни
ми і четвертинними піщано-глинистими відкладами. З ними зв'язані не
великі водоносні горизонти, які не мають, однак, суцільного поширення, 
за винятком північно-західної і північної частин описуваного району.

У м о в и  ж и в л е н н я  в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т у  
в к а р б о н о в и х  в а п н я к а х

З усіх перерахованих водоносних горизонтів найбільше практичне 
значення має водоносний горизонт в карбонових вапняках, який викори
стовується для потреб Сталінського району. Тому він і є головним 
об'єктом при вивченні підземних вод описуваного району.

Досі всі дослідники, що тут працювали, живлення карбонового водо
носного горизонту розглядали ізольовано, поза зв’язком з іншими гори
зонтами. При цьому шляхи живлення цього горизонту зв’язувались ви
ключно з наявністю закарстовакості в карбонових вапняках; можливими 
вважали такі шляхи: а) за рахунок поверхневих водостоків, які прова
люються в долинах річок Суха і Мокра Волноваха або їх приток у кар
стові порожняви; б) за рахунок атмосферних вод, які просочуються в 
тріщини і порожняви вапняків у місцях виходів їх на поверхню. Однак, 
точного, обгрунтованого спеціальними дослідженнями, обліку кількості 
води, що надходить тим чи іншим шляхом у водоносний горизонт, ні 
один з авторів не дав.

У районах, де є карстові явища, визначити умори сучасного живлен
ня не можна без детального вивчення взаємозв'язку поверхневих і під
земних вод. Крім того, тепер при визначенні генезису підземних вод дуже 
допомагає вивчення їх хімічного складу. Ці методи і були покладені пар
тією Інституту геологічних наук в основу вивчення сучасного живлення 
карбонового водоносного горизонту. При цьому карбоновий водоносний 
горизонт розглядався в комплексі з усіма іншими водоносними горизон
тами описуваного району.

Вивчення поверхневого стоку в басейні річок Суха і Мокра Волно
ваха провадилось у двох напрямах. Був визначений загальний стік цих 
річок до місця їх злиття і, крім того, шляхом одночасного вимірювання 
витрат річок Суха і Мокра Волноваха було досліджено, чи має тут місце 
пропадання поверхневого водостоку і на яких ділянках.

Одночасні вимірювання витрат річок були проведені влітку 1938 р. 
Укргідепом і повторені Інститутом геологічних наук весною і влітку 
1939 р. Вони показали, що в долині Мокрої Волновахи пропадання по* 
верхневого стоку немає. В посушливі роки в літній час Мокра Волнова
ха між селами Миколаївка і Стила лишається без живої течії, що є на
слідком пересихання річки через відсутність достатнього грунтового жив
лення на цій ділянці.

В долині Сухої Волновахи втрати води поверхнего водостоку були 
встан0ВленІ на двох ділянках:
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1) с. Ново-Троїцьке — гирло балки Дольм-Тарама;
2) між балками Фітілей і Афрем-Тарама.
Загальне пропадання витрати Сухої Волновахи навіть у весняну 

повідь становило 120 — 150 л/секч тоді як для забезпечення витрати 
тільки джерела Кипуча Криниця треба 200 л/сек. на протязі цілого року.

Таким чином, втрати поверхневого водостоку Сухої Волновахи хоч 
і дуже великі, проте вони не можуть забезпечити цілком того об'єкту 
води, який відбирається тепер з горизонту в карбонових вапняках.

Визначення загального поверхневого стоку річок Суха і Мокра 
Волноваха до місця їх злиття було зроблене за матеріалами стаціонар
них вимірювань витрат цих річок трохи вище і нижче місця їх злиття. 
Вимірювання провадились Укргідепом.

Загальний поверхневий стік з басейну Мокрої Волновахи за 1938/39 р. 
виразився шаром води в 36 мм. Стік з басейну Сухої Волно
вахи за цей час виразився висотою шару води лише в 13 мм. Таким 
чином, різниця між поверхневим стоком з басейнів цих річок в 1938/39 р. 
становить шар води в 23 мм.

За кліматичними j орографічними умовами басейни річок Суха 
і Мокра Волноваха цілком подібні; коефіцієнти густоти ерозійної сітки 
цих річок також дуже близькі (0,62 км/км2 для Мокрої Волновахи 
і 0,50 км/км2 для Сухої Волновахи). Тому причину, що викликає вище
вказану різницю в поверхневому стоці цих річок, треба шукати в гео
логічних і гідрогеологічних особливостях їх басейнів. ‘

В 1938—1939 рр. були проведені спостереження за режимом під
земних вод у басейні річок Суха і Мокра Волноваха; вони мали з'ясу
вати умови залягання різних водоносних горизонтів, визначити напрям 
руху підземних вод і коливання їх рівня на* окремих ділянках описува
ного району. Спостереження були проведені в ряді пунктів а саме: в се
лах Ново-Троїцьке, Миколаївка, Стила і в селищі Оленівських кар’єрів.

Дослідження показали, що в басейні Мокрої Волновахи водоносні 
горизонти дренуються сучасною ерозійною сіткою. При цьому на кінець 
гідрологічного 1938/39 р. поверхня підземних вод встановилась прак
тично на тому ж рівні, на якому вона була на початку цього року. 
Таким чином, можна вважати, що виміряний стік з басейну Мокрої Вол
новахи є сумарним поверхневим і підземним стоком, зменшеним на ве
личину вибирання води населенням місцевих сіл.

У басейні Сухої Волновахи гідрогеологічні умови цілком інші. 
У верхній частині долини цієї річки (від витоку до с. Ново-Троїцьке) 
водоносні горизонти дренуються річкою; в гирловій частині долини ви
ходять джерела Кипучої Криниці. На всій же проміжній ділянці рівень 
водоносного горизонту в карбонових вапняках лежить нижче рівня су
часної ерозії.

На правому березі Сухої Волновахи вище карбонового горизонту 
і вище рівня сучасної ерозії лежать водоносні горизонти в третинних
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і четвертинних відкладах, води яких надходять у нижчележачий гори
зонт у карбонових вапняках.

/ На лівому березі Сухої Волновахи водоносні горизонти вище рівня 
ерозії зв'язані з тими ж четвертинними і третинними відкладами і з пі
щано-глинистими породами. Води з останніх тільки частково дренуються 
сучасною ерозійною сіткою, переважна їх частина, відповідно до похилу 
порід, посувається в північно-східному напрямі.

При підрахунку поверхневого стоку в басейні Сухої Волновахи води 
джерела Кипуча Криниця обліковувались тільки в частині залишку 
в ЗО—40 л/сек., які тепер ще не використовуються для водопостачання 
м. Сталіна і скидаються в річку. Тому вищенаведену різницю в стЬці 
річок Суха і Мокра Волноваха можна пояснити тільки як результат 
того, що частина атмосферних вод басейну Сухої Волновахи надходить 
у водоносний горизонт в карбонових вапняках.

Надходження цих вод у карбоновий горизонт, відповідно з наведе
ними вище дЗними, проходить різними шляхами, а саме: 1) провалювання 
поверхневих водостоків у долинах Сухої Волновахи Ьдеяких її приток; 
2) просочування атмосферних вод у тріщини вапняків у місцях виходів їх 
на поверхню; 3 )просочування вод з вищележачих водоносних горизонтів 
у третинних і четвертинних відкладах. Таким чином, живлення карбонового 
горизонту відбувається по всій площі його поширення, але особливо по
легшене воно на схилах і донних частинах сучасної ерозійної сітки.

Якщо припустити, що карбоновий водоносний горизонт дістає живлення 
виключно в басейні Сухої Волновахи і що невраховане вибирання підземних 
вод місцевим населенням у басейні річок Суха і Мокра Волноваха приб
лизно однакове, то сучасний баланс цього горизонту матиме такий вигляд.

Басейн Сухої Волновахи дорівнює 434 км2; з них на площі 131 км2 
(лівобережжя Сухої Волновахи між балками, Афрем-Тарама і Мокра) карбо
новий горизонт не може мати живлення, бо карбонові вапняки прикриті 
водотривким мергелем, вапняками і вище значною товщею піщано-гли
нистих відкладів.

Таким чином, в 1938/39 р. надходження води в карбоновий горизонт 
з площі 303 км2 при шарі води в 23 мм становило 6969 тис. м3 на рік, 
або 6% від кількості випалих опадів. Кількість опадів у 1938/39 р. (400 мм) 
була нижче, ніж середньорічне для описуваного району, що дорівнює 
450 мм. З поправкою на середньорічне значення кількості атмосферних 
опадів об'єм води, що надходить щорічно в карбоновий водоносний го
ризонт, дорівнюватиме шару води в 27 мм, або 8200 тис. м3 на рік. 
Витрата води з цього горизонту за даними 1938/39 р. становить:

1) Вибирання води з джерела Кипуча Криниця — 5700 тис. м3 на рік.
2) Вибирання води на Оленівських кар'єрах — 700 тис. м3 на рік.
3) Вибирання води в с. Ново-Троїцьке (для кар'єрів і ст. Волно

ваха) 1000 тис. м3 на рік.
Разом 7400 тис. м3 на рік.
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З наведених даних сам собою напрошується висновок про те, що 
в джерелі Кипуча Криниця на поверхню виходить майже в ся : вода, 
яка надходить у водоносний горизонт в карбонових вапняках на всій 
площі його живлення в басейні Сухої Волновахи, за відрахуванням 
того, що відбирається на Оленівських кар’єрах і в с. Ново-Троїцьке.

Однак, цей висновок мало ймовірний. Збіг прибуткової і видаткової 
частини балансу даного водоносного горизонту свідчить швидше про те, 
що в зробленому розрахунку не врахована якась додаткова площа жив
лення цього горизонту. Цю площу живлення треба шукати в межах 
поширення нижньокарбонових вапняків на захід від басейну річок Суха 
і Мокра Волноваха.

У верхів'ях р. Вовчої, до меридіану, що проходить через села Аннівка— 
Богоявленка, нижньокарбонові вапняки прикриті товщею третинних і 
четвертинних відкладів, а західніше вказаної межі Аннівка—Богоявленка, 
на нижньокарбонові відклади налягають крейдові. В межах ділянки, де 
карстові вапняки прикриті тільки третинними і четвертинними відкладами, 
можливість живлення водоносного горизонту в карбонових вапняках за 
рахунок вод, які просочуються через вищележачі породи, цілком імовірна. 
Ця площа дорівнює приблизно 250 км2.

Припустимо, що кількість води, яка надходить у карбоновий горизонт 
на цій ділянці, становить всього 20% від величини надходження атмо
сферних вод у цей самий горизонт у басейні Сухої Волновахи, що буде 
швидше зменшенням, ніж збільшенням величини можливого просочування. 
Тоді об’єм живлення карбонового водоносного горизонту в басейні Вовчої 
виразиться цифрою 1250 тис. м3 на рік.

Те, що живлення карбонового е о д о н о с н о г о  горизонту відбувається 
частково за рахунок вод, які просочуються через вищележачі третинні 
і четвертинні відклади як у басейні Сухої Волновахи, так і на захід 
від нього, підтверджується даними вивчення хімічного складу підземних 
вод описуваного району. В таблиці наведені типові аналізи вод різних 
водоносних горизонтів.

Результати вивчення хімічного складу підземних вод дозволили 
зробити такі, дуже істотні для визначення генезису карбонового водо
носного горизонту, висновки: а) вода майже всіх водоносних горизонтів 
району має певний генетичний зв’язок; б) води в карбонових вапняках 
належать до типу сульфатних, дуже мінералізованих вод; при цьому ріст 
їх мінералізації зв’язується із збільшенням сульфатів, лугів і кальцію;
в) найбільш мінералізовані води в карбонових вапняках зустрічаються 
в районі с. Ново-Троїцьке. Найкращою щодо якості в цьому горизонті 
є вода Кипучої Криниці.

Наведені дані свідчать про те, що конструкція хімічного складу 
вод в карбонових вапняках іде за рахунок тих компонентів, які вилуго
вуються поверхневими водами, що просочуються з порід, вкриваючих 
вапняки. У противному разі, тобто, якби хімічний склад вод цього гори-
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зонту визначався вилуговуванням вапняків, як це вважали попередні 
дослідники, то води мали б характер кальційово-карбонатних вод.

Згідно з цими даними, вода в карбонових вапняках у верхів’ях 
басейну Сухої Волновахи має вже сталу хімічну конструкцію. Це під
тверджує правильність наведених вище міркувань про те, що даний 
горизонт одержує якесь живлення в межах басейну Вовчої.

В міру просування потоку в карбонових вапняках на схід, його 
води стають менш мінералізованими, бо розбавляються поверхневими 
водами, які порівняно легко проходять на цій ділянці в описуваний 
водоносний горизонт. Цим пояснюється зменшення мінералізації вод 
карбонового горизонту в напрямі на схід.

В и с н о в к и
На підставі всіх поданих вище даних повний об’єм живлення водо

носного горизонту в карбонових вапняках, експлуатованого в басейні річок 
Суха і Мокра Волноваха, можна визначити так. У басейні Вовчої цей 
горизонт одержує 1250 тис. м8 на рік; у басейні Сухої Волновахи (без 
врахування вибирання води сільським населеням) — 8200 тис. м3 на рік. 
Як зазначалось вище, тепер із джерела Кипуча Криниця недобирається 
30—40 л/сек., які враховані були в поверхневому стоці Сухої Волновахи. 
Ця вода становить коло 1000 тис. м3 на рік. У басейні Мокрої Волновахи 
карбонові вапняки поширені на площі 35 км2. .Приймаючи для них річну 
величину живлення за рахунок атмосферних опадів у 27 мм, одержимо 
об ’єм їх річного живлення — 1300 тис. ма.

Отже, загальний об ’єм живлення горизонту в карбонових вапняках 
становить 11750 тис. м3 на рік, при вибиранні води лише 7400 тис. м8 
на рік. Звідси ясно, що останнє можна збільшити на 50% виключно за 
рахунок динамічних, тобто відновлюваних, запасів підземних вод.

Треба вказати на можливість використання в цьому районі і так 
званих вікових запасів підземних вод, які тут повинні бути дуже вели
кими. Так, якщо прийняти площу живлення карбонових вапняків у 500 км2, 
глибину товщі вапняків, заповнених водою, у 100 мм, процент їх тріщи
нуватості лише в 2%, то об’єм води, яка є в товщі вапняків, виразиться 
вже цифрою 1 км3, хоч усі цифри, взяті для підрахунку, явно зменшені.

Для переходу до використання вікових запасів підземних вод треба 
провести попередню розвідку, щоб вибрати місце, найвідповідніше щодо 
практичного забору води; тепер він, за умовами технічних можливостей, 
лімітується глибиною залягання рівня підземних вод.

Збільшення вибирання води з карбонових вапняків для повного 
використання динамічних запасів таких додаткових розвідок не потребує, 
бо його можна провести в наявних точках вибирання води, зокрема 
і в Кипучій Криниці.



ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ПІДЩЕПИ ТА ПРИЩЕПИ1)

Є. X. ЗАНКЕВИЧ

Питання про вплив трансплантації на фізіологічні і морфологічні 
особливості рослин виникло одночасно з самим щепленням. Трансплан
тація рослин була відома ще багато тисячоліть тому. В китайських 
книгах, написаних понад 6000 років до нашої ери, згадується про 
щеплення, як про загальноприйняту операцію. Щеплення рослин засто
совували фінікійці, які передали цей спосіб карфагенянам та грекам, 
а греки римлянам; від останніх спосіб трансплантації поширився по всій 
Європі. Вже стародавні автори писали про щеплення апельсина на гра
наті, при якому плоди апельсина нібито набувають червоного забарв
лення м’якуша, про передачу прищепою - суницею аромату підщепі- 
малині і т. д.

В садовій літературі XVI—XVIII століть є повідомлення про пере
дачу підщепі від прищепи холодостійкості, забарвлення і запаху пло
дів та ін. Туен у своїй монографії, яка вийшла в 1810 р., зробив висновок, 
що щеплення, як правило, можливе тільки у рослин, близьких в систе
матичному відношенні, і що підщепа не змінює специфічних власти
востей прищепи. Інші дослідники дотримувались протилежних поглядів. 
У роботі про приручених тварин і культурні рослини Чарльз Дарвін 
зібрав великий фактичний матеріал про мінливість прищепних рослин 
і визнав можливість утворення так званих „прищепних" гібридів. „Це 
утворення гібридів між видами,— писав Дарвін,— в існуванні якого я 
тепер цілком певен, здається мені надзвичайно важливим фактом, який 
рано чи пізно змінить погляди фізіологів на статеве розмноження". Ха
рактерно, що Лусс, автор великого зведення з питання про взаємовід
ношення підщепи та прищепи * 2), не погоджується з цією думкою вели
кого природника і заявляє, що „зібрані Дарвіном факти дістали інше 
пояснення, ніж їм давав сам автор".

У тій самій роботі трохи нижче Дарвін пише: „Мені, нарешті, здається, 
псі погодяться, що вищенаведені випадки вказують на дуже важливий

х) Доповідано на сесії Відділу біологічних наук АН  УРСР 3 червня 1940 р.
2) А. И. Л у с с, Взаимоотношение подвоя и привоя. Теоретические основы селек

ции растений, т. 1, под ред. акад. Н. И. Вавилова, 1935.
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фізіологічний факт: ті елементи, які йдуть на утворення нової істоти, 
зовсім не завжди утворюються в чоловічих і жіночих органах. Вони є  
в клітинній тканині і „стан" їх такий, що вони можуть з’єднуватись 
без участі статевих органів і дати таким чином початок новій бруньці, 
яка приймає ознаки обох батьківських форм". Наскільки сильна влада 
розумових звичок сучасності, видно з того, що це ясне і недвозначне 
висловлювання Дарвіна не міг прийняти навіть такий об’єктизний 
дослідник, як Кренке. Він випинає те місце з Дарвіна, де останній пише, 
що відомий прищепний гібрид Cytisus Adami виник від з’єднання клі
тинної тканини двох самостійних видів. Говорячи про „тканини" і не 
згадуючи про „клітини", Дарвін, як вважає Кренке, був близький 
до того, що доведено лише в останній час, тобто, що у Дарвіна мова 
йде не про „прищепні гібриди", а про щось інше. „Дарвін,— пише 
Кренке,— не знав хромосом, інакше він, безперечно, сказав би тут, що 
„елементи, які йдуть на утворення нової істоти", можуть не тільки 
„з’єднуватись", а й „роз’єднуватись"— без участі статевих органів, 
тобто по суті майже те саме, що „соматичне розщеплення" Бетсона". 
Кренке притягає гіпотезу Бетсона про „соматичне розщеплення" (до якої 
він сам, за його словами, „не міг би цілком приєднатись") тільки для 
того, щоб звести нанівець ясно^висловлений погляд Дарвіна з приводу 
надзвичайно важливого явища.

Після Дарвіна, починаючи з 80-х років минулого століття, проблему 
трансплантації розробляли такі дослідники, як Фехтінг, Вінклер, Е. Баур, 
Ліндемут, Ліске, Коршельт, Даніель, Мічурін, Кренке, Лебедева та ін. 
Серед дослідників намітилось дві течії: одні заперечували специфічний 
вплив підщепи на прищепу (або прищепи на підщепу), інші, навпаки, 
визнавали існування такого впливу. Відомий дослідник в галузі трасплан- 
тації рослин Вінклер вважає, що специфічний вплив різнорідних компо
нентів при щепленні „видимо виключений"; виникнення ж прищепних 
гібридів можливе, на його думку, в таких випадках: 1) якщо в місці 
зростання прищепи і підщепи виникає додатковий гін, в утворенні якого 
беруть участь тканини обох прищепних симбіонтів (химери), і 2) якщо 
нова рослина виникає в наслідок злиття соматичних клітин підщепи та 
прищепи (бурдони).

Відомий фізіолог рослин Моліш, який чимало працював по трансплан
тації, заявляє, що йому ніколи не доводилось спостерігати специфічний 
характер впливу підщепи на прищепу; „якщо ж,— пише він,— траплялись 
відхилення, то вони зумовлювались тільки кількісними змінами в жив
ленні. Цей висновок погоджується з спробами Страсбургера, Фехтінга, 
Вінклера і досвідом садоводів. Хоча є і протилежні твердження (Даніель), 
але кожен, хто прочитає у Вінклера вичерпуючий і критичний огляд 
всіх вказівок, які сюди належать, повинен буде визнати, що гібриди, 
утворювані шляхом взаємного впливу підщепи на прищепу, досі з пев
ністю не встановлені". В тому ж дусі висловлюється Кренке; на його
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.думку, невідомо жодного точно встановленого і науково перевіреного 
•факту, який би свідчив про зміни підщепою будьякої генетичної ознаки 
прищепи. В 1916 р. Вавілов, обмірковуючи питання про передачу ознак 
від підщепи до прищепи, писав: „Тепер після незчисленних спроб... 
прищеплень питання можна вважати остаточно розв’язаним в негатив
ному розумінні. Десятки і сотні сортів яблунь, прищеплених іноді для 
курйозу на одному дереві, зберігають свій специфічний смак: вони 
являють наочний приклад відсутності впливу підщепи на прищепу 
в цьому напрямі". У своїй книзі про рослинні химери і прищепні 
гібриди У. Нельсон Джонс, говорячи про з ’єднання шляхом прищеплення 
двох різних рослин, робить висновок: „Ця складна рослина буде пово» 
дити себе, як єдиний організм, але обидва компоненти збережуть свої 
.характерні морфологічні і фізіологічні особливості" *).

З тількищо наведених висловлювань ясно видно, що ряд видатних 
сучасних учених заперечують існування специфічного впливу підщепи 
на прищепу і, навпаки, — прищепи на підщепу. Але поруч з цими є про
тилежні твердження.

Так, французький дослідник Даніель, який, починаючи з 1890 р., 
провів велику кількість дослідів по вивченню взаємного впливу підщепи 
та прищепи, повідомляє, що ознаки одержаних ним прищепних гібридів 
передавались у спадок при дальшому розмноженні їх статевим шляхом. 
„В деяких випадках,— пише він,— ознаки в потомстві схожі з ознаками 
одного з компонентів щеплення, тобто симбіонт, який впливає, передав 
більш-менш значну частину своїх специфічних ознак різновидності, по
роді або виду. В інших випадках зміни в наслідок щеплення бувають 
несподіваними або побічними, тобто вони відповідають або поверненню 
до предків, або новим комбінаціям, але яка б не була їх особлива по
рода, вони викликаються симбіонтом, якщо контролі не дали схожих 
результатів" (Даніель, 1926). Наслідки спроб Даніеля або замовчувались, 
або піддавались не цілком об’єктивній критиці. Так, критики припису
вали йому нехтування чистотою вихідного матеріалу, можлива гетеро
зиготність якого ніби не враховувалась; далі, вказували на таку хибу 
в постановці спроб, як відсутність ізоляторів квітів при вивченні насін
ного потомства щеплень. Але з самих робіт Даніеля видно, з якою 
ретельністю він провадив свої спроби. „Щеплення треба провадити са
мому дослідникові, — пише Даніель: — певність не може бути повною, 
якщо спостереження було зроблено асистентом, яким би довір’ям він 
не користувався. В момент квітоутворення прищеп і підщеп слід обов’яз
ково застосовувати запобіжні заходи, щоб не допустити статевого схре
щування між видами, які прищеплюються (якщо це взагалі можливо), або 
між рослинами близько споріднених порід або видів. У противному разі

*) W . N e l s o n  J o n e s ,  Plant cbimaeras and graft hybrids, London, 1934. (6  рос. 
переклад 1936 p.)
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це позбавить наслідки їх переконливості і не можна буде розрізняти 
дію статевої гібридизації від дії прищеплення на потомство симбіонтів44 1).

Погляди Даніеля мають багато спільного з поглядами російського 
помолога Ритова (1898, 1925). Трансплантація, за його твердженням, 
має сильний вплив на підщепу і прищепу, рівний діянню пилка при 
схрещуванні. Вплив підщепи на прищепу не завжди виявляється одразу, 
бо прищепа іноді чинить дуже сильний опір новим змінам у зв’язку з 
певною фізіологічною автономністю її бруньок і недостатньою силою 
впливу підщепи. При повторній трансплантації спочатку слабі зміни 
посилюються, накупчуються; це може призвести до утворення нового 
сорту. Ритов розрізняє два типи впливів компонентів щеплення: 1) вплив 
прямий, при якому зміни одразу ж позначаються на морфогенезі бру
ньок; в цьому випадку бруньки прищепи чинять невеликий опір змінам і 
2) вплив посередній, при якому „опір прищепи" дуже сильний, завдяки 
чому зміни виступають лише в поколінні, одержаному від насіння після 
повторних прищеплень; в цьому випадку в потомстві „виявляються в од
ному і тому ж поколінні різні ознаки багатьох попередніх впливів". Ри
тов відмічає, що існують сорти, які, не зважаючи на повторне щеплення, 
зберігають свої сортові особливості і при наступному розмноженні на
сінням. Він вказує, що при трансплантації насамперед змінюються роз
міри вегетативних органів, вегетативний період, врожайність. Для зміни 
плодів потрібне вже більш значне діяння; це пояснюється тою обста
виною, що квіти і плоди, які являють собою дуже видозмінені листки 
і стебла, чинять особливо „сильний опір" новим змінам * 2). Вегетативній 
гібридизації Ритов надавав великого значення в практичній селекції- 
„Садові обскуранти,—  писав він,— досі визнають тільки одні насінні 
гібриди і перекручують пояснення гібридів безстатевого походження, 
які виникають від щеплення під впливом підщепи і прищепи; наука 
експериментально і теоретично довела, що можна штучно утворювати 
прищепні гібриди, а це має велике значення для городництва".

Погляди Ритова формувались у повній згоді з теоретичними заса
дами Мічуріна, значення робіт якого Ритов зрозумів ще в часи царизму- 
Мічурін вважав, що підщепа може впливати на прищепу і прищепа на. 
підщепу. Як один із способів виховання молодих рослин він розробив 
метод „менторів" (вихователів), який полягає в тому, що в крону моло
дого, недавно вирослого із насіння дерева прищеплюються живці іншого, 
спеціально підібраного сорту. Завдяки взаємодії підщепи та прищепи 
повинні виникнути і дійсно виникали зміни у рослин, з ’єднаних таким 
щепленням. На тих же принципах розроблений і застосований Мічуріним 
метод „вегетативного зближення". Віддалені види рослин, які необхідно- 
схрестити, але які звичайно не схрещуються або схрещуються важко,

а) L. D a n i e l ,  The inheritance of acquired characters in grafted plants, Imaka, 
Нью-Йорк, 192G. Рос. перекл. див. „Яровизация*, JSfe 3(24), 1939.

2) Проф. M. В. Р ы т о в, Плодовый питомник, Москва, 1925.



зближають попереднім взаємним щепленням. В той час як у звичайних 
щепленнях мають на меті зберегти і розмножити існуючі сорти у що- 
найменш зміненому вигляді, „вегетативне зближення" має на меті змі
нити прищепу в бажаному напрямі. Прищепа в цьому випадку повинна 
бути на ранніх стадіях розвитку і, крім того, повинна бути гібридом. 
Це робите її пластичнішою і більш сприйнятливою до впливу, що йде 
від більш-менш старої підщепи. Таке вегетативне зближення полегшує 
можливість наступного схрещування. Мічурін, як відомо, досяг цим ме
тодом великих успіхів. Розвиваючи далі ідеї Мічуріна, акад. Лисенко 
пише: „Ми тепер припускаємо, що в усіх випадках можна добитись різ
ких змін гібридного характеру в результаті взаємодії підщепи та при
щепи. Для цього, на наш погляд, необхідно не тільки брати живці для 
щеплення з молодого рослинного організму і прищеплювати їх у крону 
дорослого дерева, з яким хочеш вегетативно згібридизувати, а й обривати 
всі листки, які з’являються на прищепі. Спосіб менторів, відкритий 
1. В. Мічуріним, дає нам можливість розробляти і по-справжньому вико
ристовувати метод вегетативної гібридизації... Якщо і в дальшому 
наше розуміння мічурінських менторів підтвердиться..., то в найближ
чий же час можна буде масовим порядком провадити гібридизацію ба
гатьох рослин, які не можна було схрещувати статевим шляхом"1).

В останні два-три роки під впливом енергійної діяльності Лисенка 
в СРСР провадиться велика дослідна робота по вегетативній гібриди
зації. Згадаємо тут деякі дані, які мають найбільший інтерес.

Євтушенко прищеплював сорт тютюну Дюбек 44 на сорт Трапе- 
зонд-Мамонт 687 і навпаки. Сорт Дюбек 44 характерний ясно виявле
ною сидячою формою листка, а сорт Трапезонд-Мамонт 687 — череш
ковою формою листка. Ці ознаки селекціонери вважають абсолютно кон
стантними. Тим більше цікавим є той факт, що на прищепі Трапезонд- 
Мамонт 687 розвивались листки не черешкового, а добре виявленого 
сидячого типу; при цьому ступінь зміни форми листка у прищепи все 
посилювався у кожного нового листка. При зворотному щепленні у при
щепи Дюбек 44 форма листка не змінювалась, але на підщепі Трапезонд- 
Мамонт 687 всі пасинки розвивали листки сидячого типу, як у Дюбека. 
Сидячий тип листка в цих спробах є свого роду домінуюча ознака.

Той самий автор прищеплював тютюн Дюбек 44 на махорку (під
щепа). Листки прищепи тютюну набували помітної гофрированості і 
більшої ширини, що не властиве сорту Дюбек 44, але є відмінною озна
кою махорки.

Алексеева ще в 1934 р. зробила щеплення томату Пандероза, ха
рактерного великими круглими плодами, на багаторічний пасльон Sola- 
num dulcamara. Цей останній відзначається дуже дрібними довгастими

Проблема взаємодії підщепи та прищепи ^  49

х) Т. Д. Л ы с е н к о ,  Ментор — могучее средство селекции, Я р о в и з а ц и я , 3(18)  
1938.
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плодами, зібраними у велике гроно. В 1939 р. було висіяно насіння при
щепи і контрольних рослин. На окремих екземплярах томату Пандероза 
розвинулись плоди не більші віх плодів Гумберта, довгасті, як у під
щепи S. dulcamara, при чому в гроні однієї рослини кількість плодів 
досягала 87 1). Лисенко зауважує, що він „ніколи ні в одного сорту то
матів не бачив таких грон з такою кількістю плодів..." ^

У спробах Ковалевської* 2) при щепленні томату сорту Гумберт на 
рослини іншого сорту томатів—Фікарацці мала місце зміна сортових особ
ливостей томГату Гумберт (прищепа) під впливом підщепи Фікарацці, а 
в насінному потомстві прищепи виявились ознаки обох сортів. Крім того, 
на одному і тому ж гроні розвивались плоди, схожі на плоди Гумберта 
і поруч з ними плоди, схожі з плодами Фікарацці. Розвинулись також 
плоди проміжного типу. Той же автор трансплантував томат Гумберт 
на солодкий перець. Насіння прищепи Гумберта було висіяне і дало 
рослини, плоди яких формою в значній мірі нагадували плоди солодкого 
перцю.

Італьянський дослідник Казелла на дереві ліметта з родини цитру
сових, прищепленому на бігардії, знайшов гілку, яка являє собою при
щепний гібрид. Ця гілка виникла, як вважає Казелла, від адвентивної 
бруньки, що розвинулась з напливу в місці щеплення. Характерною ри
сою цього вегетативного гібрида є повернення деяких бруньок до тої 
чи іншої батьківської форми. Поряд з плодами, які відповідають бать
ківським формам, на гібриді розвиваються також плоди третього типу—  
гібридні. Як пише автор, є „гілки з двома гілочками, з яких одна дає 
апельсини, друга — ліметти; є і такі, у яких на одній гілочці — ліметти 
або апельсини, а на другій — гібридні плоди".

Останніми роками опубліковано чимало даних, що вказують на 
існування впливу підщепи на прищепу і навпаки, але ми обмежимось 
наведеними прикладами.

. Говорячи про прищепні гібриди, Лисенко зауважує: „З фактичних 
матеріалів, які є у нас, стає ясним, що змінювати породу, об’єднувати 
спадкові властивості однієї і другої породи можна і без „переходу" 
хромосом цих порід, тобто без безпосередньої передачі хромосом від 
однієї породи до другої. Аджеж при вегетативній гібридизації хромо
соми із підщепи в прищепу або навпаки не „ходять", а властивості спад
ковості можуть передаватись і шляхом обміну пластичних речовин".

Ряд авторів, у тому числі й Лисенко, покладають великі надії на 
дальші дослідження в галузі вегетативної гібридизації. „Якщо І. В. Мі- 
чурін твердив,— пише Лисенко,— що живець гібридного сіянця яблуні

а) М. В. А  л е к с е е в а, Семенное потомство прививок в семействе Solanaceae, Ярови
зація, № 5— 6, 1939.—  На жаль, в роботі не згадувться#ч чи користувався автор ізолято
рами для квітів.

2) Н. Я. К о в а л е в с к а я, Семенное потомство межсортовых прививок томатов, Яро
визация, № 5 —6, 1939.
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або інших порід плодових дерев, будучи прищепленим у крону дорос
лого дерева, міг запозичити властивості підщепи, то в цьому було і є 
глибоке, викрите І. В. Мічуріним, розуміння розвитку рослинного орга
нізму. Той факт, що вчені антимічурінці часто не могли на-око виявити 
вплив підщепи на прищепу, говорить лише про слабкість формальної 
генетичної науки. Ми тепер припускаємо, що*в усіх випадках можна до
битися помітних змін гібридного характеру в результаті взаємодії при
щепи та підщепи. Треба примусити живець прищепи цілком будувати 
своє тіло з їжі, яку постачають корені підщепи, і з пластичних речовин 
продуктів асиміляції листків підщепи (часто для цього доводиться на 
прищепі обрізувати всі листки). В цих випадках, як правило, завжди 
можна буде спостерігати вегетативну гібридизацію. Справа тільки в тому, 
чи зможе прищеплений живець прижитись і жити в кроні даної підщепи".

Як указувалось вище, більшість сучасних учених не визнають та
кого пояснення виникнення вегетативних гібридів, а ті форми, що їх 
окремі автори вважали за вегетативні гібриди, тлумачать як рослинні 
химери. Цитологічне вивчення тканин химер ніби показало, що химери 
являють собою симбіоз двох рослинних організмів, при чому генотипно 
різнорідні тканини останніх з ’єднуються по-різному, зберігаючи видові 
або сортові особливості. . Уявлення про химери, як про механічне 
з’єднання тканин, явно неспроможне з методологічного погляду. Більш 
правомірним є уявлення про бурдони, тобто про рослинні організми, що 
виникли в результаті злиття протоплазми і ядер соматичних клітин 
обох компонентів (лат. слово burdo означає злиття). Вінклер дивився 
на „химери", вперше одержані ним ще в 1907 р., як на бурдони. Це 
пояснення Вінклера заперечувало багато авторів навіть в останній час. 
Так, Кренке вважав таке пояснення неправильним, Лусс кваліфікував 
його як „бурдонну спекуляцію". Проте в одній з останніх робіт Вінкле
ра, яка вийшла в 1938 р., повідомляється про „повний" бурдон (Voll- 
burdo) між томатом і чорним пасльоном. Цей бурдон одержано в резуль
таті тридцятирічних зусиль автора в цьому напрямі. Вінклеру поща
стило, таким чином, виховати життєздатний гібрид, який виник шляхом 
копуляції між двома соматичними клітинами від рослин двох різних ви
дів. „Цим самим,— пише Вінклер,— дано остаточний доказ на користь 
того, що запліднення з його характерними особливостями— каріогамією 
і передачею ознак можливе не тільки між гаметами, а й між вегетативни
ми соматичними клітинами, і що з „соматозиготи", яка виникла в такий 
спосіб, може розвинутись життєздатний організм" *).

Після цієї роботи Вінклера багатьом авторам треба було б відмо
витись від тлумачення вегетативних гібридів як рослинних химер.

Автори, які заперечують можливість генотипного впливу підщепи

*) Н. W i n k l e r ,  Ober einen Burdonen von Solanum Iycopersicum und Solanum nigrum, 
Planta, Bd. 27, H. 5, 1938.
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на прищепу або прищепи на підщепу, звичайно посилаються на дані 
пересадження органів і частин тіла у тваринних об ’єктів. Роботи з тран
сплантації різних видів і родів гідр, морських лілій, морських їжаків, 
червів, комах, амфібій, морських свинок та ін. показують, що ознаки 
раси, виду і роду зберігаються у кожного компонента. Інакше і бути не 
може, бо подібна трансплантація провадиться із сформованими в тій або 
іншій мірі органами або частинами тіла; таку трансплантацію можна 
грубо порівняти з звичайним щепленням живця старого сорту на дичок, 
але її не можна порівняти з щепленням стадійно молодого сіянця у 
крону стадійно старої підщепи. Якщо дозволити собі аналогію між тран
сплантацією у рослин і пересадженнями у тварин, то вплив старої під
щепи на стадійно молоду прищепу в деякій мірі можна порівняти з 
впливом „господаря" на трансплантат у тварин, як це було показано 
Шпеманом та іншими дослідниками у спробах з ембріонами хвостатих 
амфібій. У двох ембріонів тритона одного віку на початку гаструляції 
вирізували по кусочку ектодерми з ділянки презумптивної нервової пла
стинки і з ділянки презумптивного покривного епітелію. Обидва кусочки 
трансплантувались один на місце другого. Виявилося, що і той і дру
гий продовжували розвиватись відповідно до нового положення, а саме: 
зачаток майбутньої нервової системи розвивався на новому місці в ча
стину шкіри, а зачаток майбутньої шкіри на новому місці брав участь 
у  формотворенні нервової системи. В цьому випадку можна зробити 
висновок, що на стадії ранньої гаструли зародковий матеріал тритона 
не детермінований. Ця спроба дає цілком інший результат, якщо її 
проробити з ембріонами на пізнішій стадії їх розвитку. Кусочок тка
нини, вирізаний з спинної ектодерми і пересаджений на черевний бік, 
розвивається в ділянку нервової системи, розташованої серед клітин 
шкіри; кусочок же тканини, вирізаний з ектодерми черевного боку і 
трансплантований на спинний бік гаструли, розвивається в ділянку по
кривного епітелію серед сформованих клітин нервової системи. Шпеман 
зробив з цих дослідів висновок: детермінація відбувається під впливом діля
нок ембріона, які більш посунулись у своєму розвитку, ніж інші ділянки його.

У цьому явищі можна вбачати часткову аналогію з процесами у 
трансплантованих стадійно-молодих сіянців на стадійно стару рослину 
іншої раси, виду або роду, тобто з процесами, які ведуть до зміни по
роди прищепи. Але повної аналогії між трансплантацією у тварин, як 
її звичайно проводять, і трансплантацією у рослин не можна провести 
вже з тієї лише причини, що вища рослина, яка має численні точки 
росту, являє собою індивід вищого порядку, свого роду колоніальний 
організм. Правомірною була б паралель між пересадкою частин листка 
і пересадкою органів або частин тіла тварини, наприклад метелика або 
тритона. Але трансплантацію у рослин можна порівнювати з транспланта
цією однієї частини колоніальної кишкопорожнинної тварини (наприклад 
сифонофори та ін.) на другу частину тварини того ж або іншого виду
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'чи роду. Такі спроби з колоніальними тваринами досі не провадились. 
Проте-саме тут можливі цікаві в теоретичному відношенні дослідження.

Для з'ясування суті процесів, зв'язаних із взаємодією підщепи та 
прищепи, має значення ще одна група біологічних явищ. Чимало авто
рів вказували на схожість між взаємодією симбіонтів при транспланта
ції і відношенням між рослиною - паразитом та рослиною - господарем. 
Така аналогія тепер тим більш напрошується, що в останній час при- 
тцепу шляхом обрізування всіх її листків переводять на повне (міне
ральне і повітряне) живлення підщепи; в цьому випадку прищепа по
трапляє в стан рослини - паразита. Глибокі зміни природи паразитів у 
процесі філогенезу не підлягають сумніву. Але важко встановити, чи 
набули рослини-паразити будьяких генотипних ознак рослини-господаря. 
І проте деякі спостереження дають підставу говорити про вплив принаймні 
господаря на паразита. Проблема взаємовідношення паразита і господа
ря у рослин мало ще розроблена і являє великий теоретичний інтерес.

Зробимо підсумки. На підставі великого експериментального мате
ріалу з трансплантації у рослин, можна розрізняти такі чотири типи впли
вів одного компонента на другий.

1) Вплив, адекватний діянню на організм зовнішніх умов. Якщо один 
з компонентів набуває при цьому нових для нього хімічних, фізіологіч
них і морфологічних ознак, то зовсім не обов'язково, щоб вони збігалися 
з систематичними ознаками, характерними для другого компонента. Цей 
тип впливу нібито визнають всі автори.

2) Фізіологічний і біохімічний вплив одного компонента на сому 
і гамети другого компонента (метод попереднього „вегетативного збли
ження*). Про існування цього роду впливу свідчать спроби Мічуріна, 
який добивався через прищеплення схрещування рослин, які звичайно 
не схрещуються. Цей рід впливу більшість авторів не заперечують.

3) Генотипний вплив одного компонента на другий і навпаки шля
хом злиття протоплазми і ядер соматичних клітин обох партнерів щеп
лення. З  „соматозиготи", яка тут утворюється, розвивається рослина 
(бурдон за Вінклером) подібно до того, як і при злитті гамет. До ро
боти* Вінклера 1938 р. цей тип взаємовпливу компонентів трансплантації 
заперечувала переважна більшість дослідників, протиставляючи уявленню 
про бурдони механістичне уявлення про рослинні химери.

4) Специфічний взаємний вплив компонентів при трансплантації в 
наслідок пересування пластичних і інших субстацій (можливо, мало або 
зовсім ще не досліджених) від одного компонента до другого. Можливість 
цього впливу рішуче заперечується генетиками, які стоять на платформі 
хромосомної теорії спадковості. Деякі фізіологи мають нахил визнати цей 
рід впливу, пояснюючи його діянням певного комплексу фітогормонів.

Можна прийняти, що різні рослинні організми по-різному реагують 
на трансплантацію їх на рослинні організми іншого сорту, виду або роду. 
Очевидно, в значній мірі правильні спостереження Ритова про різний
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„опір прищепи зміні", в результаті якого одні форми рослин дають не
гайну зміну („вплив прямий"), у других форм зміни виступають лише 
в найближчому насіннєвому поколінні („вплив посередній"), третя ж 
група рослин не дає змін навіть при повторній трансплантації. Треба 
різко розрізняти звичайне щеплення, яке має на меті зберегти добрий 
стабільний сорт, що не розмножується статевим шляхом, від щеплення,, 
яке має змінити даний сорт у бажаному напрямі. В цьому випадку за 
прищепу вибирають пластичний гібридний сорт на молодій стадії роз
витку і прищеплюють його на стадійно старішій підщепі. Якщо при 
цьому на прищепі обрізувати (частково чи повністю) листки, то можна 
досягти впливу підщепи "на прищепу, яка тут переводиться на більш-менш 
повне мінеральне і повітряне живлення підщепи. Ефективні методи для 
досягнення довільної зміни рослинних форм шляхом трансплантації—це 
те нове, що дав науці Мічурін і чого не застосовували раніше — на про
тязі всієї попередньої багатовікової історії трансплантації рослин.

Коли в точно поставлених експериментах з усією переконливістю 
суворого наукового аналізу буде остаточно доведено, що один з компо
нентів щеплення набуває систематичних (генотипних) ознак свого парт
нера в зв’язку з пересуванням пластичних і інших речовин, то треба 
буде в корені переглянути існуючі в біології уявлення і теорії, які досі 
здавались твердо встановленими (сучасні уявлення про статеве розмно
ження рослин, теорія спадковості та ін.). Проблема взаємовідношення 
підщепи та прищепи перебуває покищо в фазі накупчення бездоганного 
фактичного матеріалу. При оцінці його потрібна повна неупередженість 
і відмовлення від тенденційного відношення до фактів. „Щ об не го
ворили,— пише Даніель,— а факт лишається фактом, і ним не слід нехту
вати навіть тоді, коли він єдиний у своєму роді і є в повному запере
ченні з деякими теоріями, що панують у даний час в науці". Майбутні 
теорії повинні дати ясне тлумачення найтруднішої проблеми сучасної 
біології — подвійної проблеми формотворення і спадкування. Досі про
блема формотворення експериментально розроблялась тільки механікою 
розвитку, а проблема спадкування тільки генетикою; спільною ознакою 
обох цих наук, які розвивались відокремлено одна від одної, є їх 
однобічність. Надалі цього не повинно бути. Формотворення і спадку
вання— це дві сторони однієї і тієї ж проблеми становлення орга
нізму. Треба вивчати не тільки окремі прояви життєдіяльності орга
нізму, а й організм у всій сукупності його проявів. Механіка розвитку 
і наука про спадкування повинні позбавитись своїх -застиглих теоретич
них уявлень і разом з фізіологією злитись в єдину органічно зв’язану 
дисципліну —  біологію розвитку організму на вищому етапі її розвитку* 
Ця наука по-новому буде Інтерпретувати і факти взаємодії компоненті» 
при трансплантації рослин.



КОРОТКА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАУНИ НАЗЕМНИХ 
ХРЕБЕТНИХ УРСР

(До 100-ліття наукового дослідження фауни УРСР)

М. В. ШАРЛЕМАНЬ

Перші відомості про фауну території, яка входить до складу УРСР, 
знаходимо в найдавніших джерелах: в літописах, у „Руській правді*, в 
„Повчанні Володимира Мономаха своїм дітям". Цілком зрозуміло, що ці 
джерела подають тільки уривчасті відомості про тварин, здебільшого 
тих, які були з того чи іншого боку корисні в господарстві давніх часів* 
Так, у Лаврентіївському списку літописів (за вид. АН СРСР, 1926, 1927) 
ми знаходимо чимало згадувань, датованих XII століттям, про куниць, 
або кун, шкури яких у добу раннього феодалізму правили за грошові 
знаки. Згадуються в літопису і інші звірі, як, наприклад, заєць, якого 
ловили тенетами. Про птахів маємо в давніх джерелах тільки загальні 
відомості, — що птахів було багато і що водоплавну дичину ловили так 
званими перевісами — великими сітками, протягнутими між схилами ярів. 
Місць, де ловили перевісами птахів, так званих перевісищ, навколо Києва 
в XI—XII століттях було кілька. Було перевісище навіть у Хрещатому 
яру, на теперішньому Хрещатику. В „Руській правді" — визначному творі 
XI століття, який, між іншим, регламентував промисел на хутрових зві
рів, згадується кілька видів цінних хутрових звірів, як от куниці, бобри 
та ін. Цікаво відмітити, що, згідно з „Руською правдою", ще в ті давні 
часи вживалися заходи до охорони бобра. Доправками - штрафами та 
іншими способами караються порушники закону про заборону руйнувати 
боброві „зеремеиа" — місця розмноження цих тварин і боброві гони — 
місця полювання на них.

У„Повчанні Володимира Мономаха..." (цит. за рос. вид. 1893 р.) зга
дується чимало звірів, як от тур, ведмідь, олень, лось, вепр (дикий кабан), 
вовк та ін. Чимало окремих відомостей про звірів і птахів знаходимо в 
славнозвісному „Слові о полку Ігореве" (цит. за рос. вид. 1909 р.). Тут, крім 
багатьох широко відомих для Київської Русі XII століття звірів та птахів, 
знаходимо згадування про горностаїв, орлів, кречетів, чернетів, гоголів. 
Згадується також характерна для степової смуги змія — полоз, або в 
множині „полозье", як називає цих тварин автор „Слова". [Треба відміти
ти, що перекладачі і коментатори „Слова" помилково приймали змій-



полозів (Zamenis, Elaphe) за птахів повзиків (Sitta)a6o навіть за рослину — 
лозу (Salix).]

Чимало відомостей про фауну знаходимо і в творах пізніших авто
рів, які подавали перші географічні нариси різних частин території 
України. З таких творів особливий інтерес має датований 1544 р. твір 
Михалона Литвина „О правах татар, литовцев и московитян" (цит. за 
російським перекладом з латинського оригіналу). У цьому творі ми зна
ходимо, насамперед, свідчення про багатство фауни в середині XVI сто
ліття. Крім багатьох широко відомих для нашої фауни тварин, згадують
ся зубри (Bison bonasus) і онагри (Asinus hemionus onager). Про онагра 
в нашій фауні свідчення Михалона Литвина є єдиною вказівкою, і пізні
ші автори взяли були цю вказівку під сумнів, гадаючи, що під назвою 
онагра згаданий автор має на увазі лося.

Більш-менш фахове вивчення фауни наземних хребетних на території 
нинішніх УРСР та МРСР почалося ще в другій половині XVII століття. 
Першим дослідником фауни західних частин України та півночі Молдавії 
був Габріель Ржончинський (G. Rz^czynski).'~y двох книжках Ржончин- 
ського— „Historia NaturalisRegni Poloniae etc." (1721) і „Auctuarium Histo- 
riae Naturalis" (1742), які були надруковані мало не через 100 років після 
нагіїїсання, поруч із схоластичним матеріалом, властивим для середньовіч
чя, вміщено чимало конкретних даних про природу, зокрема про фауну, 
даних, дуже потрібних для встановлення історії нашої фауни за останні 
століття.

В XVII столітті в різних місцях України, на південь до нижніх ча
стин кол. Дніпровських порогів протягом довгого часу працював на службі 
у поляків французький інженер і географ Гільом Левасер-де-Боплан 
(Guillaume Levasser de Beauplan). У своїй відомі^ книзі „Description 
d ’Ukrani, qui sont plusieurs provinces du royaume de Pologne contenues 
depuis les confins de la Moscovie jusqu’au limites de la Transsylvanie, 
ensemble leurs moeurs, fa^on de vivre et de faire la guerre" (A  Rouen, 
1660) Боплан поряд з великим матеріалом з географії та етнографії подав 
дуже цікавий матеріал з фауни України, переважно степової її зони. До 
цього джерела фауністам і зоогеографам раз-у-раз доводиться звертатися.

У XVIII столітті починається фахове дослідження території України, 
зокрема її фауни. Слідом за арміями, а іноді і разом з ними, російський 
уряд посилає вчені експедиції для виявлення природних ресурсів нових 
земель на півдні. В наслідок роботи цих учених мандрівників, маємо ряд 
праць, де відводилось певне місце і описові фауни території, яка нас 
цікавить. Тут треба згадати книгу Готлоба Фрідріха Вільгельма Юнкера 
(Gottlob Fridrich Wilhelm Junker) „Von der natiirlichen Beschaffenheit der 
Gegenden zwischen den Fliissen Don und Dnepr" (1764). Особливо велике 
значення в справі пізнання фауни України мала експедиція Гюльденштедта 
(J. A. Ciildenstaedt), справжня наукова експедиція, яку організувала 
Російська Академія Наук. Результатом цієї подорожі є двотомна праця

5 6  М. В . Шарлемань



■ffgkr
під назвою „Reise durch Russland und kaukasisches Gebiirge, herausge- 
geben von P. S. Pallas" (1791—1797).

Ще більше значення мали праці видатного акад. П. С. Паласа (Р. S. 
Pallas). Багато фауністичного матеріалу містить у собі твір Паласа „Reise 
durch verschiedene Provincen Russiches Reichs". Під час подорожів Палас 
відвідав тільки незначну частину південного сходу України, коли про
їздив уздовж Азовського моря до Криму, але в „Reise" вміщено^ описи 
чималої кількості тварин, поширених і на території УРСР. Особливо 
багато даних про фауну знаходимо у відомих працях Паласа „Zoographia 
Rosso Asiatica etc." (1831) і „Novae species Quadrupedum et Glirium 
ordine" (1778), які протягом довгого часу були головним джерелом для 
пізнання фауни та зоогеографії цілої Росії і зокрема України. Ці праці 
не втратили свого значення і на сьогодні.

В кінці XVIII і на початку XIX століття почалося дослідження фауни 
нашої території — з колишніх наукових центрів Кременця та Вільна. В 
наслідок цих праць маємо книгу Андржейовського (Andrzejowski) „Rys 
botaniczny krain swidzonych w podrozach pomi^dzy Bohem і Dniestrem" 
(1823). В цій книзі з флористики автор чимало місця приділяє й орні
тології. Значно більше матеріалу зібрано в працях професора Віленського 
університету Е. Ейхвальда (Е. Eichwald) „Zoologia specialis etc." (18*29 —  
1831) та „Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien" 
(1830). В них уміщено надто цікаві відомості з палеонтології, фауністики 
та зоогеографії переважно західної частини України.

В першій половині XIX століття ще продовжувались експедиційні 
дослідження різних територій. З них найбільше значення мала експеди
ція, організована Демидовим. Праці експедиції під назвою „А. Demidoff, 
Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee" вийшли в 1840 p. в 
Парижі. Для нас особливий інтерес має третій том, в якому вміщено 
твір професора тодішнього Рішельєвського ліцею в Одесі Нордмана 
(Nordmann) „Observation sur la faune Pontique". Ця праця знаменує 
собою початок справжнього наукового дослідження фауни України. Охо
пила також значну частину території України експедиція відомого ні
мецького мамаліолога проф. Блазіуса (Blasius); звіт про неї вміщено в 
двох томах „Reise durch europaisches Russland" (Braunschweig, 1844).

Наприкінці першої половини XIX століття почалися стаціонарні до
слідження фауни хребетних України. В цій роботі взяли участь і деякі 
з старих дослідників, як, наприклад, Андржейовський, і ряд нових. Цілу 
епоху в дослідженні фауни зробили праці проф. К. Ф. Кесслера „Жи
вотные Киевского учебного округа", вміщені в серії „Естественная ис
тория Киевского учебного округа" (1851—1856), і ряд інших праць 
фахівців. Менше значення мали праці проф. Черная „Фауна Харьков
ской губернии и прилежащих к ней мест" (Харьков, 1851—1853), „О бо
зрение фауны Харьковской губернии" і ряд інших робіт цього 
автора.

Коротка історія дослідження фауни наземних хребетних УРСР  57



58 М. В. Шарлеманъ

Фауна хребетних теперішніх західних областей УРСР була висвіт
лена у праці Завадського (A. Zawadzki) „Fauna der galizischbukowinischen 
Wierbelthiere" (Stuttgart, 1840), Ця книга для західних областей може 
бути відмічена як початок наукового дослідження фауни. Ссавцям ціє’Г 
частини УРСР була присвячена праця Пієтруського (S. Pietruski) „His- 
torya naturalna zwierz^t ss^cych dzikich galicyjskich" (Lwow, 1853). Співочі 
птахи описані в другій праці того ж самого автора: „Historya nat. pta- 
kow spiewaj^cych" (Lwow, 1860).

В 60—70-x роках XIX століття вивчення фауни хребетних прова
дилося переважно на території на захід від Дніпра. В цей період вийшла 
серія праць Густава Бельке (G. Belke) про природу, зокрема фауну, кол- 
Радомиського (1863) та Кам’янець-Подільського повітів (1853і—1859). 
Незабаром почав роботу над вивченням орнітології Уманського повіту 
Герман Гебель (G. Goebel). Найбільша його праця — „Die Vogel des. 
Kreises Uman Gouv. Kiew“ (Petersburg, 1879).

В 1882 p. вийшла відома книга M. А . Мензбіра „Орнитологическая 
география Европейской России". В цій праці було зведено всі тодішні 
відомості про поширення кількох груп птахів і дано схеми зоогеогра
фічного районування. Для західних частин УРСР мала чимале значення 
двотомна праця В. Тачановського (W. Tac^anowski) „Ptaki krajowe"' 
(Krakow, 1882). Двотомна капітальна праця М. А. Мензбіра „Птицы 
России", що вийшла в 1895 р., зробила цілу епоху в справі вивчення 
птахів європейської частини Союзу. Звичайно,, вона пожвавила дослі
дження птахів і невід’ємної частини Союзу — України. Орнітофауні ни
нішніх західних областей УРСР присвячена праця Лоренца і Празака 
(Lorenz u. Prazak) — „Materialien zur einer Ornis Galizien" (Verh. Zoolog- 
Bot. Ges., Wien, 1898).

Кінець XIX століття позначився найкапітальнішою роботою з орні
тології УРСР Н. Н. Сомова „Орнитологическая фауна Харьковской 
губернии" (Харьков, 1897); матеріали для цієї праці автор почав збира
ти ще на початку 70-х років. 90-і роки позначилися цілою серією праць- 
з фауни хребетних проф. А. А. Браунера. Автор, не зважаючи на по
хилий вік, продовжує працювати і досі. В цілій серії праць А. А. Брау
нера подано величезний матеріал з фауни, почасти палеозоології хре
бетних, переважно степової смуги УРСР, МРСР та Криму. На початку 
XIX століття автор зробив удалу спробу синтезувати районування фауни 
степової зони УРСР і МРСР. Зведенням його фауністичних праць є до 
певної міри книга „Сельскохозяйственная зоология" (Одесса, 1923).

З початку 90-х років XIX століття до початку X X  століття Б. Вальх 
провадилося вивчення фауни птахів території, що входила до складу 
кол. Катеринославської губернії.

На початку XX  століття почала розгортатися фауністична і зоогео
графічна робота в Києві і Харкові. Фауну звірів, птахів і взагалі хре
бетних північної частини Правобережного Полісся та Лісостепу вивчав*
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М. В. Шарлемань (1909 р.). Переважно птахів східної частини України 
вивчав В. Г. Аверін.

У другому десятиріччі XX століття О. О. Мігулін почав працю над 
вивченням ссавців код. Харківської губернії. Почалися роботи по ви
вченню птахів і почасти ссавців кол. Полтавської губернії. Птахів кол. 
Кам’янець* Подільської губернії в цей час вивчав В. Герхнер, а потім 
Боголепов.

Під час світової імперіалістичної війни частину північно-західних 
і західних районів України, разом з окупаційними військами, відвідали 
і деякі німецькі орнітологи. Надруковані ними праці містять у собі не 
тільки фауністичні дані, але і ряд зауважень з систематики птахів. З  
них треба згадати праці Генглера (J. Gengler) — „Ornitologische Beobach- 
tungen aus Oesterreich-Schlesien, Ungarn und Galizien" (Verb. d. Ornith. 
Ges. in Bayern, 1914— 1916), Штольца (J. W. Stolz) — „Ornithologische 
Ausbeute aus Polen im Sommer 1916м (Journal fur Ornithologie, 1917), Нейма
на (O. Neumann)—£„Uber die Vogelwelt Polen" (Journal fur Ornithologie, 
1918) і Зедліца (О. Zedlitz) — „Die Avifauna des westlichen Pripjet- 
Sumpfes im Lichte der Forschung deutscher Ornithologen in den Jahren 
1915— 1918" (Journal fur Ornithologie, 1920).

Різке збільшення кількості дослідників, що працюють над вивченням 
хребетних УРСР, викликала Жовтнева соціалістична революція. Вона 
відкрила шлях до науки всім трудящим. Прилучились до праці молоді 
кадри: Л. А. Портенко, І. Г. Підоплічка, М. Г. Мілютін, Я. П. Зубко, 
М. Г. Селезньов, О. Б. Кістяковський, О. П. Кришталь, Б. М. Попов, 1. Цемш 
та ін. З  великої кількості праць, надрукованих цими авторами, треба 
згадати ряд статтей Л. А. Портенка про птахів, бобрів тощо. Найбільша 
з його праць про фауну У РСР— „Очерк фауны птиц Подольской губер
нии" (Бюлл. Моек. общ. испытателей природы, 1928). Дуже допомагала 
в справі вивчення фауни дрібних ссавців серія праць І. Г. Підоплічки по 
аналізах складу їжі хижих птахів. Запропонований автором цих праць 
так званий погадковий метод дав змогу скласти уявлення не тільки про 
видовий склад ссавців, а й про кількісні показники дрібних гризунів 
і комахоїдних УРСР. Чимале значення мали статті І. Г. Підоплічки з си
стематики, зоогеографії та історії дрібних ссавців. З палеозоологічних 
робіт цього автора слід відмітити такі: „Новгородсіверська верхньочет- 
вертинна фауна" і „Огляд палеонтологічних знахідок за 1917— 1937 рр." 
(вид. АН УРСР, 1938).

Ще в 20-х роках були надруковані перші визначники ссавців (Шар
лемань, 1921; Мігулін, 1928). В останні роки у нас почали з ’являтися 
статті і монографії по окремих малих або великих групах тварин, напр. 
робота Е. Г. Решетник „До систематики і географічного поширення/ 
сліпаків (Spalacinae) в УРСР" (Збірник праць Зоологічного музею, 1937). 
Зведення всіх наших знань про фауну ссавців (Mammalia) знаходимо у 
книзі О. О. Мігуліна „Звірі УРСР“ (1936); орнітофауні присвячена книга
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Шарлеманя „Птахи УРСР“ (1938)- У 20-х роках були зроблені спроби 
синтезувати наші знання фауни, переважно наземних хребетних УРСР, 
у вигляді зоогеографічних нарисів. До таких спроб належить стаття 
М. Шарлеманя „Зоогеографічні райони України" (Труди Фіз.-мат. відд. 
УАН, 1926). Пізніше цьому питанню була присвячена монографія того ж 
автора: „Зоогеографія УРСРМ — матеріали до вивчення географічного 
поширення наземних хребетних УРСР, два видання якої вийшли протягом 
1937 р. Для західних районів УРСР маємо зоогеографічну карту А. Якуб- 
ського (A. Jakubski), вміщену в „Powszechnym Atlasi Geograficznym" 
Е. Romera (1-е вид. 1928, 2-ге вид. 1936).

Коли до згаданих вище робіт додати ряд праць, що розглядають 
фауну України як фауну частини території СРСР, наприклад, праці 
акад. М. А . Мензбіра, проф. А. Н. Нікольського, проф. С. І. Огньова, 
проф. С. А. Бутурліна і Г. Г. Дементьева, проф. В. Г. Гептнера, С. Н. Алфе- 
раки, проф. Б. С . Віноградова та ін., то на цьому короткий нарис історії до 
слідження фауни наземних хребетних УРСР в старих межах можна закінчи
ти. В цьому нарисі не згадуються дуже численні дрібні статті і замітки, роз
кидані в мисливських виданнях, в газетах і журналах. Часто в цих стат
тях можна знайти дуже цінні дані про фауну, зокрема газетні замітки 
іноді являють єдине джерело для встановлення календарних дат різних 
явищ у житті тварин. Таких статтей і заміток різні літературні фонди мі
стять багато тисяч назв.

Хребетних з окупованих довгий час кол. Польщею західних областей 
УРСР вивчено значно гірше, ніж фауну решти областей УРСР. 
Зведень за цей час вийшло дуже мало, більшість праць мають характер 
голих списків, здебільшого без будьяких екологічних даних*. Ряд 
статтей присвячено питанням систематики окремих груп ссавців і 
птахів.

Про ссавців згаданої вище території надруковано^ряд праць Р. Кунце 
(R. Kuntze), Незабітовського (Niezabitowski), Стиналя (Stynal) та ін. З них 
треба відзначити статтю Незабітовського— „Bericht iiber die Sauge- 
tiere P ole ns und ihre geographische Verbreitung" (Zeitschrift fur Saugetier- 
kunde, B. 9, 1939), Кунце— „Beitrag zur Kenntnis der Saugetierfaune der 
Sudlichen Polen" (Kosmos, B. 55, 1930), Кунце і Стиналя—„Przyczynky do 
znajomosci fauny ssakow Polski (Kosmos, B. LV111, 1933). В останні роки бу
ли спроби висвітлити Деякі історичні моменти походження фауни західних 
областей. Це дві статті Кунце: „Vergleichende Beobachtungen und Betrach- 
tungen iiber xeroterme Fauna in Podolien" (Brandenburg, Oesterreich und der 
Schweiz, Zeitschrift f. Morphologie und Oecologie der Tiere, B. 21, 1931) 
і „Studja porownawcza nad faunq kserotermicznq na Podolu, w Brandenbur- 
gii, Austryi і Swajcaryi" (Archiwum Tow. Nauk. we Lwowi, Dz. Ill, t. V, 
1931). В останній капітальній праці Кунце і Носкевіча— „Zarys zoogeo- 
grafii polskiego Podoly" ( f W e  Tow. Nauk. we Lwowi, t. LV, 1938), 
поруч з уривчастим ентомологічним матеріалом, знаходимо уривчасті
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дані і про кілька наземних хребетних. На жаль, ця книга здебільшого 
не відповідає сучасним вимогам.

З орнітологічних праць слід % відзначити велику кількість статтей з 
фауністики і систематики Доманевського (Domaniewski). Для нас найбільш 
цікава його розвідка „Krytyczny przegl^d avifauny Galicji" (Pamiet. Fisiogr., 
t. XXIII, 1915) і розвідка Тізенгауза (Tysenhauz) „Spis ptakow і ssakow 
ziem Polskich" (Fragmenta Faunistica Mus. Zool. Pol., t. I, 10, 1931). Серед 
досить численних статтей Дунаєвського (Dunajewski) для нас найбільш 
цікаві: „Badania nad ptakami Wolynia“ (Acta Ornith. Mus. Zool. Pol., т. II, 
17, 1838) і „Przyczynek do znajomosci fauny Czarnohory" (Rozpr.
Sprawozd. Inst. Bad. Lasow panstw., 1935). Про деяких рідких для фауни 
західних областей хижих птахів знаходимо відомості в статті 3 . Година 
(Z. Godyn)— „Rz^dkie gatunki ptakow z rz^du Falconiformes obserwowane 
w latach 1920 — 1937 w poludniowo-wschodniej Polsce" (Acta Ornith. Mus. 
Zool. Pol., t. II, 8). Фридрихевіч (J. Frydrychewicz) подав відомості про 
гірські елементи орнітофауни в статті „Ptaki, zebrane w poludniowo- 
wschodniej cz^sci Karpat Polskich" (Acta Ornith. Mus. Zool. Pol., t. I, 1934). 
Рептиліям і амфібіям присвячено кілька праць Байгера (J, A. Bayger) 
та інших авторів.

Серед великої кількості робіт, надрукованих в кол. Польщі, дуже 
незначне місце займають статті українською мовою. В цьому позначилась 
колонізаторська політика колишньої панської Польщі. З українських роз
відок останнього часу відзначимо статтю Едварда Жарського „Пошир 
бобра Castor fiber на українських землях" (Збірн. фізіографічн. комісії 
Наук. тов. ім. Шевченка у Львові, в. VII, 1938) і статтю Остапа Маце- 
линського „Причинки до пізнання орнігофавни Кедринського заповід
ника під Яйцем" (відбиток).

Література про фауну наземних хребетних Бесарабії і . північної 
Буковини порівнюючи бідна. Перша праця, де подаються відомості і про 
фауну, вийшла коло 100 років тому. Це книга Тардана (F. Ch. Tardent) 
„Essai sur l’histoire naturelle deBessarabie" (Losanne, 1841). В цитованій вище 
праці Завадського є чимало відомостей про фауну хребетних Буковини. 
Таксамо багато відомостей про фауну Бесарабії, переважно її південної 
частини, подає в своїх класичних творах Нордман. Уривчасті дані зна
ходимо в статтях Денгінка (Doengink): „Uebersicht periodischer Erscheinun- 
gen aus dem Tierreiche der Umgegend von Kischinew" (Bull, de la Soc. 
Nat. de Moscou, 1857) і „Beobachtungen iiber den Anfang der Bliitzeit* 
(там же, 1859). Птахів Бесарабії, Молдавії та сусідніх місцевостей вивчав 
В. Радаков (W. Radakoff): „Ornithologische Bemerkungen iiber Bessarabien, 
Moldau etc." (Bull, de la Soc. Nat. de Moscou). Багато працював над ви
вченням фауни Бесарабії ветеран української фауністики і зоогеографії, 
одеський професор А. А . Браунер. Результати його досліджень надру
ковані в багатьох статтях і замітках. З них згадаємо статті: „Заметка 
об экскурсии в Бессарабию в 1907 г.“ (Труды Бесс. общ. естествоиспыт.
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и любит, естествознания, т. І, в. 2, 1907) і „Гады Бессарабии4* (там же)* 
В останній праці автор подав першу схему зоогеографічного районування' 
Бесарабії і прилеглих до неї місцевостей. Звичайно, чимало відомостей 
про фауну Бесарабії і Північної Буковини ми знаходимо в російських 
зведеннях, у творах Мензбіра, Нікольського, Біанки та ін.

Всі зібрані до цього часу матеріали, як літературні, так і колекційні* 
що переховуються в музеях Радянського Союзу, дають підставу вважати* 
що перший етап дослідження зібраних фактичних даних можна вважати  ̂
закінченим і що вже час дати монументальні зведення.



БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З ДОВГОНОСИКАМ

М. А. ТЕЛЕНГА

Успішна ліквідація масового розмноження бурякового довгоносика, 
яке спостерігається на протязі ряду років, у значній мірі залежить 
від правильного тлумачення причин таких спалахів. На нашу думку, 
це явище зв’язане з деякими агротехнічними і господарськими за
ходами, які зменшують ефективність паразита яєць довгоносика. Зна
чення цих заходів, як і роль яйцеїда, досі не враховувались. Щоб 
ліквідувати масове розмноження довгоносика, їреба провести ряд 
вказаних нижче змін в існуючій системі заходів, прийнятих у буряко
вій сівозміні. Треба лише, щоб ці зміни не впливали негативно на мож
ливість одержання високих урожаїв цукрових буряків.

Існуючі засоби боротьби з буряковим довгоносиком спрямовані по 
суті на захист сходів буряків від знищення їх дорослими жуками. А  тим 
часом, цілком очевидно, що треба не тільки захищати сходи, а й знищувати 
потомство жуків, щоб зменшити чисельність дорослих у майбутньому. Ця 
хиба в системі заходів по боротьбі з довгоносиком, треба думати, в знач
ній мірі буде виправлена при використанні паразита яєць довгоносика.

Вивчення яйцеїда бурякового довгоносика, проведене в Інституті 
зоології АН У РСР в 1.940 р., вказує назначив поширення і на величезне 
значення його в розмноженні довгоносика і разом з тим намічає шляхи 
біологічного методу боротьби з довгоносиком при допомозі паразита 
яєць — ценокрепіса (Caenocrepis bothynoderis G rom .) (рис. 1).

Яйцеїд довгоносика досить поширений. Його знайдено в Київській, 
Житомирській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпро
петровській областях і, можна думати, що він зустрічається по всьому 
ареалу поширення довгоносика. Це примушує серйозніше підходити до 
оцінки ролі ценокрепіса в масовому розмноженні довгоносика і до питан* 
ня про використання його в боротьбі з ним.

Насамперед, подамо найважливіші біологічні особливості яйцеїда, 
потрібні для правильного розуміння неоднакової ефективності його на 
різних полях і оцінки намічуваних способів його використання.

Ценокрепіс є спеціалізованим паразитом бурякового довгоносика— 
основного хазяїна яйцеїда в зоні бурякосіяння УРСР. Взагалі ж
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імовірно, що він може заражати яйця і інших близьких до бурякового 
видів (наприклад, Bothr. strabus), які відкладають яйця в грунт. У доро
слих яйцеїдів інстинкт відшукування і зараження яєць довгоносика ви
соко спеціалізований. Вони весь час тримаються на поверхні грунту; на 
рослинах зустрічаються рідко і то, як правило, там трапляються тільки 
самці. Самиці, бігаючи по землі, легко виявляють місця відкладання яєць 
довгоносика. Нерідко вони збираються коло самиці довгоносика, яка 
лише готує ямку для відкладання яйця, і як тільки воно відкладене, а 
часто жук не встиг ще засипати землею ямки і відійти, як яйцеїди під
лазять до яйця і намагаються заразити його. Якщо коло одного яйця

Рис. 1. Ценокрепіс (Caenocrepis bothynoderis G r o m . ) .  Зліва —  самець, справа— самка.

довгоносика збирається кілька самиць яйцеїда, то між ними починається 
боротьба. На місці відкладання яйця самки яйцеїда лапками розкидають 
землю, і тут кінець-кінцем утворюється заглиблення у вигляді лійки. 
Копання ямки продовжується доти, поки яйцеїд зможе проколоти яйце
кладом залишений шар грунту і заразити яйце довгоносика. Якщо грунт 
пухкий, то самиця яйцеїда іноді заривається в ньому цілком і так про
лазить до яйця хазяїна. Коли яйце довгоносика покласти зверху на зем
лі, то яйцеїди його, як правило, не помічають. Напівзариті в землю 
яйця довгоносика заражаються охітніше, при чому в цьому випадку не
рідко можна спостерігати, як самиця яйцеїда, заразивши яйце хазяїна, 
намагається вусиками і лапками закидати його землею. Спеціалізовані- 
стю ценокрепіса треба пояснити активність дорослих яйцеїдів у розшу
ках яєць бурякового довгоносика і концентрацію у тих місцях, де зу
стрічаються жуки довгоносика. Це, безперечно, позитивна властивість 
ценокрепіса, однак ця спеціалізованість обмежує можливість масового 
розмноження його в штучних умовах, бо кількість хазяїв, придатних 
для розмноження ценокрепіса, обмежена і, крім того, трудно створити 
потрібні для паразита умови. Треба ще врахувати, що дорослі яйцеїди 
дуже вимогливі до температури і сонячного світла. Масове зараження 
яєць довгоносика ценокрепісом спостерігається тоді, коли температура



повітря в затінку досягає 23 —  24°, а на сонці над поверхнею зе
млі 27—28°.

Зимує ценокрепіс у стадії личинки в яйцях бурякового довгоносика, 
які останній відкладає в поверхневий шар грунту. Розвиток личинок це- 
нокрепіса, які перезимували, і відродження з них дорослих залежить 
від температури. Природно тому, що глибина залягання яйцеїда в грунті 
має велике значення. В тому випадку, коли личинки знаходяться в по
верхневому шарі грунту, відродження дорослих яйцеїдів збігається з 
початком яйцекладки довгоносика. Якщо ж личинки яйцеїдів при пе
ревертанні шару землі під час глибокого переорювання буряковища 
потрапляють на глибину 18 — 22 см, то дорослі масово відроджуються 
приблизно через 3 — 4 тижні після початку яйцекладки довгоносика. Так, 
у Ржищівському районі Київської області яйцекладка довгоносика в 
1940 р. почалась у кінці другої декади травня, виліт же яйцеїдів, які 
перезимували, на торішньому буряковищі, засіяному ячменем, почався 
на початку другої декади червня.

Час відродження яйцеїда залежить також від культури, яка ви
сівається після буряків. Звичайно на буряковищі висівають ячмінь, овес, 
просо. Спостереження показують, що на площі, призначеній для посіву 
проса, відродження яйцеїдів, які перезимували, починається раніше, ніж 
на площі, засіяній ячменем або вівсом. Це пояснюється тим, що просо 
сіють значно пізніше, в наслідок чого підготовлений до засіву грунт, 
лишаючись тривалий час без рослинного вкриття, прогрівається краще, 
що і прискорює строк розвитку яйцеїда.

Відроджені на торішньому буряковищі яйцеїди дуже швидко пе
релітають на нові плантації, де на той час є вже жуки довгоносика, 
що відродились далеко раніше і вже відкладають там яйця.

Природно припустити* що кількість яйцеїдів, які перелітають з то
рішніх на нові плантації, залежить від віддалі між ними. Спеціальні під
рахунки показали, що на ділянках буряків, розміщених далі від торішніх 
буряковищ, кількість дорослих яйцеїдів менша, ніж на ділянках, розмі
щених ближче. Разом з тим встановлено, що яйцеїди можуть перелітати 
на віддаль до 2,5 км.

Розвиток літніх поколінь ценокрепіса продовжується 13 — 16 днів. 
Таким чином, протягом літа ценокрепіс^може дати 5 — 6 поколінь.

З наведеного короткого огляду біологічних особливостей ценокре
піса важливо підкреслити таке.

1) В наслідок глибокого переорювання після збирання буряків яйцеїд 
потрапляє в глибокі шари грунту і тому весною з'являється на 3—4 
тижні пізніше порівнюючи з можливим строком.

2) Ценокрепіс є спеціалізованим паразитом бурякового довгоносика.
3) Яйцеїд може дати ряд поколінь на протязі літа, що є дуже 

позитивною його властивістю, особливо беручи на увагу його спеціалі- 
зованість.
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Наведемо ще дані про ефективність діяльності яйцеїда у виробни
чих умовах і з'ясуємо, що може впливати на його ефективність.

Облік ефективності ценокрепіса у виробничих умовах провадився 
на полях колгоспу „Червоний плугатар" в с. Пиї, Ржищівського району. 
Київської області, на площі 160 га. На плані (рис. 2) відзначені

Рис. 2. План дослідної бурякової плантації в с. Пиї, Ржищ. району, Київ, обл., в 1940 р.
Результати аналізу 1 4 —  15. VIII 1940 р. (проба 0,5 м2):

Q  — чисельність довгоносика - - - -  границя буряковища 1939р.
О  — чисельність яйцеїда -------границя буряковища 1940 р.

ділянки основного сіву і пересіву, а також межі буряковищ 1939 р., які 
прилягають до плантації 1940 р. Вся площа плантації може бути роз
бита на чотири ділянки. Перша ділянка, найбільш віддалена від 
буряковищ 1939 р., з буртами основного сіву. Друга ділянка при
лягає безпосередньо до торішнього буряковища, засіяного в 1940 р. 
ячменем, з буряками основного сіву. Третя ділянка віддалена від 
торішнього буряковища на 500 — 600 м, при чому на частині остан
нього в 1940 р. посіяне просо; буряки також основного сіву. Четвер
та ділянка з буряками другого сіву (пересів) прилягає до буряковища 
1939 р.

Для оцінки ефективності ценокрепіса були підраховані дорослі яйце
їди, діапаузуючі личинки ценокрепіса (зимуючий запас) і довгоносики 
на різних ділянках.
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Результати аналізів подаємо в таблиці.

Д і л я н к и  п о л я
1 II III IV

Кількість личинок і лялечок довго
носика у пробі (0,5 м2) ....................... 55,6 ±  4,63 45,4 ±  5,37 28,3 ±  4,06 2,75+0,77

Кількість личинок яйпеїда у пробі 
(0,5 м 2 ) ...................................................... 4,8 20,4 * 54,0 1,1

Кількість дорослих яйцеїдів на 1 м2 
в середньому (за весь період обліку) 2,8 4,2 6,2 0,8

З цієї таблиці ми бачимо, що кількість личинок і лялечок довго
носика зменшується від діяльності ценокрепіса.

Статистичний аналіз одержаних даних показує, що загальний кое
фіцієнт кореляції між числом яйцеїда і довгоносика для першої— третьої 
ділянок дорівнює 0,608 +  0,156; коефіцієнт вірогідності (t) дорівнює 3,90, 
імовірність відсутності встановленого зв’язку (Р) менше 0,001. Таким 
чином, вірогідність зв’язку між чисельністю довгоносика і яйцеїда 
висока".

Аналізуючи одержані дані за ділянками, бачимо, що личинок і ля
лечок довгоносика на пересіві (ділянка IV) значно менше, ніж на ділян
ках буряків основного сіву. Це пояснюється, поперше, тим, що в період 
масової яйцекладки довгоносика ценокрепіса на буряках основного сіву 
немає, і, подруге, тим, що на початку яйцекладки довгоносика на пере
сіві з ’являється його паразит — ценокрепіс, який знищує велику кіль
кість відкладених яєць.

Серед ділянок буряків основного сіву найсильніше заражена довго
носиком найбільш віддалена від торішнього буряковища ділянка (№ І). 
На ній, порівнюючи з двома іншими, зустрічалось найменше дорослих 
яйцеїдів і діапаузуючих личинок їх. Очевидно, що тут у зв’язку з від
даленістю цієї ділянки від торішнього буряковища яйцеїд весною з ’явився 
пізніше і в меншій порівнюючи кількості, ніж на інших ділянках, і тому 
значення його взагалі менше. У сприятливіших умовах була третя ді
лянка, де відзначено найменшу кількість довгоносика і де чисельність 
дорослих яйцеїдів і діапаузуючих їх личинок була найбільша. На цій 
ділянці в першій декаді липня зустрічалось в середньому по десять до
рослих яйцеїдів на квадратний метр, а на віддалених площадках до со
рока. Треба звернути увагу на те, що хоч третя ділянка віддалена від 
торішнього буряковища на 500 — 600 м, але кількість яйцеїдів на ній 
була далеко більша, ніж на другій ділянці, яка безпосередньо прилягає 
до торішнього буряковища. Це пояснюється 1 тим, що буряковище коло*1 
другої ділянки було засіяне ячменем, тоді як частина буряковища коло 
третьої ділянки була засіяна просом. Звідси можна зробити висновок, 
що кількість яйцеїдів на плантації і їх ефективність залежать, головним.
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чином, від часу залітання яйцеїдів, а не від віддаленості нової планта
ції від торішнього буряковища.

Як видно з поданої вище таблиці, в наслідок діяльності ценокре* 
піса кількість довгоносика на третій ділянці порівнюючи з першою 
знижена майже на 50%. Не обстоюючи абсолютного значення одержа
ної цифри, що характеризує ефективність яйцеїда, ми не можемо, проте, 
ігнорувати великого значення його, виходячи хоч би з даних запасу 
яйцеїда (108 личинок на 1 м2 на третій ділянці і 9,6 — на першій).

В розподілі ценокрепіса по полю впадає в очі різко виявлена зо
нальність, зумовлена, мабуть, непристосованістю дорослих яйцеїдів 
до перельотів. Очевидно, що ценокрепіси, які емігрують весною з то
рішніх буряковищ, потрапляючи на плантацію буряків, осідають від
разу ж масою. Цей факт має велике практичне значення і потребує 
особливої уваги, оскільки з цим зв’язані оптимальні розміри поля.

Вважаючи доведеним, що ефективність ценокрепіса залежить від 
строку відродження (і, звичайно, чисельності) яйцеїдів, які перезимували, 
і з ’ясувавши умови, які впливають на строк їх відродження, ми повинні 
визнати, що запроваджуване тепер глибоке переорювання буряковища 
негативно впливає на ефективність ценокрепіса. Таке переорювання 
з перевертанням скиби землі створює умови, при яких строк відро
дження яйцеїдів дуже запізнюється. Замість того, щоб мати 5—6 поко
лінь на протязі сезону, яйцеїд дає лише 3—4, при чому повних лише 
1—2. Але саме головне те, що основний період яйцекладки довгоносика 
проходить без контролюючої діяльності ценокрепіса. При існуючій агро
техніці грунту буряковища яйцеїд може мати вплив лише в другий пе
ріод яйцекладки довгоносика, коли яйця останнього знищуються ним 
на 80—90%. Звідси зрозуміло, що різке зменшення кількості личинок 
довгоносика на пересівах у значній мірі залежить від ефективної діяль
ності яйцеїда в другий період яйцекладки довгоносика. Ефективність 
яйцеїда на буряках основного сіву дуже коливається і залежить від ви
падкових причин: близькості торішнього буряковища, розміщення ярих 
культур на ньому та ін. В наведеному випадку, не зважаючи на те, що 
на торішніх буряковищах після збирання буряків було проведене гли
боке переорювання, тобто наявний був вплив негативного на ефектив
ність яйцеїда фактора, лише при умові порівняльної близькості торіш
нього буряковища, засіяного просом, чисельність довгоносика на ділянці 
була знижена на 50%. 4

Можна думати, що при сприятливих для розвитку яйцеїда умовах 
ефективність його може бути значно збільшена і охоплення ним тери
торії буде далеко ширше.

* Вважаючи доведеним, що ценокрепіс є дуже ефективним паразитом 
бурякового довгоносика і що глибоке, з перевертанням скиби землі, 
переорювання грунту буряковища після збирання буряків знижує ефек
тивність його, ми, природно, повинні зробити висновок про необхідність
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використання яйцеїда для ліквідації спалахів довгоносика і намітити 
способи використовування.

Використовувати ценокрепіса можна двома способами: 1) масовим 
розведенням яйцеїдів у штучних умовах з дальшим випусканням їх на 
поля, 2) створенням умов, сприятливих для природного розмноження 
і діяльності яйцеїда. Способи масового розмноження яйцеїда в штучних 
умовах зовсім не розроблені і, судячи за вказаними вище біологічними 
особливостями ценокрепіса, розведення його в штучних умовах буде 
дуже трудним. В усякому разі спеціалізованість яйцеїда і зв’язана з цим 
висока специфічність інстинкту у дорослих вказують на складність пи
тання. В той же час ці ж біологічні особливості ценокрепіса є позитив
ними при використанні його шляхом зміни існуючих агротехнічних спо
собів бурякокультури. І треба визнати, що при сучасній вивченості 
питання це єдиний спосіб підвищення ефективності ценокрепіса у зни
щенні довгоносика. Практичне розв’язання поставленого питання повинне 
виходити з урахування негативного впливу на розвиток яйцеїда глибо
кого переорювання буряковища, а також бажаного розміщення ярих 
культур на ньому.

Резюмуючи, можна зробити такі практично важливі висновки:
1) Доведена залежність чисельності довгоносика від чисельності 

яйцеїда.
2) Треба переглянути питання про доцільність глибокого переорю

вання грунту з перевертанням скиби землі на буряковищі після збиран
ня буряків.

3) Треба, щоб пізні ярі культури (просо, гречка) були розміщені 
на тій частині торішнього буряковища, яка прилягатиме можливо ближче 
до буряковища нового року.

4) Потрібні широкі досліди для оцінки агротехнічних засобів обробки 
грунту буряковища з ^погляду їх впливу на ефективність ценокрепіса.



НАД ЧИМ ПРАЦЮЄ КАБІНЕТ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
АКАДЕМІЇ НАУК УРСР

Член-кор. АН УРСР І. Г. СПІВАК

Кабінет єврейської радянської літератури, мови і фольклору до остан- 
нього часу мав у своєму складі тільки дві секції — лінгвістичну і фоль
клорну. З травня цього року почала свою роботу секція літературна. 
Кабінет має одинадцять штатних наукових співробітників; крім того, 
він притягає до участі у своїй роботі позаштатних наукових праців
ників для виконання окремих завдань з різних галузей мови, літе
ратури і фольклору. Фольклорна секція має сітку кореспондентів з 
місць.

Над чим працював Кабінет в останній час і над чим працює тепер? 
Відзначимо саме основне і істотне.

І

Лінгвістична секція Кабінету опрацьовує ряд питань в різних галу
зях лінгвістичної науки: лексикологія і лексикографія, граматика, мова 
літератури, історія мови, методика мови. Лексикографія займає у план* 
робіт секції значне місце. Проблеми єврейської лексикографії розроб
ляються у зв’язку з проблемами російської і української лексикографії. 
Закінчено складання українсько-єврейського словника (50 тис. реєст
рових слів). Ця робота вимагала від лінгвістичної секції великого на
пруження і- утруднена була тим, що секція не мала відповідного укра
їнського реєстру.

Українсько-єврейський словник —  це п е р ш а  така спроба в історії 
лексикографічної роботи. Він створює базу для дальшої лексикографіч
ної роботи, особливо для російсько-єврейського словника, над яким 
секція тепер інтенсивно працює і який є новою роботою в радянській 
лексикографії. (Російсько-єврейський словник Ліфшіца, виданий у 80-х 
роках минулого століття, давно вже застарів).

Здано до друку російсько-єврейський правничо-політичний словник, 
його вимагала від нас Єврейська автономна область.

Актуальність і практичне значення словникової роботи нічого до
водити, особливо тепер, у зв’язку з прийняттям до складу СРСР*
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аювих республік і областей, де багато єврейського населення, яке прагне 
прилучитися і до загальносоюзної культури.

Словникова робота має також на меті регулювати й нормувати ле
ксику і словотворення єврейської преси, книги, перекладу, де нема ще 
потрібної уніфікації і послідовності.

Ясно, що з словниковою роботою зв’язаний ряд загальнотеоретич
них проблем з лексики, словотворення, фразеології єврейської мови від
повідно до російської і української. Зокрема нас дуже цікавить 
проблема слав’янських елементів в єврейській мові, про що ми опублі
кували ряд теоретичних робіт.

Лінгвістична секція систематично працює над дослідженням тен
денцій розвитку єврейської мови за радянський період в зіставленні з 
дореволюційним часом. Звичайно, такі дослідження можуть *бути пло
дотворними лише в світлі загальномовного процесу в СРСР. В цих 
роботах виняткову ув^гу секція приділяє тенденціям мовного зближення, 
зокрема слав’янським впливам (російським, українським, білоруським) 
«а  єврейську мову в області лексики і граматики. В цій галузі Кабінет 
має в активі книгу „Нова словотворчість" (Співак), що вийшла з друку 
в 1939 р. В ній зроблено спробу поставити ряд основних проблем нашої 
радянської мовної дійсності: народження і утворення нових понять і 
оформлення їх у слові, деархаізація і проблема критичного використання 
словникової спадщини, проблема народної і літературної мови як одності 
в нашу радянську епоху, проблема мовної спільності та ін. Проблемі 
єврейської мови в радянську епоху присвячені і деякі окремі праці 
інших співробітників лінгвістичної секції.

З  проблемою мови в радянську ёпоху зв’язані роботи про мову 
єврейської радянської літератури і окремих визначних її представників. 
Надруковано праці про мову видатного прозаїка Альбертона і зачи
нателя єврейської радянської поезії Шварцмана (Лойцкер). На 1940 р. 
заплановано видати працю про мову найвидатнішого радянського про- 
заіка Бергельсона у зв’язку з 30-літтям його літературної діяльності 
{Лойцкер).

Особливо слід відзначити проведену секцією роботу над проблемами 
перекладу марксистсько-ленінської і художньої класичної літератури. 
Треба було встановити принципи і ступінь адекватності і дохідливості 
термінологічних, простомовно-обіхідних і літературних відповідників і т. д. 
Проблема мови перекладів має взагалі винятково важливе значення при 
постановці і розв’язанні питання про збагачення і вдосконалення мови, 
при складанні словників. Кабінет виконав і надрукував ряд робіт про 
переклад на єврейську мову творів Леніна (Шапіро), Сталіна (Лойцкер), 
Пушкіна (Лойцкер), Шевченка (Майданський). Робота про Шевченка 
була зв’язана з юбілеєм поета і з виходом за редакцією Кабінету його 
творів єврейською мовою (в перекладі поета ,Г°Фштейна, ред. Майдан- 
ського).
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Кабінет намагається також дати відповідь на всі запитання, які 
надходять до нас у зв'язку з роботою над перекладами марксистсько- 
ленінської і художньої класичної літератури і над поточними матеріа
лами різного характеру, від редакції київської газети„Дер Штерн“ (орган 
ЦК КП(б)У), редактури Нацменвидаву, письменників, працівників газет 
і журналіз і т. д.

Лінгвістична секція приділяє багато уваги проблемам граматики 
єврейської мови в світлі загальнограматичних проблем і працює над 
мало ще розробленими проблемами в цій галузі, які до того ж мають 
велике значення з точки зору нормування і регулювання граматичних 
і граматично-стилістичних явищ. Тут можна вказати монографію про 
граматичний рід, частина якої вже надрукована (Шапіро).

Слід відзначити також ряд робіт з синтаксиса єврейської мови, 
зокрема монографію проч атрибут і про синтаксичні його зв’язки 
(Майданський). При шуканні вірних шляхів у розв’язанні різних про
блем граматики єврейської мови ураховується, звичайно, і загальна 
література предмета різними мовами, дається тако.к критичний огляд, 
цієї літератури.

Розробляючи граматичні теми, ми зважаємо і на потреби шкільної 
граматики.

Кабінет увесь час приділяє посильну увагу трудній і мало ще роз
робленій ділянці — історії єврейської мови і вже підійшов до постановки 
і розв’язання проблем історії єврейської мови XIX століття. Зібраний 
і частково розроблений матеріал до історії єврейської мови епохи про
світництва (кінець XVIII і початок XIX століття). Надрукована вже 
одна теоретична робота про мову цього періоду, друга готова до друку 
(Лернер). Опубліковано ряд праць з історії мови другої половини 
XIX століття (у згадуваній книзі „Нова словотворчість*)* а також роботи 
з історії єврейської мови більш ранніх періодів: до історії складових 
лексичних елементів в єврейській мові (Співак), історичні назви єврей
ської мови (Співак), до історії єврейського відмінювання (Лернер) 
та ін.

У тісному зв'язку з роботою над історією мови стоїть робота над 
мовою художньої класичної літератури. В останній час секція багата 
працює над творами Шолом-Алейхема. У спеціальному збірнику „Афн 
шпрахфроит" (№ 4, 1939) вміщено такі праці: „Шолом-Алейхем і єврей
ська літературна моваа (Співак), „Гумор у мові Шолом-Алейхема" (Лойц- 
кер), „Про епітет у Шолом-Алейхема“ (Майданський), „Ідіома і приказка 
у фразеології Шолом-Алейхема" (Співак), „Інтонаційно-стилістичні особ
ливості мови Шолом-Алейхема" (Лернер), „Синтаксичні особливості 
єврейської народної мови за мовою персонажів Шолом-Алейхема" .(Ша
піро), „Шолом-Алейхем і фонетико-діалектичне дослідження єврейської 
мови" (Шульман). Виходить з друку велика монографія „Мова і стиль. 
Шолом-Алейхема" (Співак).



У зв’язку з 80-літтям з дня народження ШоломгАлейхема відбулася 
сесія Відділу суспільних наук Академії Наук, організована Кабінетом* 
Бюлетень сесії видано єврейською і українською мовами.

Розпочато роботу (поза планом цього року) над дослідженням мови 
і стилю другого видатного класика і одного з основоположників сучас
ної єврейської літературної мови — Переца.

Лінгвістична секція має зв’язок із школою і працює над учбовою 
літературою з єврейської мови. Вся учбова література з єврейської 
мови — граматика, стилістика, орфографія, пунктуація — складена науко
вими співробітниками лінгвістичної секції (на завдання Наркомосу 
і Нацменвидаву).

На замовлення Наркомосу секція підготувала програму з єврейської 
мови, а також з російської і української для єврейської школи.

Секція придь^яє увагу і науковій розробці методики мови.

II
Фольклорна секція весь час провадить роботу над збиранням єврей

ської народної пісні як радянської, так і дореволюційної. В розпоря
дженні секції є вже коло чотирьох тисяч фонографічних і інших записів. 
Кращі варіанти народної пісні з мелодіями видані великим збірником 
(коло трьохсот пґсень). Вийшов з друку окремий збірник нової радян
ської народної пісні про вождів революції, колгоспне будівництво, со 
ціалістичний побут, про оборону країни та ін. (склали Береговський, 
Шнайдер).

Здано до друку великий том побутової народної пісні (Береговський).
В цьому році секція продовжує розробку великого пісенного мате

ріалу і готує до друку однотомкик (п’ятсот пісень) нової радянської 
і кращої дореволюційної народної пісні всіх жанрів^вокального та інстру
ментального характеру з докладними коментаріями і великою статтею, 
в якій буде дано аналіз словесного і музичного матеріалу.

Секція проробила чималу роботу над підготовкою до друку великої 
збірки п’єс єврейської інструментальної народної музики (клезмерської). 
На цю тему видана спеціальна робота (Береговський), яка з’ясовує 
значення інструментальної музики в історії єврейської фольклористики 
і дає програму і методику збирання такого матеріалу.

Провадиться також робота по збиранню і опрацюванню матеріалів 
єврейської народної драми і комедії, так званих „зінгшпілів*. Перший 
том буде закінчений до друку в цьому році.

Дуже важливою черговою роботою секції є збирання і опрацювання 
матеріалів єврейського оповідального фольклору, зокрема народної 
казки як радянської, так і дореволюційної. Для цього запрошено спе
ціального співробітника тов. Курлянда.

Робота, яку провадить невелика фольклорна секція, дуже актуальна 
з точки зору глибокого інтересу до народної творчості і вимог, які
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ставлять нам виконавці, композитори, театри, самодіяльне народне 
мистецтво. Актуальність ця зросла особливо тепер, з возз’єднанням 
республік і областей з великою кількостю єврейського населення.

Широко провадиться робота щодо популяризації кращих зразків 
народного мистецтва.

III
Літературна секція організована лише з травня цього року.
Секція повела свою роботу в двох напрямах: 1) дослідження літе

ратурного процесу радянської єврейської літератури в особі окремих 
видатних її представників і 2) дослідження літературної спадщини, на
самперед творів основоположників сучасної єврейської літератури — 
Менделе-Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхема, Переца.

План секції на цей рік складається з таких робіт: „Творчий шлях 
Бергельсона" (Дубілет), „Творчість Кіпніса" (Альтман), „Образи Пере
ца" (Курлянд), „Драматургія Переца" (Веледницький).

Роботи над творами Бергельсона і Переца зумовлені тим, що цього 
року радянське суспільство відзначає 30-ліття літературної діяльності 
найвидатнішого єврейського радянського прозаїка Бергельсона і 25-ліття 
з дня смерті класика єврейської літератури Переца. Кіпніс же є одним 
з видатних єврейських радянських письменників на Україні, творчість 
якого ще мало досліджена.

В жовтні цього року літературна секція разом із Спілкою радянських 
письменників України проведе наукову сесію, присвячену Перецу.

IV
Праці свої Кабінет видає окремими монографіями („Нова слово

творчість", „Стиль і мова Шолом-Алейхема" та ін.).
Лінгвістична секція випускає чергові збірники „Афн шпрахфронт" 

(вийшли з друку чотири збірники і закінчується підготовка до друку 
п’ятого). Готується до друку перший збірник, присвячений роботам 
з єврейської літератури і фольклору.

Крім того, співробітники Кабінету друкують свої праці з літератури 
і фольклору у виданнях Спілки радянських письменників (Київ, Москва, 
Мінськ).

Праці Кабінету друкуються також російською і українською мо
вами. Українською мовою — переважно у виданнях АН УРСР („Вісті 
АН УРСР", „Наукові записки Інституту мовознавства*). Робота „Вияви 
спільності в радянській словотворчості" була надрукована у збірнику 
Академії, присвяченому 60-літтю з дня народження PL В. Сталіна.

Кабінет єврейської радянської літератури, мови і фольклору при 
АН УРСР (єдиний у Союзі), головно, задовольняє в міру сил і можли-
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востей культурні потреби єврейського трудящого населення, але він 
бере участь і в загальній роботі Академії (по Відділу суспільних наук) в

Робота Кабінету має і певні хиби, які ми намагаємося виправляти. 
В нашій роботі нам допомагає як Президія Академії, так і Відділ 
суспільних наук. Але ми працюємо ще в трудних умовах — мале примі
щення, недостатня кількість основних і особливо допоміжних працівників.

Сподіваємось, що керівництво Академії і надалі допомагатиме 
Кабінетові поліпшувати і поширювати свою роботу, в якій так заці
кавлене єврейське трудове населення нашої великої батьківщини.



НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ 
НАУК АН УРСР

С П. РОДІОНОВ

Науково-дослТйна тематика Інституту геологічних наук в 1940 р. 
спрямована на розвиток величезних народногосподарських завдань 
в галузі вивчення природних ресурсів країни, піднесення виробничої 
потужності нашої промисловості і підсилення обороноздатності Радян
ського Союзу.

Основні сили і засоби Інституту зосереджені на проблемі нафто
носності України, розв’язанні питань вугленосності Донецького басейну, 
розв’язанні питань місцевих видів палива, геології залізорудних родо
вищ Великого Кривого Рога, інженерної геології, водопостачання най
крупніших промислових центрів, на питанні боротьби із зсувами та ін.

Значне місце в тематиці Інституту займають і теоретичні роботи 
в галузі петрографії, тектоніки, стратиграфії і палеонтології.

Роботи по проблемі нафти об’єднані в єдиний комплекс досліджень, 
що мають спільне завдання — підвести теоретичну базу під геологічні 
розвідування нафтових родовищ на території УРСР і намітити шля
хи і напрями у виборі нових об’єктів для розвідування і поширення 
промислової бази.

Широке розгортання глибокого розвідкового свердлування по групі 
нафтових структур Ісачок, Дмитрівни, Лозняків, Ромен примусило Інсти
тут глибше зайнятися складною технікою соляних піднесень за даними 
геофізичних розвідувань і свердлування.

Продовжують свої роботи групи стратиграфів. Роботи ці для гео- 
лого-розвідувальних організацій мають велике значення, тому що вони 
допомагають розвідувачам точно визначити місцеположення забою сверд
ловини і характер продуктивної товщі порід.

Строго теоретичною, що має, проте, велике практичне значення, 
є тема по вивченню хімізму мікробіологічних процесів у похованих орга
нічних речовинах на шляху перетворення їх у вугілля або нафту. Розв’я
зання цих питань дає можливість зв'язати процеси утворення нафти з 
певними геологічними рисами цілих районів і допоможе при шуканні 
нових нафтових родовищ.
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Інститут бере участь у комплексній темі по вишуканню нових дже
рел сировини для одержання високосортного рідкого палива, яку веде 
секція мо'горного палива Академії Наук СРСР. У зв’язку з цим 
поширено роботи по вивченню умов утворення і технологічних 
властивостей горючих сланців Донбаса і бурого вугілля третинно
го віку.

Крім того, Інститутом геологічних наук виявлені сприятливі для 
нафтоутворення геологічні структури, які, очевидно, на кінець року 
можна буде передати для геологічного розвідування і для промислового 
освоєння. До числа таких ділянок належить Миргородське піднесення, 
Броварська соляна структура та ін.

Всі роботи з стратиграфії осадових порід у тематичному плані 
1940 р. об’єднані в нову проблему — „Стратиграфія осадових порід", 
яка опрацьовується під загальним керівництвом акад. Б. І. Чернишова. 
Розробка широкої тематики цієї проблеми диктується великою питомою 
вагою осадових порід в геології УРСР. Лише на основі заглибленого 
опрацювання питань стратиграфії, які базуються на детальному вивченні 
фауни і літології, можливе тектонічне вивчення УРСР і виявлення гео
логії корисних копалин.

Для розв’язання цієї проблеми поставлено ряд тем з карбону, про
вадяться роботи для вивчення мезозою УРСР. Нарешті, розробляється 
багато тем з третинних відкладів, з якими зв’язаний цілий ряд копалин 
(буре вугілля, марганець, каолін, флюси, вогнетриви та ін.).

У наслідок виконання цих робіт буде підведена база для виявлення 
закономірностей розміщення палеогену і неогену і зв’язаних з ними ко
рисних копалин, що повинне стати за основу для науково обгрунтова
ного спрямування геолого-розвідкових робіт.

З четвертинної геології Інститут виконує дві теми. Перша тема має 
розв’язати питання про походження сиваських озер у зв’язку з геоло
гічною історією Азовського моря. Роботи ці дуже важливі для розвитку 
на півдні хімічної промисловості. Друга тема присвячена вивченню гео
морфології північно-західної частини УРСР і має на меті встановити 
генезис і можливі закономірності в поширенні розсипищних родовищ 
корисних копалин.

Багато уваги в цьому році Інститут приділяє рідкісним і кольоровим 
металам, зв’язаним з Українським кристалічним масивом. Вивчення його 
геохімії, тектоніки, мінералогії і петрографії широко відображено в те
матиці Інституту. Ці дослідження підведуть наукову базу під промислове 
освоєння різних родовищ, зв’язаних з кристалічним масивом.

Глибокий розмив Української кристалічної смуги і зв’язаних з нею 
рудних родовищ примушує звернути особливу увагу на рідкісні елементи 
в осадових відкладах (розсипищах). Роботи по вивченню розсипищних 
родовищ дали задовільні результати: виявлено концентрації мінералів, 
які містять рідкісні елементи.
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Крім того, з цієї ж проблеми виконується тема иОсновні риси топо- 
геохімії УРСР в порівнянні з іншими металоносними районами". Завдання 
даної роботи — встановити зони зруденіння і закономірності в розподілі 
металічних елементів на території УРСР. Розв’язання цих питань до
зволить раціональніше спрямувати дальші геолого-розвідкові роботи, не 
спираючись лише на випадково відкриті точки.

Нарешті, остання робота з проблеми рідкісних і кольорових металів — 
це підведення підсумків по місцеродовищах міді. Робота ця дасть мож
ливість раціональніше спрямовувати геолого-розвідкові роботи на мідь.

Далі йде проблема „Петрогенези<? кристалічного масиву УРСР“. 
Кристалічний масив являє собою дуже важливе джерело для ряду 
корисних копалин як рудних (залізо, мідь, молібден, нікель, хром 
та ін.), так і нерудних (графіт, каолін та ін.). В 1940 р, особливо велику 
увагу буде приділено частині кристалічного масиву, розміщеного в ме
жах західних областей УРСР, тому що ця частина його ще дуже мало 
вивчена.

У 1940 р. буде також продовжено вивчення структури гранітних ма
сивів Середнього Дніпра і розпочато вивчення гранітних порід Чудково- 
Бердичівського і Кірово-Житомирського типів на Волині, з якими зв’я
зане утворення апліто-пегматитових диференцІатів, що мають промислове 
значення. %1Г

Багато уваги буде приділено дослідженню лужної формації При- 
азов’я з метою вивчення її складу, будови і закономірностей розподілу 
корисних копалин, зв’язаних з породами лужного комплексу.

Нарешті, починаючи з 1940 р., Інститут складає зведення— „Міне
ралогія УРСР", яке повинне підсумувати великі роботи по вивченню 
мінерально-сировинної бази нашої країни і допомогти виробничим орга
нізаціям в їх практичній діяльності.

З проблеми Великого Кривого Рога проведено узагальнення всіх 
наявних геофізичних і геологічних матеріалів. Складено зведення всіх 
залізорудних родовищ, зв’язаних з кристалічним, масивом УРСР.

' Крім того, буде закінчене дослідження зеленокам яної товщі порід 
Кривого Рога, з’ясована роль її в рудоутворенні і розв’язане питання 
про стратиграфію цих порід.

Інститут геологічних наук продовжує також планомірне вивчення 
мінералогії і геохімії руд Кривого Рога. Робота ця має велике значення 
для вивчення генезису його руд. Дані роботи допоможуть далеко швид
ше зрозуміти інші залізорудні райони УРСР типу Кривого Рога.

Велика увага приділяється питанням стратиграфії і тектоніки кри
сталічних сланців, встановленню рудоносних горизонтів і зв’язаних а 
ними покладів залізних руд.

У наслідок побудови стратиграфічної і тектонічної схеми кристаліч
них сланців УРСР буде дано перспективну оцінку нових залізорудних ра
йонів, з’ясовані можливі шляхи їх освоєння промисловими організаціями»
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Крім уже відомих геологічних і петрографічних методів, у розроб
ці „цієї теми буде застосовано радіоактивний метод визначення абсолют
ного віку карбонатних порід Великого Кривого Рога. Розв'язання питан
ня про абсолютний вік кристалічних сланців буде надійною перевіркою 
геолого-тектонічної схеми порід Кривого Рога і, крім того, збагатить 
геологічну науку новими фактами першорядної ваги. У зв'язку з цим 
важливого значення набуває розв'язання питань про стратиграфію Те- 
терево-Бузької серії кристалічних сланців.

Численні магнітні аномалії Побужжя, зв'язані з наявністю залізи
стих порід, а також, можливо, і з покладами хромітових руд, набувають 
для УРСР великого практичного значення. Для розв'язання цих питань 
провадиться структурне свердлування на величезній аномалії Побужжя, 
так званій Грушківській. Без нових додаткових фактів глибинної геоло
гії розв'язати це питання неможливо.

З проблеми „Соляні водойми УРСР і шляхи їх раціонального вико
ристання" в 1940 р. провадиться комплексне дослідження району Схід
ного Сиваша. Завдання експедиції, насамперед, підвести енергетичну 
базу під намічуване на Сиваші виробництво.

З проблеми місцевих видів палива виконується тематика в комплексі 
з іншими інститутами Академії; Інститут геологічних наук зокрема роз
робляє тематику з геології і літології буровугільних родовищ Правобе
режжя Дніпра і західних областей УРСР.

Крім того, з цієї ж проблеми виконується ряд тем по гідрогеології 
і методиці осушення буровугільних родовищ.

Тематика гідрогеологічного сектору розробляється в двох напрямах: 
1) вивчення підземних вод УРСР і їх використання для водопостачання, 
зрошення і бальнеології і 2) вивчення зсувових явищ УРСР і боротьба 
з ними.

Найкрупнішою щодо обсягу і народногосподарського значення є 
тема „Гідрогеологічне обгрунтування схеми водопостачання південно- 
західної частини Донбаса".

Розробка проблеми „Підземні води УРСР", окрім великого теоре
тичного значення, має не менший і практичний інтерес, бо з нею зв'я
зані характеристика і порівняльна оцінка джерел водопостачання різних 
категорій вод реліктових і вод сучасного накупчення.

Інститут у цьому році закінчує тематику минулого року з мінераль
них вод УРСР, а також по вивченню депресії і режиму напірних вод 
Києва, Харкова і Полтави.

З інженерної геології небезуспішно розробляється методика дослі
джень зсувів і способи боротьби з ними. Дуже великі науково-дослідні 
.роботи розгорнуті над зсувами так званого Київського типу в околицях 
села Стайки, де вони представлені дуже яскраво.

Велику увагу в цьому році Інститут продовжує приділяти питанням 
геофізики. Геофізичні методи дослідження грають дуже важливу роль
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у справі пізнання надр землі і невідділимі від геолого-розвідкових ї шу- 
кальних робіт, прискорюючи і здешевлюючи останні.

У 1940 р. розробляється ряд тем з сейсмометрії, електрометрії, маг- 
нітометрії, термометрії і радіометрії. Особливо великі комплексні гео
фізичні роботи провадяться в Криворізькому залізорудному басейні і 
у Львівському вугільному басейні.

Завдання криворізької експедиції — знайти методику розшуків руд
них покладів у рудоносних верствах,застосовуючи весь комплекс геофі
зичних методів дослідження. Різниця у фізичних властивостях рудних 
тіл і джеспілітах та залізистих роговиках, які їх супрозодять, безумов
но, є, проте завдання ускладнюється тим, що розміри рудних покладів, 
відносно невеликі, залягають вони часто досить глибоко і, крім того* 
мають дуже круте падіння. Все це вимагає дулю обережного підходу 
до методики розв’язання поставленого завдання.

Львівський кам’яновугільний басейн в геологічному відношенні май
же зовсім не вивчений. Завдання геофізики — встановити межу поширення 
карбону і дати рельєф поверхні кам'яновугільних відкладів, щоб відпо
відно орієнтувати майбутні широкі геолого-розвідкові роботи і визначити 
положення на профілях геологічних структур, сприятливі для накуп- 
чення інших корисних копалин, зокрема нафти, солі та ін.



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
К. І. ДЗЕВАЛТОВСЬКИЙ

В рішеннях XVIII з’їзду ВКП(б) велике місце приділено завданням 
продуктивності праці і якості випусканої продукції, здешевленню її собі
вартості, питанням економії металу і збільшення випуску спеціальних 
сталей.*

В розв’язанні цих завдань важливу роль грає зварювальне вироб
ництво. Це і визначило тематику Інституту електрозварювання на 1940 р.

Три проблеми з найважливіших питань електрозварювання, над якими 
працює Інститут, охоплюють чотирнадцять тем.

Нижче наводимо основні, ведучі роботи, виконувані Інститутом у по
точному році.

П о п р о б л е м і  п і д в и щ е н н я  п р о д у к т и в н о с т і  з в а р ю в а н -  
н я. У зварювальному виробництві підвищення продуктивності досягається 
в основному за рахунок механізації і автоматизації зварювальних процесів, 
а також вкорінення у виробництво нових високопродуктивних методів 
зварювання, одним з яких є новий метод автозварювання під товстим 
шаром флюсу.

Працюючи над підвищенням продуктивності автозварювання, Інсти
тут звернув увагу на цей спосіб і з самого початку 1940 р. присту
пив до розробки складу спеціального флюсу, який є основою даного 
методу зварювання. Поряд розроблялась спеціальна апаратура для 
такого зварювання. В першій половині поточного року Інститут в 
основному розв’язав це завдання. Новий метод зварювання, для широкого 
ознайомлення з ним громадськості, Інститут демонстрував на конференції, 
проведеній у Києві 25—26 червня ц. р. Цей метод зварювання дає 
в 5— 10 раз більшу продуктивність, ніж при звичайному автозварю
ванні для тонкого металу і в ЗО—40 раз більшу для металу завтовшки 
30—40 мм.

Крім високої продуктивності, спосіб зварювання під шаром флюсу 
має ще такі переваги: метал шва виходить в’язкий, отже зварювання від
бувається в умовах повного захисту від шкідливого впливу повітря; не 
зважаючи на великі сили струму, потрібні електроди невеликого діамет
ра; відпадає потреба у покриванні електродного дроту обмазкою; непо-
Вісті АН — б
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трібні захист очей зварювача і інтенсивна вентиляція; нарешті, зварю
вання в один прохід можливе навіть при великій товщині металу.

Тепер цей новий спосіб зварювання освоюється на вагонобудівному 
заводі „Червоний Профінтерн" в Орджонікідзеграді, куди Інститут від
рядив спеціальну бригаду своїх наукових співробітників і лаборантів. Крім 
того, провадяться підготовчі роботи по вкоріненню цього методу зварю
вання на заводі ім. Молотова, в Дніпропетровську, на Уралвагонзаводі*. 
на Калінінському вагонобудівному заводі і на інших заводах.

Друга тема по підвищенню продуктивності зварювання охоплює пи
тання по автоматизації одноточкового, двоточкового і багатоточкового 
зварювання стосовно до будування суцільнометалічних вагонів. Інститут 
сконструював і цілком виготовив автоматизовані контактні машини: дво~ 
точкову промислового типу і багатоточкову лабораторного типу. Контакт
не зварювання суцільнометалічних вагонів у першу чергу буде освоюва
тись на Калінінському і Митищенському вагонобудівних заводах. Роботи, 
які провадяться по цій темі, мають важливе значення для вагонобудівної 
промисловості. Зварювання суцільнометалічних вагонів за допомогою* 
вказаного типу машин значно підвищить випуск вагонів і дасть змогу 
зменшити витрати металу.

П р о б л е м а  з в а р ю в а н н я  м а л о л е г і р о в а н и х  к о н с т р у к 
ц і й н и х  с т а л е й .  Розробляючи цю проблему, Інститут працює в 1940 р.. 
над важливою для металургічної промисловості темою: „Дослідження зва
рюваності малолегірованих сталей з халіловських руд“, які, як відомо- 
містять такі цінні домішки, як хром і нікель. Передбачається широке осво
єння цих сталей металообробною промисловістю, через що питання 
про зварювання цих сталей є дуже актуальним. В жовтні поточного ро
ку Інститут металургії АН СРСР скликає конференцію, присвячену роз
глядові питань про сталі з халіловських чавунів, на якій Інститут елек
трозварювання доповідатиме про свої роботи по зварюванню халіловських: 
сталей.

П р о б л е м а  з в а р ю в а н н я  у в а г о н о б у д у в а н н і  і с у д н о 
б у д у в а н н і .  За останній час зварні вагони дістали в нас величезне 
поширення. Але зварні конструкції цих вагонів мають великі хиби, в на
слідок чого в зварних швах часто утворюються тріщини і вагони вибу
вають з ладу на тривалий строк, потрібний для їх ремонту. Для боротьби 
з цим лихом треба поліпшити зварні конструкції вагонів так, щоб вони> 
добре опирались динамічним і вібраційним навантаженням. Крім того* 
зварні вагони мають велику власну вагу, зниження якої є завданням, 
першочергової ваги в економічному відношенні. По зварюванню у ваго
нобудуванні Інститут проробляє теми, які стосуються раціоналізації кон
струкції зварних вагонів з метою зменшення їх ваги і раціоналізації кон
струкції зварних візків вагонів. На основі широких експериментальних 
робіт Інститутом розроблена нова конструкція полегшеного товарного 
критого зварного вагона і зварного візка 4-осних вагонів. У полегшеному
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товарному вагоні, спроектованому Інститутом, рама і кузов на 1,8 тонн, 
чи на 25%, легше, ніж у звичайному критому вагоні. Нова конструкція 
зварного візка полегшеного типу дає економію металу до 1,0 тонн. Для 
оцінки результатів, одержаних Інститутом по цих роботах, 10— 11 лютого 
була скликана конференція з участю представників НКШ, Голов- 
трансмашу, вагонобудівних заводів, Науково-дослідного інституту заліз
ничного транспорту. В своїй резолюції конференція визнала, що про
ведені Інститутом роботи в галузі раціоналізації вагонних конструкцій 
дуже актуальні і мають практичну цінність у справі поліпшення методів 
проектування і полегшення вагонів. Тепер на Дарницькому вагонобудів
ному заводі будується дослідний вагон і розроблений Інститутом стенд 
для ударнйх випробувань дослідного вагона. Другий стенд для вібра
ційних випробувань вагона будується в Інституті.

З  питань зварювання в суднобудуванні в Інституті проробляється 
тема: „Полегшення зварного корпусу буксира-газоходу". Проведена ро
бота показала, що при поліпшенні конструкції корпусу і уточненні роз
рахунку вагу корпусу можна зменшити на 20 — 22%.

В 1940 р. широко разгорнулись роботи, які провадяться Інститутом 
по вкоріненню автоматичного зварювання металічним і вугільним елек
тродом на заводах Наркомсередмашу і Наркомважмашу.



ПІСНІ ЗВІЛЬНЕНОГО НАРОДУ
Ф. ЛАВРОВ

Тяжкий шлях пройшов народ Західної України під владою польської 
шляхти. Віками стояв стогін і плач над замученим польськими панами 
краєм. Бездарні, боягузливі польські правителі огнем і мечем знищували 
українську культуру. Брудним чоботом польського конфідента наступали 
на горло тим, хто намагався читати книгу на своїй рідній мові; хто 
співав свою рідну пісню, хто розмовляв своєю рідною мовою.

Як гнобили ляхи, тяжко-страшно подумати,
Що хлоп не смів по-вкраїнськи листа написати,
А  не смів сі підписати, не смів «говорити,
Та й не смів він по-вкраїнськи свої діти вчити.
Бо всі школи скасовані, мова скасована,
Тяжко мусить працювати кожний хлоп на пана1).

Політичний, економічний і національний гніт привели до розпачу 
трудовий народ Західної України. Пограбований, принижений, безправ
ний — він просить допомогти, просить звільнити Україну від ненависного 
польського ярма:

Рятуй Вкраїну, бідну родину,
Бачиш, як нарід гірко бідує,
По лядських тюрмах днює і ночує.
Не оден нині в мурах конає... .
Так в Галичині шляхетство гуляє,
Невинних людей кує за руки,
Веде до тюрми на страшні муки.
Села руйнує, школи плюндрує,
На наших землях Польщу будує.
Не оден нині в мурах конає,
Так в Галичині шляхетство гуляє,
Не оден старець, що під плотами 
Вмиває лице росяними сльозами.

Змучений народ не втрачав, проте, надії на краще майбутнє, — він 
прагнув до щастя, до свободи:

Дай їй долю, дай їй волю,
Щоб зраділа Україна на свободнім полю. *)

*) Всі цитовані в цій статті зразки народної творчості записані науковими співробіт
никами Інституту фольклору АН  УРСР в західних областях України.
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Народ вірив, що скоро прийде кінець нестерпним мукам і стра
жданням:

Кажуть люди і сусіди,
Що я в смутку все жию,
Прийде така годинонька 
І я ся засмію.

Трудящі Західної України із зброєю в руках піднімались на 
боротьбу проти панування польських поміщиків і капіталістів. У нерівній 
боротьбі вони терпіли поразку. Тисячі кращих синів трудового народу 
Західної України, що боролися за своє визволення, зазнали жорстокого 
знущання і кинуті були в тюрми, заслані на каторгу:

Щоб ти знала, мамо, яка мені біда,
Ти бись передала голубчиком хліба,
Голубчиком хліба, голубкой водиці,
Що бись знала, мамо, як тяжко в в’язниці.
Що бись знала, мамо, як тяжко в неволі,
То бись передала горобчиком солі.
На Великдень рано, як ви пиво пили,
То нас, молоденьких, нагайками били.
Нагайками били, в тюрму замикали,
За те, що ми з Белзцю панів виганяли.

Особливе місце в народній творчості західних областей України 
займають пісні про так звану пацифікацію, — це нечуване по своїй жор
стокості варварське „утихомирення" непокірного революційного селянства.

Пацифікація 1930 р. — це мерзотне злодійство „хоробрих" польських 
жандармів-катів ніколи не зникне з пам’яті трудового народу:

Били вони, били,
Били — набивали.
1 шапками-кулаками 
Губи затикали.
Шнурами в’язали,
На солому клали,
Палицями-нагайками 
Українців катували.

' - Били вони, били
Кілька їм ся хтіло,
Бідним людям відставало 
Аж від кості тіло.
Тепер по домах і шпиталях 

^Плачуть і ридають 
І для себе щохвилини 
Смерті сподівають.

Народ вірив, що близький той час, коли його земля звільниться 
<від гніту катів, коли він заживе новим, щасливим, вільним життям.
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Ці думки і сподівання народу виливались у найсердечніших, найщи- 
ріших його творах:

— Україно, люба ненько,
Що тобі здається?
Сидить ворог в твоїй хаті,
Ще й з тебе сміється.
—  Най сміється, най радіє,
То довго не буде,
Колись наша країна 
Червоною буде.
Колись наша Україна 
Процвіте цвітами,
Тепер наша Україна 
Залита сльозами.

Народ вірив також, що прийде час суворої і нещадної розплати за 
ріки сліз і крові, пролиті в боротьбі з польськими панами:

Я рад би того іще діждати,
Як ви, прокляті, будете конати,
Вас будуть вішати на одну гілляку —
Проклятого ляха-пана, як тую собаку...

•І, нарешті, прийшов цей довгожданий день.
17 вересня 1939 р. героічна непереможна Червона Армія — А^мія- 

визволительниця принесла пригнобленому і ошуканому народові Західної 
України радість, щастя і свободу. Вона розбила тюрми, зняла кайдани 
з мозолистих рук своїх єдинокровних братів:

Ясне сонце засвітило,
Сяйвом землю залило.
Прийшло військо червонеє 
І свободу нам дало.
Одну крату виломили,
А  другу зігнули,
Взяли мене за рученьку,
На світ повернули.
Як прийшов я додомоньку —
Жінка м’Ъ не спізнала.
Десять років проминуло, —
Посивіла голова.

Народ Західної України ніколи не переживав такої радості, такого 
щастя, як у дні, коли червоні війська, могутні богатирі землі Радян
ської перейшли кордон:

Як рознісся гомін танків 
Кругом широко в полях,
Ми вітали братів наших 
З слізьми радості в очах.
П’ятикутні ясні зорі 
Засіяли, мов алмаз,
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Лиця червоноармійців 
Усміхалися до нас.
І рознісся гомін волі 
Понад села і міста —
Ми діждались сонця-долі 
І щасливого життя.

Зустріч Червоної Армії трудящими Західної України є одним з цент
ральних' мотивів^ фольклорних творів. Теплотою, щирістю і гарячою 
любов’ю до своєї Армії-визвдлительниці просякнута вся народна твор
чість західних областей України.

Найкращими епітетами, порівняннями і іншими поетичними засобами 
народ уквітчує свої твори, в яких він говорить про славних червоних 
воїнів непереможної країни соціалізму:

Зрання осінню щасливо 
Сонце піднімалось,
Галичанка уродлива 
Пісню заспівала.
І квітками убирала 
Сталінських орлят,
Що зза Збруча прилітали 
Братів визволять.
І дівча співа побідну 
Пісню про країну,
Де народи живуть вільно 
У сім'ї єдиній.

Не витримавши натиску Червоної Армії, польська шляхта із своїми 
правителями, напхавши кишені золотом, ганебно тікала за кордон.

Народ у своїх піснях, прислів'ях, приказках, коломийках висміює 
всі ці „подвиги" польської шляхти і її „завзятих" вояків:

Шумлять вітри над полями,
Курява спадає, —
То не вітер, то так шляхта 
За кордон тікає.
Подуріли пани кляті,
Наробили кваші,
Не вертатись вже їм більше 
В вільці села наші.

Як почали товариші,
Та й нас визволяти, 
Поспішали ляхи-пани 
За кордон тікати.
Ой, кувала зозуленька, 
Голосно кувала,
Тепер уже ляцька влада. 
Навіки пропала.
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Цей же мотив маємо і в інших піснях, складених після звільнення:

...Ой, учули то ті пани,
Що йдуть червонії,
То зачали утікати 
Аж до Румунії.
То ті пани утікали 
Всі через гряниці,
Як учули, що вже близько 
Червоноармійці.

На нових соціальних основах будується тепер життя трудящих за
хідних областей України. При братній допомозі народу Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік твориться нове, вільне, щасливе життя 
без капіталіста і поміщика:

Де були панів хороми,—
Тепер нові школи,
На ланах у нас широких 
Вже селянське поле.
Без панів-капіталістів 
Будем працювати —
Нам брати ізза Збруча 
Будуть помагати.

Селянство західних областей України зрозуміло величезне значен
ня колгоспного ладу, воно зрозуміло, що тільки колгоспний лад країни 
соціалізму привів мільйони мас колгоспників до радісного, щасливого, 
культурного і заможного життя.

Про колгосп, про трактор складає пісні звільнений народ:

Ми в панському ярмі стогнали,
В горі, в злиднях пропадали.
Тутка нарід був пропащий,
Не було у нього щастя.
До колгоспу ми вступаєм,
В ньому щастя — всі ми знаєм.
Сонце світить нам згори 
Загудуть в нас трактори.
Не вернутись польським панам,
Ми багаті тепер станем:
Щоби всі ми розцвітали —
З нами рідний батько Сталін!

Про високі врожаї мріє селянство. Добитися цього можна тільки в 
колгоспі, — як про це співається в народній пісні: У

У колгоспі наша доля,—
Про колгосп народ співає,—
Ми собі теперка в полі 
Зберем файний урожай.
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Москва стала рідною матір’ю для звільненого народу. Народ гаряче 
її полюбив, як і вона полюбила овоїх синів і дочок, які ввійшли у ве
лику могутню сім’ю народів країни соціалізму:

Світить місяць над горою,
Світить, світить над Москвою;
Це то наша ненька мила,
Вона всіх нас полюбила,
Ах, там жиє батько Сталін,—
Любий, милий, наш коханий!
Хай же жиє довгі літа 
Великий вождь усього світа!

Величезні історичні події в житті народів Західної України, як і в 
житті народів усього Радянського Союзу, — вибори депутатів до Верховної 
Ради Союзу РСР від західних областей України стали однією з основних 
тем різноманітної народної творчості Західної України:

Серце наше радо б’ється,
Щоб і билссь радо, —
Пошлемо синів народу 
У Верховні Ради.

❖% *

Станьмо в громаду, як діти,
Чола угору здіймім,—
Сьогодні в нас свято виборів,
Треба це знати усім!

В безлічі пісень звільнений народ оспівує Радянську Конституцію і 
її геніального творця товариша Сталіна:

Нинька ми своїм братам 
Шлем щиру подяку:
Вони нас висвободили 
Від панів проклятих.

Збруч тече теперка вільно,
Радіють Карпати...
Нашу землю шляхтичам 
Більше не топтати.

Хай над нашою землею 
4 Прапор волі має, —

Променисту, незгасиму 
Конституцію ми маєм.

Засвітив її народу 
Наш товариш Сталін,
Тож пісні ми не сумні —
Радісні співаєм!
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Радянський Союз, рубінові п'ятикутні зірки Кремля вказують трудя
щому народові шлях до світлого майбутнього:

...Знайте, недовго нам ждати, —
Щастя до нас завіта,
Союз Радянський, як мати,
Шлях нам покаже в життя.

Світить зірка п'ятикутня 
На свободны поля,
Шлях освітлює в майбутнє 
Із Московського Кремля!

Трудящі західних областей України з величезним захопленням 
зустріли звістку про звільнення від гніту румунських бояр своїх братів 
і сестер Бесарабії і Північної Буковини. Вони гаряче вітають великого 
Сталіна — батька і друга трудящих усього світу:

Бесарабія вже вільна,
Вільна й Буковина,
І брати мої радіють,
Що така новина.

Світить Сталінськеє сонце,
Братів огріває,
Бо наш батько Иосиф Сталін 
Про нас файно дбає.

Звільнені брати Західної України, як і весь могутній нарсГд нашої 
багатонаціональної вітчизни, перше своє слово глибокої любові і поваги, 
слово своєї сердечної пісні присвячує вождеві, вчителеві і другу тру
дящих усього світу — великому Сталіну.

В піснях, легендах, розповідях, коломийках народ оспівує Сталіна, 
його великі діла, допомогу і піклування про трудящий народ:

Ой, прийшов, прийшов кінець 
Панам і підпанкам.
Сталін любий, наш отець,
Теплу поміч дав нам.

* * #
Дав нам Сталін волю й щастя —
Не будем тужити,
Будем Сталіна ми славить,
Доки будем жити!

Народ оспівує Сталіна як організатора і натхненника ідеї звільнення 
Західної України від іга польської шляхти:

N H U

...Черпаючи Дніпрової 
Славної водиці,
Ой, почула під горою
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Плач тяжкий сестриці.
Защеміло сестрине 
Золоте серденько,
Батькові Сталіну 
Вклонилась низенько:
— Дозволь, тату, поскликати 
Славні бійці-діти
І на сестрі розірвати 
Польських панів сіті.
Мудрий Сталін, батько рідний 
Сім’ї трудової,
Так сказав:
— Сестру побідно 
Визволяй з неволії

Почуттям глибокої вдячності до великого Сталіна просякнуті пісні 
вільного народу. Народ дякує вождеві, вчителеві і другу за принесену 
свободу і виявляє йому свої найкращі побажання — багато років життя 
і доброго здоров’я:

...Встали люди та вустами 
Гучно промовляють,
Встали люди та серцями 
Батька прославляють:
— Ой, спасибі ж, батьку Сталін,
Та й живи багато літ!
Ти відкрив нам світлі далі,
Кинув в серце ясний цвіт!



ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ГУТЕНБЕРГА
Б. І. ЗДАНЕВИЧ

І
Одно з найбільших надбань людського генія — книгодрукування, як 

і інші великі винаходи минулого, корінням своїм заходить в епоху, яка 
його породила. Потрясіння соціально-економічних основ феодального 
ладу, зв’язане з ростом міст і піднесенням нового суспільного класу — 
буржуазії, яке так рельєфно виявилось у торгових республіках пізнього 
середньовіччя, особливо в Італії XIV—X V  вв., — знаходить своє яскра
ве відображення в тій духовній революції, яка супроводила цей історич
ний процес, і має назву — Відродження і Гуманізм. Тяжіння дознания 
й освіти зростає, охоплюючи все ширші кола; збільшується кількість 
шкіл і університетів; формується новий суспільний прошарок — інтелі
генція.

Переписування не може вже задовольнити зростаючих вимог на кни
гу, не зважаючи на те, що майстерні письма початку X V  в. (скрипторії) 
перетворюються часто-густо в свого роду підприємства „мануфактурного" 
типу з поділом праці, із значними коштами, з організованим збутом і з 
масовим виробництвом рукописних книг. Потрібні ефективніші способи 
розмноження книг. Проблема здешевлення книги і зростання тиражу на
буває все більшої актуальності, стаючи вузловим економічним і техніч
ним завданням книжкової справи. Період перед винайденням сучасного 
книгодрукування був сповнений шуканнями способів прискорення і ме
ханізації процесу письма, шуканнями нових методів книговиробництва, 
відмінних від рукописного. Особлива роль у цьому відношенні належить 
з’явленню дешевшого ніж пергамент писального репродукційного мате
ріалу — паперу.

Швидко за папером і, очевидно, тими ж шляхами заходить у Євро
пу інший винахід Сходу — к с и л о г р а ф і я  — гравюра на дереві (від 
грецьк. к с и л о н — дерево і г р а ф о  — пишу). Разом з папером ксило
графія спричиняє справжній переворот у мистецтві і тісно зв’язаній з ним 
книжковій справі, будучи по суті першим ефективним способом механі
зованого Передавання письма.

В половині XIV в. ксилографія захоплює все нові галузі художньо
го вироби ицтва, проходячи в першій третині XV в. і в книжкову справу
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Хоч ксилографічні книги, які дійшли до нас, відносяться до того періо
ду, коли друкування пересувними літерами значно поширилось і дало 
вже кращі зразки раннього книгодрукування (60—70-і роки XV в.), про
те авторитетні знавці гравюри XV  в. (Кристеллер та ін.), виходячи, го
ловно, з аналізу стилю гравюр, датують деякі ксилографічні |сниги більш 
раннім часом (ЗО—40-і року X V  в.). Таким чином, є певна можливість 
розглядати ксилографічну книгу як самостійне явище, як б е з п о с е р е д н ю  
попередницю друкарської книги, а не як вид книги, що виник пізніше 
у вигляді імітації друкарської книги і існував паралельно, як твердили 
досі (Шрейбер і багато інших).

Але цей шлях творення книги не був у той час єдино можливим. 
Безперечно, повинні були існувати й існували ще й інші шляхи, якими 
могла просуватися винахідницька думка. Обмеженість і випадковий ха
рактер відомостей, що дійшли до нас, не дають можливості простежити 
ці шляхи, і, звичайно, нема достатніх підстав розглядати як щось по
одиноке й випадкове, наприклад, ті спроби, які в 1444 р. робив у Фран
ції в Авіньйоні Прокіп Вальдфогель, золотар з Праги, Архівні доку
менти свідчать про якісь його досліди по винайденню „штучного письма" (ars 
artificialiter scribendi), що, як видно, не дали задовільних результатів. 
У чому полягали ці досліди — точно встановити не можна, відомо лише, 
що Вальдфогель користувався різаними з твердого металу (заліза і сталі) 
буквами, очевидно пу н е о н а ми .  Наявність пунсонів, тобто букв-штемпелів, 
примушує припускатиТснування м а т р и ц ь  —  формочок, які утворюються 
тиском пунсонів на м’якший метал (свинець, мідь), і говорить не тільки 
про знайомство Вальдфогеля з процесом лиття металів, добре відомим 
кожному золотарю X V  в., а й про те, що він стояв уже на тому шляху, 
який привів кінець-кінцем до винайдення сучасного книгодрукування, 
друкування літерами, литими металічними буквами.

У цьому ж напрямі працювала думка і в інших місцях. На це вка
зують записи за 1446 і 1451 рр. в пам’ятних книжках Жана Леробера, 
абата манастиря св. Обера в Камбре у Фландрії, про придбання ним 
Доктринале (латинська граматика у віршах), виконаного не зовсім з ’ясо
ваним способом „gette en moelle“, Цей термін з більшим правом може 
бути віднесений до лиття, ніж до ксилографії1). Не виключена можли
вість, що до цієї ж категорії спроб належать і перші кроки голланд
ського книгодрукування, зв’язані з особою гаарлемця Лаврентія Костера.

Тепер нема ніякого сумніву, що застосування методів лиття металів 
було тим могутнім засобом, який допоміг розв’язати основне завдання 
друкування пересувними металічними буквами і, таким чином, поклав поча
ток сучасному книгодрукуванню.

Багато хто вважає, що ідея типографії (друкування пересувними 
металічними літерами) повинна була зародитися серед ксилографів. Думка

х) M a u r i c e  A u d i n ,  La metallographie et le probleme du livre, Gutenberg-Jahrbuch, 
1930, S. 28.
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про пересувну літеру виникла у зв'язку з тим, що помилки в різаному 
на дошці тексті можна було виправляти лише випилюванням відповідних 
місць і вставлянням замість них кусочків дерева з правильним текстом. 
Звідси виникло уявлення, що різаний текст можна розпиляти на окремі 
літери, з яких він складається і які дають у сумі алфавіт дерев'яних дру
кованих літер. Дальший прогрес книгодрукування уявляється досить 
просто: мала придатність дерев'яних шрифтів, швидке зношування, не
здатність їх передати як слід рукописний оригінал—приводять до заміни 
їх металічними літерами, що не мають цих дефектів.

Цей погляд дуже спрощує суть справи, бо в X V  в. непотрібний був 
уже такий складний шлях до ідеї окремої літери, що випливала сама 
собою з поняття про алфавіт і через свою примітивність ніякої особли
вої логічної підготовки не вимагала г).

До того ж, подібного роду окремі літери застосовувались уже да
леко раніше, наприклад при друкуванні на тканинах тощо і навіть у 
книжковій справі. Відомо, що орнаментатори рукописів — рубрикатори 
та ілюстратори застосовували такі дерев'яні букви-кліше для відбивання 
контурів ініціалів, які потім заповнювались фарбою і розмальовувались.

Більше того, на початку X V  в. і, треба думати, що й раніше паля- 
турники користувались металічними штемпелями-пунсонами, з допомогою 
яких, як це робиться і тепер, вони відбивали написи на оправі.

Як встановлюють дослідження відомого гутенбергознавця, одного з 
авторитетних знавців техніки раннього книгодрукування, проф. Отто 
Гуппа2), вже багато раніш у Західній Європі було поширене застосуван
ня не простих металічних штемпелів, а с т а л ь н и х  для друкування різ
них написів, що до недавнього часу вважалось винаходом XV  в.

Економічно слабка ксилографічна справа (такою вона залишилась і 
після винайдення друкарства), з рисами дрібного ремесла, хоч і квалі
фікованого, з обмеженими можливостями розвитку виробництва, не по
требувала ні великих коштів, ні знання ливарства, що входило в компе
тенцію інших цехів, і не могла, звичайно, стати вихідним пунктом тієї 
нової лінії .розвитку, яка розв'язала проблему поліграфії.

Ініціатива повинна була прийти ззовні — з середовища, яке мало 
потрібні технічні навички, могло мобілізувати значні фінансові ресурси 
і зацікавити капітал.

Епоха повинна була породити титанічну особу, яка здатна була б 
розв’язати висунуті ходом розвитку грандіозні проблеми друкарства. 
Таким великим сином великої епохи відкрить і винаходів став геніаль
ний Йоган Гутенберг.

*) G. А, Е. В о g е n g, Anmerkungen zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst, 
Gutenberg-Jahrbuch, 1931, SS. 38— 72. j

3) O t t o  H u p p ,  Gutenberg und die Nacher finder, Gutenberg-Jahrbuch, 1929, SS* 
3 1 -1 0 0 .
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II
Иоганн (Хенне) Генсфлейш-Гутенберг *) народився коло 1440 р. в 

м. Майнці в патриціанській родині. Батько його Фріело (Фрідріх) Генс- 
флейш і мати Ельза Виріх належали до заможних родин впливової місь
кої верхівки. Рід Генсфлейшів входив, між іншим, до складу родин, 
яким було доручено постачання металу монетному двору, і представники 
його повинні були, звичайно, бути знайомими з технікою цієї справи. 
Документальні дані про життя і діяльність Иоганна Гутенберга дуже 
скупі і уривчасті, і лише одностайне свідчення сучасників, що він є ви
нахідником книгодрукування, та деякі важливі записи актових книг і ана
ліз зразків раннього друку дозволяють у тій чи іншій мірі встановити 
головні етапи його життєвого і творчого шляху.

Нам не відомі ні точна дата його народження, ні те, як пройшли 
його дитячі та юнацькі роки. Очевидно, саме у Майнці він дістав освіту, 
шляхом до якої було тоді знання латинської мови, але учених ступенів 
він, мабуть, не мав, бо в документах, за звичаєм того часу, про них 
було б згадано.

Запекла класова боротьба, характерна для міст XIV —X V  вв., за
кінчується перемогою в Майнці міської опозиції — бюргерства, ремісників 
і плебсу. Серед вигнаних з міста патриціанських родин фігурують і 
Генсфлейші. Для Гутенберга настають роки вигнання і блукайь. На по
чатку 30-х років X V  в. ми знаходимо його в Страсбурзі. Позбавлений 
звичних умов існування Гутенберг пристосовується до нового оточення. 
Він енергійний, заповзятливий, спритний і має кошти. Так, у березні 
1434 р., щоб примусити правління м. Майнца сплатити належну й?му 
від міста ренту, Гутенберг вимагає взяти під варту майнцького міського 
писаря, що перебував тоді в Страсбурзі, Миколу фон Верштата, 
одного з вождів переможної опозиції. Одночасно, щоб не псувати від
носин між містами, він вважає можливим задовольнити прохання Страс
бурга, очевидно не без певних компенсацій, і відмовляється від належ
них йому 310 гульденів ренти, суми на той час дуже значної. В цій 
справі виявились не абиякі ділові властивості молодого Гутенберга. Живе 
він за містом коло манастиря св. Арбогаста. Непевність його соціаль
ного становища як прихідця могла мати тут певний вплив.

Дуже важливе значення для вивчення цього раннього періоду діяль
ності Гутенберга мають „акти судового процесу 1439 р.“ . Ці документи 
дозволяють нам скласти хоч деяке уявлення про перші кроки Гутен
берга в галузі книгодрукування у Страсбурзі. Тут він весь поринає в 
шукання нових підприємств. Організаційний талант, різноманітні технічні 
знання і навички, велика обдарованість, особисті властивості і умови

*) За найновішими даними, фамілія Гутенберг не в фамілією матері великого вина
хідника, бо двір „Zum Gutenberg* входив з давнього часу до складу володінь родини 
Генсфлейшів; Гутенберг прийняв її, очевидно, пізніше, можливо на чужині, як пред
ставник молодшої лінії або як вигнанець.
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існування щонайбільше відповідають призначенню Гутенберга — стати: 
піонером нового великого мистецтва.

У грудні 1438 р. вмирає Андрій Дрітцен, спільно з яким та з ін
шими заможними жителями Страсбурга — Гансом Дюнне, Андрієм Гейль- 
маном (золотарі), Гансом Ріффе і Антоном Гейльманом — Гутенберг 
організував товариство для експлуатації різних ремесел та мистецтв, в 
тому числі для виготовлення дзеркал і полірування каміння, очевидно 
коштовного. Мер з Ліхтенау (коло Страсбурга) багатий купець Ганс 
Ріффе і священик Андрій Гейльман, які увійшли до товариства пізніше, 
вимагали, щоб Гутенберг навчив членів товариства всіх мистецтв, сек
ретами яких він володіє, нічого від них не ховаючи. Гутенберг погодився, 
але з умовою, щоб кожний наперед сплатив вартість навчання — 80 гуль
денів. Учасники повинні знову внести пайові гроші— 100 гульденів^ 
Гутенберг дає свою працю і матеріали. Це свідчить, що Гутенберг мав 
певний вплив у промислових колах. Між іншим, Андрій Гейльман і його 
брат Микола мали паперовий млин коло Страсбурга1).

Крім указаних, мова йде також про якесь особливе мистецтво, де по
трібне застосування преса, який працює і стоїть у хаті Андрія Дрітцена? 
при цьому згадуються якісь „форми" (Formen), „куски" (Stiicke), „гвинти" 
(Wirbel). Дуже важлива вказівка, що золотар Ганс Дюнне протягом 
двох-трьох років, тобто починаючи з 1436 р., заробив до 100 гульденів 
на тому, що має відношення до друкування * 2) (was zu dem trucken gehoret). 
Ясно, що Гутенберг в той час займався не тільки добре відомим ре
меслом золотаря або ювеліра, але працював над якимсь новим винахо- 
домг при чому він так далеко просунувся в цій справі, що б]'ли вже 
значні досягнення, щоб зацікавити і притягти до участі потрібних осіб. 
Способи і пристрої могли при цьому бути ще дуже недосконалими і 
перебувати, в стадії розвитку, але в такому стані, що представникам за
цікавлених кіл було ясно, що вкладений капітал повернеться з лихвою. 
Документ 1440 р. повідомляє, що після смерті головного помічника 
Гутенберга Андрія Дрітцена, найбільш посвяченого в секрети винаходу, 
лишилась спадщина у вигляді „преса", запасу великих і малих книжок і 
„Snytzel gezug \ знаряддя, яке мало відношення до різьби пунсонів. Ці 
предмети вказують, безперечно, що Гутенберг в цей час займався удоско
наленням способу книгодрукування, проте вони не дають можливості визна
чити точно, як далеко просунулись ці спроби. Застосування верстата 
(прес) поліпшувало і прискорювало друкування відбитків і збільшувало 
тираж; одночасно тоді вже могла бути розв’язана і проблема друкар
ської фарби. Ці винаходи найшвидше повинні були належати Гутенбер- 
гові, як провідному робітникові, але нема нічого неймовірного також і 
в тому/припущенні, що те чи інше удосконалення могло виходити і від

х) G e o r g  D o m e l ,  Die Erf indung des Typengusses und seine Friihdrucke, 2. Auf- 
lage, Kdln, 1921,/S3. 14 ff.

2) 3  цього джерела виходить датування початку книгодрукування 1436 р.
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членів колективу і від підлеглих їм працюючих на них підмайстрів та 
інших осіб, які не входили до складу товариства. Згадаємо, що винаходи 
минулого здебільшого анонімні і мають колективний характер.

Одержавши звістку про смерть Андрія Дрітцена, занепокоєний тим, 
що таємниця винаходу може бути виявлена, Гутенберг посилає свого 
вірного слугу Лоренца Бельдек у будинок померлого, де знаходилась 
головна майстерня, з наказом підійти до преса, роз’єднати з допомогою 
гвинтів (Wirbei) частини (Stiicke), які мають відношення до преса, і 
вкласти їх у прес або покласти зверху. Що в даному випадку мова 
йшла про прес і його частини, а не про ксилографічну дошку, про скла
дений текст або про слововідливний інструмент, які знаходились у пресі 
або на ньому, як по-різному тлумачать це місце інтерпретатори, говорить, 
крім міркувань, про які мова буде нижче, і те, що виконання цієї 
операції могло бути доручене тільки будівникові преса, токареві по 
дереву Конраду Заспаху, тобто, крім Гутенберга, покійного Дрітцена і 
згаданого токаря, ніхто не був обізнаний з будовою верстата. Очевидно, 
головним своїм досягненням в цей час Гутенберг вважав конструкцію 
друкарського верстата, а не будьщо інше, і докладав усіх зусиль, щоб 
зберегти цю таємницю 1).

Ще більші розходження е серед дослідників у питанні про суть 
застосовуваного в цей час великим винахідником способу друкування. 
Можливо, деяке світло проливає на це заплутане питання свідчення 
Антона Гейльмана, який повідомляє, що незадовго до різдва (тобто 
ще за життя Андрія Дрітцена) Гутенберг посилає свого слугу до двох 
Андріїв (тобто до Дрітцена і Гейльмана) розшукати „форми" і принести 
йому для того, щоб він міг переконатися, що вони відлиті або відділені 
одна від одної (zerlossen), при чому деякі з них завдали йому жалю 
(reueten). Невизначеність для даної епохи значення термінів „форма" 
і „zerlossen" створюють грунт для нових різноманітних тлумачень і ви
сновків, розгляд яких виходить за межі даної статті. Наведемо лише, 
мабуть, найцікавіше з усіх висловлених досі тлумачень, що належить 
ліонському друкареві, видатному сучасному дослідникові питання — Мо- 
рісу Одену. Згідно з висунутою ним дуже добре аргументованою тео
рією процес застосування металічного лиття в друкарській справі через 
велику складність і необхідність розв’язання ряду технічних завдань по
переднього порядку не міг б е з п о с е р е д н ь о  привести до винайдення 
друкарської літери. Він повинен мати свою передісторію, а саме період 
так званої м е т а л о г р а ф і ї ,  що являє собою перехідний етап, коли літер 
і приладу для відливання ще немає і золотарі (Goldschmiede), яким 
повинна була належати ініціатива даного типу „штучного письма", ще 
цілком грунтуються на своєму ремеслі і властивих йому способах і на
вичках. Виходячи з застосовуваних ними в своєму основному ремеслі

!) A u d  П, о. с., SS 32 ff.
сті АН —7.
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букв-штемпелів (пунсонів), вони створюють друкарський набор, який 
утворюється з ряду приставлених один до одного пунсонів, що пере
дають буква за буквою один чи кілька рядків рукописного тексту. 
Складені таким способом рядки потім відбиваються в м’якому металі 
(матриця). Після відливання стереотипу-кліше провадиться вже дальше 
друкування. Сліди існування цієї дуже короткочасної форми в роз- 
витку книгодрукування Оден вбачає у способі „gette en moelle", про 
який мова була вище, і, можливо, у спробах Прокопа Вальдфогеля. Нема 
нічого неймовірного, що через Фландрію і Нідерланди цей спосіб за
йшов у сусідню Рейнську область і став відомий і Гутенбергові. В цьому 
випадку набуває ще більшої ваги відоме місце авторитетної Кельнської 
хроніки 1499 р.: „Це мистецтво (книгодрукування) було винайдене спо
чатку в Німеччині в Майнці на Рейні... Це сталося коло 1440 р. від 
Н. X... Хоч це мистецтво було винайдене в Майнці... прообразом 
(vurbylding) йому були Донати, які друкувалися до того в Голландії. 
Вони поклали початок згаданому мистецтву; сучасне мистецтво є більш 
широко застосовуваним (magistral) і витонченим, ніж у цьому першому 
способі, і поступово удосконалювалось ще більше" L).

Одночасно і незалежно від Одена до необхідності припустити існу
вання металографічної стадії прийшов і Отто Гупп (теж практик книго
друкарської, зокрема слововідливної, справи), виходячи, проте, з інших 
засад і з іншого приводу* 2). Металографічна теорія підкупає своєю про
стотою і базується на логіці виробничого процесу, безпосередньо зна
йомого її авторам.

Інтерпретуючи наведене вище свідчення Антона Гейльмана, Оден 
приходить до висновку, що той факт, що деякі з принесених Гутенбер
гові „форм" зардали йому жалю, треба розуміти так, що ці 
форми були металографічними кліше. Зважаючи на те, що за формами 
Гутенберг посилав ще до смерті Андрія Дрітцена і тому це посилання 
не було викликане бажанням зберегти таємницю винаходу, жаль Гутен
берга з приводу деяких з них, які треба було знищити, можна зрозу
міти лише в тому випадку, коли ці форми були вдалими результатами 
досліду: жаль мав місце лише при безвихідності становища, при немож
ливості виправити зроблений дефект і при необхідності починати роботу 
заново, що можливе саме в металографії.

Якщо ці міркування вірні, то треба зробити висновок, що страс
бурзькі досліди Гутенберга в 1436— 1438 рр. провадились у напрямі 
застосування металографії в книгодрукуванні, тобто, що металографія 
була вихідним пунктом дальших удосконалень, введених ним у книго- 
виробництво.

*) A u d і п, о. с., S. 24.
2) О 11 о Hupp, о. с.
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III *
Під час наскоку французької розбійницької банди — арманьяків 

були спалені і зруйновані околиці Страсбурга, в тому числі і манастир 
св. Арбогаста, де жив Гутенберг. Мабуть, тоді загинуло і все майно 
Гутенберга. Його ім’я зникає з страсбурзьких міських книг. Настають 
знову роки мандрувань, починаються нові шукання щастя. У 1448 р,, 
навіть ще раніше, Гутенберг уже в рідному Майнці, де відновлює ро
динні зв’язки. Опинившися в близькому доточенні, він мав, очевидно, 
певну можливість розвивати і удосконалювати улюблену справу. Саме 
тут, у Майнці, був завершений великий винахід.

Навряд чи може бути сумнів, що вже в Страсбурзі Гутенбергом 
були закладені основи його дальших вирішних досліджень у галузі 
книгодрукування, що саме тут починається логічно необхідний процес 
переходу від металографічної стадії (відливання кліше частин друкова
ної сторінки) до відливання окремих літер і що особливо важливими 
в цьому відношенні треба вважати останні роки перебування Гутенберга 
в Страсбурзі (1439— 1444), тобто роки, які йдуть безпосередньо за су
довим процесом 1439 р.

До такого висновку приводить і вивчення найраніших, що зберег
лися, утворів друкарського верстата. До нас не дійшло жодне видання, 
яке можна було б віднести до металографічної стадії, хоч виконані 
таким способом для продажу книжки повинні були існувати, бо трудно 
припустити, щоб компаньйони Гутенберга вкладали у справу великі 
гроші, будучи приваблені лише широкими матеріальними перспективами 
і красномовністю остаиньог о і не маючи наочних доказів, що успіх забез
печений. Уже на перших кроках повинні були бути намагання експлуа
тувати новий винахід.

Дуже ймовірно, що першим страсбурзьким виданням були метало
графічні Донати, тобто видання поширеного шкільного підручника по
чаткової граматики латинської мови, який був „вратами премудрості" 
епохи. Невеликий обсяг книжки, простота рукописного оригіналу і ве
ликий попит могли бути причиною того, що саме Донатам, як це мало 
місце і для ксилографічних видань, судилось стати зручним зразком за
глиблення нових методів книговиробництва. В цьому освітленні- треба роз
глядати і дані Кельнської хроніки 1499 р. про роль голландських Дона- 
тів у творчості Гутенберга.

Найдавнішими, друкованими пересувними металічними літерами ви
даннями, що визнаються найавторитетнішими сучасними дослідниками 
справою рук Гутенберга, є 27-рядкові Донати (дармштадтський, гейліген- 
штадтський,шаризький та ін ). Вони відображають найпримітивиіший, з ві
домих нам, етап у розвитку друкарства, що хронологічно передував доско
налішому з друкарського погляду Астрономічному календарю на 1448 р. 
(друкованому, очевидно, в кінці 1447 р.) — першому утвору друкарського
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верстата, який може бути датований з більшою чи меншою вірогідністю 
і з’явився на світ уже в Майнці. Різка технічна недосконалість згаданих 
Донатів порівнюючи з Астрономічним календарем вказує на те, що деяка 
примітивніша частина цієї продукції повинна бути віднесена ще до страс
бурзького періоду діяльності Гутенберга. Отже, вже у Страсбурзі по
винна була виникнути у Гутенберга та геніальна ідея, яка лягла в основу 
всього дальшого розвитку книгодрукування, будучи найістотнішою скла
довою його частиною, а саме, ідея відливання окремих літер, а не клі
ше, поступовий розвиток і реалізація якої і становить стрижневий момент 
дальшої історії техніки книгодрукування.

Тепер не можна вже більше, як це робилось раніш, розглядати 
претензію Страсбурга на першенство в історії книгодрукування тільки 
як місцевий патріотизм і ставити її на одну дошку з аналогічними пре
тензіями інших міст (приводом для цього була безпідставна місцева 
страсбурзька традиційна думка, що справжнім винахідником книгодруку
вання є Йоганн Ментелін, страсбурзький першодрукар). Відкриття актів 
судового процесу 1439 р. поставило це питання по-іншому, надавши 
конкретної форми невиразному локальному переказу. В цьому відношенні, 
можливо, має певний інтерес і така вказівка анонімної Аугсбурзькрї хро
ніки, друкованої в Аугсбурзі в 1515 р.1): „1440. ф  Anno. М.СССС.ХХХХ. 
jar I Ward under Kayser Friederich dem dritten | die Edel vn fast nutzlich 
kunst die Truckerey der Bucher von Johann Gutenberck | von | und zu 
Strassburg gefunden | irn darnach zu Mentz seligklich volendet | wiewol 
ettlich I sollichs Johann Genszflaisch von Mentz zu schreyben“ * 2).

Видання, що спирається на рукописну хроніку, може свідчити про те, 
що претензії Страсбурга зустрічали співчуття і в інших містах, і, крім 
того, наведене місце, протилежно багатьом іншим твердженням сучас
ників, по суті (за винятком незнання хроніста, що Гутенберг і Генс- 
флейш одна особа і що Гутенберг родом із Майнца) збігається з вис
новками науки нашого часу. t

Аналіз найдавніших пам’яток друкарства встановлює, що най
більш архаїчною з них треба визнати Дармштадтський 27-рядковий 
Донат (Цедлер). Всі ці видання друковані одним і тим же крупним 
готичним шрифтом, що є, таким чином, найдавнішим шрифтом Гутен
берга. Шрифт цей, являючи собою початкову стадію в довгому ланцюгу 
розвитку, кінцевою ланкою якого є шрифт 36-рядкової Біблії (1457 р.), 
ще дуже недосконалий, має виразні сліди експерименту. Геніальний ви
нахідник стоїть уже на вірному шляху і поступово переборює труднощі, * 
які виниі&ють перед ним. Нечіткість контурів літер, неоднакова висота 
окремих літер і інші дефекти свідчать про те, що в цей час Гутенберг,

г) Т. G r а е s s е, Tresor de livres rares et precieux, t . II, Dresde, 1861, p. 140.
2) Цит. за виданням: Аугсбург, Ульгарт, 1529 р., що зберігається у Відділі старо- 
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очевидно, ще не користувався стальними пунсонами і мідними матри
цями, а слововідливний прилад або не існував, або, швидше, був ще в 
зачатковій формі.

1444 рік — останній, коли ім’я Гутенберга згадується в страсбурзь
ких аналах. Найімовірніше, що в рідні місця він повертається безпосе
редньо із Страсбурга, але не виключена можливість, що його шлях був 
складніший.

Останні роки страсбурзького періоду і перші роки після повернення 
на батьківщину повинні були мати цілком виняткове значення в твор
чості Гутенберга. Саме в ці роки нове мистецтво мало визначитись в основ
них рисах, поступово розкриваючи заховані в ньому можливості, все біль
ше і більше удосконалюючись. У Гутенберга поступово визрівають гран
діозні плани. Окрилений першими успіхами, він не задовольняється вже 
друкуванням добре поширюваних дрібних видань, як, наприклад, Донати 
та інші подібні видання, випущені з той час друкарем, які не вимагали 
ні великої кількості шрифтів, ні високої їх якості, ні великої заготовки 
необхідних для друку матеріалів (пергамент, папір та ін.), ні збільшення 
обслуговуючого персоналу і підвищення його кваліфікації. Вдале розв’я
зання ряду композиційних і технічних проблем друкованої книги під
водило щонайближче до постановки складніших завдань — до проблеми 
„великого“ друкування, до освоєння друкування рукописних фоліантів, 
що притягало Гутенберга не тільки своєю технічною стороною, а й певним 
економічним ефектом. Згадаємо, що рукописна Біблія оцінювалась тоді 
в 300—500 гульденів1),— сума на той час величезна, і можливість творити 
механічним способом сотні таких коштовностей не могла не приваблю
вати Гутенберга і зв’язаних з ним представників промисловості і тор
гівлі. Особливий інтерес в цьому розумінні являли книги церковні, на 
які легко можна було знайти достатню кількість покупців. Видатні су
часні гутенбергознавці — Отто Гупп і Готфрід Цедлер схиляються до 
того, що вихідним пунктом у цьому новому напрямі діяльності Гутен
берга була думка про механічне відтворення найпотрібнішої книги цер
ковного культу — міссала, тобто служебника (пор. аналогічну ситуацію 
у піонерів слав’янського книгодрукування: Швайпольт Фіоль у Кракові 
в 1491 р. і Іван Федоров у Москві в 1564 р. і Львові в 1574 р.). Від
важитись на такий сміливий захід, зв’язаний з переборенням великих 
труднощів, які зумовлювались винятковою складністю рукописного ори
гіналу (кілька типів шрифтів, друкування двома фарбами та ін.), можна 
було лише тоді, коли був освоєний основний друкарський процес, і треба 
думати, що вирішними в цьому відношенні були значні досягнення у від
ливанні шрифтів —  результат удосконалення слововідливного інструмента.

Цей великий захід вимагав, звичайно, значних коштів. Не маючи 
достатньої кількості власних грошей, Гутенберг примушений був шукати

J) 2400—4000 марок золотом за D o m e  Гем.



чужої допомоги. Потрібного спільника він знайшов в особі майнцького 
бюргера Иоганна Фуста. Зберігуваний у бібліотеці Геттінгенського уні
верситету і датований 6 листопада 1455 р. так званий Гельмаспергер- 
ський документ, що являє собою нотаріальний запис даних під присягою 
свідчень Фуста на судовому процесі його з Гутенбергом, дозволяє до 
певної міри відновити історію цього нещасливого для Гутенберга спів
робітництва. Фуст заявив, що він повинен був внести Гутенбергові, 
згідно з умовою, 800 гульденів для того, щоб той міг завершити дру
кування книг, скільки б це не коштувало. Було умовлено, що на внесе
ну суму нараховуються 6%. Фуст вніс цю суму. Гутенберг заперечив одер
жання цих грошей, і тому Фуст повинен був удруге внести 800 гульденів. 
Через те що ці гроші Фуст теж позичив, то повинен платити 140 гульденів 
процентів. Тому що Гутенберг не вніс процентів, то його позов до останнього 
визначився в 2026 гульденів (коло 15 — 16 тис. золотих марок): 800 гульде
нів (перший внесок) і 250 гульденів процентів, 800 гульденів (другий вне
сок) і 140 гульденів процентів, а також 36 гульденів процентів на про
центи. Гутенберг заперечив, що 800 гульденів були внесені на виготов
лення засобів виробництва. Цю суму він мав право витратити для себе 
самого, під заставу виготовлених інструментів. Фуст, крім того, зобов'я
зався внести 300 гульденів на утримання персоналу, наймання примі
щення, матеріал (пергамент, папір, фарба). На випадок розриву Гутен
берг повинен був повернути тільки 800 гульденів, при чому його 
інструменти звільнялись від застави. Він припускає, що заставою були 
лише інструменти, а не виготовлені з їх допомогою книги. Щодо про
центів, то вони, дійсно, були обумовлені в договорі, але Фуст запевниз 
його на словах, що він не правитиме процентів. При тому перші 
800 гульденів не були сплачені йому цілком і зараз, же після укладення 
умови, щождо дальших 800 гульденів, то тут треба ще зробити розра
хунок. Сплату процентів він, дійсно, затримав, припускаючи, що не 
повинен їх платити1). Ми не знаємо кінця процесу, але, як побачимо 
далі, він був для Гутенберга несприятливий. Захопившись розв'язанням 
завдань, зв’язаних з оформленням книги нового типу, Гутенберг настій
ливо переборював незчисленні труднощі, намагаючись відтворити з ма
ксимальною точністю і досконалістю високохудожній і композиційно 
складний рукописний оригінал, і не зважав на незадоволення свого 
компаньйона, зацікавленого у щонайшвидшій реалізації винаходу. В цьому, 
очевидно, треба шукати головний корінь конфлікту, що привів до оста
точного розриву. Задум виявився більш трудомістким, ніж здавалось 
напочатку, і не давав швидкого відновлення вкладеного капіталу. Крім 
того, виявилась можливість успішно провадити роботу і без участі Гу
тенберга. До підприємства в цей час вступає як співробітник високо- 
обдарований Петро Шеффер, майнцький клірик, досвідчений каліграф.

-102 Б. /. Зданевич

х) Dom e!, о. с., SS. 36—37.
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Він швидко опановує принципи нового мистецтва і вносить у нього, 
очевидно, і дещо від себе, спираючись при цьому, мабуть, на кваліфі
кованих співробітників, роль яких у справі не повинна бути принижена. 
Не дарма багато хто з них стали пізніше піонерами книгодрукування 
в інших містах. Видавши за Шеффера дочку і об'єднавши, таким чином, 
у своїх руках технічну і фінансову частини підприємства, Фуст стає 
фактично повним хазяїном і платить чорною невдячністю творцеві су
часного книгодрукування. Він позбавляє Гутенберга не тільки реальної 
можливості експлуатації, а й юридичних прав на винахід своєю вимогою 
повернути внесені у справу гроші. В XV  в. ще не було охорони автор
ських прав і перевага в цьому відношенні ще більше схилялась на бік 
капіталу, чим і треба пояснити несприятливий для Гутенберга кінець 
судового процесу в 1455 р.

З розрахунку процентів виходить, що умову було складено в 1450 р., 
коли Фуст повинен був внести перші 800 гульденів; другі 800 гульденів 
внесені в 1452 р. На цьому, мабуть, базуються деякі дослідники, вказу
ючи на 1450 р., як на дату початку книгодрукування (звичайно, в широко
му розумінні).

Яку ж друкарську продукцію можна віднести до 1450 — 1455 рр.— 
років особливо впертої праці і найвищих творчих досягнень Гутенберга, 
що займають виняткове місце в історії книгодрукування? Треба припу
стити, що, приступивши до реалізації свого початкового плану — друку
вання міссала, Гутенберг натрапив на труднощі далеко більші, ніж він 
передбачав, і тому, а також через невизначеність матеріальної бази, 
оскільки йому доводилось працювати на чужі гроші, змушений був шу
кати менш складного оригіналу, в якому можна було б застосувати круп
ний готичний шрифт, що був у розпорядженні Гутенберга. Вибір його, 
природно, повинен був спинитися на Біблії, видання якої цікавило не 
тільки вузькі церковні кола і тому могло мати не менш забезпечений 
широкий збут.

Аналіз шрифту, матеріалу і техніки складання і друкування так 
званої 36-рядкової Біблії (друкувалася на дві шпальти, на шпальті 
36 рядків), яка довгий час вважалась першою друкованою Гутенбергом 
Біблією, встановив, що лише перші 9 аркушів (18 сторінок) можна роз
глядати як щось первісне, бо дальші аркуші її друкувались уже 
не з рукопису, а з 42-рядкової друкованої Біблії (В42). Таким чином, 
підтверджується висновок, який можна зробити на підставі судового про
цесу 1455 р. і вивчення шрифту і оформлення 42-рядкової Біблії, що 
саме ця книга — цей справжній шедевр книгодрукування, це найбільше 
досягнення поліграфічного мистецтва всіх часів і повинна бути визнана 
тим твором (це може викликати здивування), на який були спрямовані всі 
зусилля Гутенберга в період його спільної роботи з Фустом і де впер
ше по-справжньому була поставлена і розв’язана з неперевершеною 
майстерністю проблема ндвої книги.
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Почавши друкування Біблії на 36 рядків старим своїм шрифтом, 
Гутенберг у процесі друкування повинен був прийти до висновку про 
необхідність знизити собівартість видання, зменшивши кількість потріб
них матеріалів (папір, пергамент та ін.), не знижуючи, однак, якості 
видання. Звідси природний перехід до створення дрібнішого шрифту, який 
дозволяв би економію матеріалу.

Трудно погодитися з дуже поширеною думкою, що при творенні 
такого шедевру як В42 Гутенберг не переслідував ніяких інших цілей, 
крім здійснення свого художнього ідеалу, що став метою його життя. 
Висока художня обдарованість Гутенберга, тонке естетичне почуття, 
яке так яскраво виявилось у виборі рукописного шрифту для оригіналу 
і в настійливій роботі для досягнення гармонії цілого і для оздоблення 
деталей, не підлягають ніякому сумніву, проте не можна не дооцінювати 
того, що вимогливість і ретельність у роботі нерозривно зв’язані з ви
конанням основного завдання — максимально точно репродукувати руко-* 
писний оригінал. Тут, насамперед, треба шукати причини виняткової 
різноманітності форм окремих букв, що є однією з характерних рис 
видань Гутенберга. Ця різноманітність викликана була необхідністю 
точно передати високорозвинене і художньо цілісне письмо X V  в., де 
форма окремої букви тісно зв’язувалась з її оточенням, де властива 
готичному шрифту чіткість і рівномірність ліній і суворе додержання 
віддалей між буквами і словами — основна естетична вимога. Будучи 
сином своєї епохи, Гутенберг не міг яапочатку мислити друковану кни
гу поза рукописним зразком, і характерне для раннього книгодрукуван
ня поступове звільнення з полону рукописної традиції повинне корени
тися в зростаючому успіху „штучного письма", у звиканні читача до 
нового типу книги, в можливості і необхідності зниження собівартості 
її в умовах ростучої конкуренції.

Дальший успіх нового мистецтва — це друкування індульгенцій в 
1454— 1455 рр. Тут уперше книгодрукування починає обслуговувати 
пекучі потреби дня, поступово виявляючи, як це має місце в Турецькому 
календарі (грудень 1454 р.) і в Турецькій булі папи Каллікста III (кінець 
1456 р.), властиву йому могутню силу громадського впливу, що особливо 
яскраво виявилося трохи пізніше, в епоху Реформації.

Після взяття турками в 1453 р. Константинополя і падіння Візантій
ської імперії загроза турецького нападу на Європу стає ще реальнішою. 
Щоб усунути цю загрозу, папство дуже енергійно, але без особливого 
успіху пропагує ідею хрестового походу. Потрібні для цього кошти по
винно було дати поширення індульгенцій— грамот на відпущення гріхів.

Друковані індульгенції, що дійшли до нас, діляться на два випуски: 
30-і 31-рядкові. Особливість цих пам’яток раннього друку та, що 
вони друковані новим, дрібним шрифтом під скоропис; це говорить про 
дальший прогрес у книгодрукуванні в наслідок введення мідних матриць, 
бо тільки при застосуванні їх, на думку спеціалістів, можна так чітко
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віддати дрібний скорописний шрифт. Кожному випуску властиве не тіль
ки різне число рядків на сторінці, а й особливий дрібний шрифт. На по
чатку абзаців ставиться крупний шрифт: у 30-рядковій— шрифт В42, 
у 31-рядковій— шрифт В36. Проф. Цедлер припускає, що друкування 
індульгенцій у друкарні Гутенберга— Фуста (ні про кого іншого не може 
бути мови) різними і при тому новими шрифтами пояснюється незгодою 
між компаньйонами, яка закінчилась судовим процесом в 1455 р. Одна 
з індульгенцій (30-рядкова) — роботи Гутенберга, друга (31-рядкова) на
друкована Ф устов з допомогою Петра Шеффера. Останні взяли за зра
зок надруковану трохи раніше (кінець 1455 р.) 30-рядкову індульгенцію, 
але відлили новий шрифт; звідси видно, що Шеффер не тільки опанував уже 
нове мистецтво, але здатний був і до самостійної творчості; це й було, оче
видно, одним з основних приводів до усунення Гутенберга з підприємства.

Нам не відоме точне формулювання судового вироку в справі позову 
Фуста на Гутенберга, але суть його можна подати так. Безперечно, до 
Фуста відійшли шрифти 42-рядкової Біблії і надруковані її екземпляри, 
отже Гутенберг був позбавлений права на своє найбільше досягнення. 
Мабуть, тоді ж відійшов до Фуста і відохмий Псалтир 1457 р., що, як 
і В42, є прекрасним зразком досконалості раннього книгодрукування- 
Він оздоблений був різаними на металі складними багатокольоровими 
ініціалами, робота яких звичайно приписується каліграфу Шефферу; 
підготовчі роботи до цього видання, треба думати, почались ще до роз
риву з Гутенбергом. Псалтир 1457 р.— перша інкунабула, яка має вихід
ний літопис (колофон). У ньому немає ім'я Гутенберга і вся заслуга 
видання приписується Фусту і Шефферу. Дехто (Богенг) пояснює умі
щення колофона комерційним характером видання і розглядає його як 
знак торгової фірми х).

Згідно з правовими нормами, які діяли тоді в Німеччині, Гутен
берг не міг бути цілком позбавлений своїх засобів виробництва, а тому 
шрифт 36-рядкової Біблії залишився в його користуванні як основний 
засіб до існування. Численні зацілілі фрагменти ряду Донатів цього 
періоду, а також Турецький календар (грудень 1454 р.) свідчать про те, 
що під час спільної діяльності компаньйонів шрифт В30 не лежав без 
діла. Він був використаний у 31-рядковій індульгенції, а значить, не був 
переданий у треті руки, як думають деякі дослідники. Відомий гутен- 
бергознавець Пауль Швенке висловив думку про існування в цей час 
у Майнці, крім друкарні Гутенберга — Фуста, ще однієї друкарні, бо 
тільки цим можна пояснити появлення цілого ряду утворів друкарського 
верстата, як, наприклад, пізні Донати, Турецький календар, Турецька 
була, Медицинський календар (Aderlasskalender), Provinciate Romanum* 2) 
та інших видань, друкованих шрифтом В30, але виконаних далеко не так

а) B o g e n g , о. с., S. 64.
2) Див. нашу публікацію „Provinciate Romanum —  невідоме видання Гутенберга", 

в-во АН УРСР, 1940, Київ (укр. і нім. мовами).
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ретельно, як згадані вище шедеври. На його думку, психологічно непри
пустимо, щоб творець 42-рядкової Біблії міг мати якесь відношення до 
друкування цих недосконалих видань, далеких від його художнього ідеалу. 
А  тим часом ми не маємо ніяких історичних відомостей про існування 
подібної друкарні; крім того, і ряд інших важливих міркувань не збіга
ється з гіпотезою Швенке. Особливого значення ми надаємо твердженню 
проф. Цедлера, що історія шрифту 36-рядкової Біблії вказує на без
перервність його розвитку весь час на одній і тій же основі, а це свід
чить про одність керівництва цим процесом і про перебування пунсонів 
і матриць в одних і тих же руках, тобто в руках Гутенберга. І справді, 
коли в останній період свого існування шрифт цей потрапляє в 1461 р. 
в Бамберг, до рук Пфістера, то останній, не маючи відповідних форм 
для відливання потрібних йому літер, утворює їх штучними засобами.

Нема підстав думати, що після розриву з Фустом Гутенберг на 
якийсь час відійшов від улюбленої справи. Навпаки, він не міг у тій чи 
іншій формі не користуватися своїм винаходом. Щождо невисокої яко
сті видань цього часу, то вони, безперечно, продовжують традицію 
більш ранніх дрібних видань Гутенберга, зберігаючи всі основні його 
способи, і, протилежно до 42-рядкової Біблії і Псалтиря 1457 р., що ви
магали особливої старанності виконання, являють звичайні дрібні друки.

Позбувшись і останнього свого шрифту, Гутенберг знаходить собі 
потрібну фінансову допомогу для організації друкарні у майнцького 
синдика Конрада Гумері. Він відливає новий дрібний курсивний шрифт 
і в 1460 р. друкує ним латинський словник з граматикою— „Католікон", 
що вважається його лебединою піснею, а також кілька дрібних речей, як, 
наприклад, „Діалог розуму і совісті" Матвія Краковського.

Після розгрому Майнца в 1462 р. під час боротьби за архієпископство 
Адольфа Нассауського з Дітмаром фон Ізенбергом, в якій обидві друкарні 
(Фуст—Шеффер і Гутенберг) брали активну участь, Гутенберг, що був 
на боці Адольфа Нассауського, переїжджає в резиденцію нового архіє
пископа в Ельтвілль, який був включений до складу єписькопського 
двору. Туди ж переходить і друкарня, на чолі якої стає родич Гутенберга 
Бехтермюнце.

Розписки Конрада Гумері від 26 лютого 1468 р. про одержання 
ним від майнцького архієпископа друкарських інструментів, що залиши
лися після Гутенберга, говорять про те, що Гутенберг помер на почат
ку 1468 або наприкінці 1467 р. Похований він у Майнці в Франціскан- 
ській церкві.

Вдячні нащадки відновили стоптану справедливість і увічнили па
м’ять Йоганна Гутенберга, зв’язавши його ім’я з найбільшим надбанням 
людства — книгодрукуванням.



ПАМ’ЯТІ акад. Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО
{1855— 1940)

П’ятого серпня цього року на 85-у році життя помер видатний етно
граф, фольклорист і історик України, дійсний член Академії Наук УРСР, 
професор Д. І. Яворницький.

Дмитро Іванович Яворницький народився 25 жовтня 1855 р. в с. Сон- 
цівці на Харківщині в сім’ї селянина. В 1881 р. після закінчення Харків
ського університету Яворницький був залишений при кафедрі російської 
історії для підготовки до професорської діяльності. Разом з тим він 
працював як гімназіальний учитель, викладаючи російську мову в при
ватній жіночій гімназії. Педагогічну роботу він продовжував так само 
і в Петербурзі, куди переїхав у 1883 р. Ще на студентській лаві на 
початку 80-х років у себе на батьківщині, на межі Курської і Харків
ської губ., Яворницький почав свою збиральницьку роботу як етнограф 
і фольклорист. Згодом він поширив територіальний обсяг цієї роботи 
і на Катеринославщину і зосередив її переважно в районі Запо
ріжжя.

Зібраний етнографічний і фольклорний матеріал, доповнений архів
ними документами, — результат восьмирічних подорожей по колишніх 
місцях перебування запорізьких козаків, — ліг в основу двох чималих 
томів, що вийшли в 1888 р.: „Запорожье в остатках старины и преданиях 
народа" (сс. 294 257). „Читач не знайде тут, — писав автор у вступ
ному слові до першого тома,— повної, систематично викладеної історії 
запорізьких козаків, а тільки окремі епізоди й короткі натяки на суціль
ну історію “(с. І). „Дані археологічні, історичні й топографічні поповнені 
в ньому (у цьому творі — В . /7.) в великій мірі народними переказами 
і менше піснями та архівними актами, записаними й здобутими особисто 
автором під час тривалих подорожей його по Новоросійському краю" (с. II).

В 1890 р. Д. І. Яворницький видав „Вольности запорожских Козаков", 
історично-топографічний нарис з докладною географією давніх запорізь
ких земель і картами. Далі з ’явилися „Очерки по истории запорожских 
Козаков", „Сборник материалов для истории запорожских Козаков*, 
„Число и порядок Сечей" і т. д.

Однак викладацька діяльність Д. І. Яворницького в середніх шко
лах Петербурга була визнана „небезпечною" через його „вільнодум
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ство", і в 1892 р. Д. І. довелося виїхати в „наукове відрядження", пев
ніше на заслання в Середню Азію, Опинившись в Середній Азії на 
посаді урядовця в канцелярії туркестанського генерал-губернатора, Явор- 
ницький продовжував наукову працю і склав тут книгу „Путеводитель 
по Средней Азии в 'археологическом и историческом отношениях".

Після повороту з Туркестану Яворницький захистив дисертацію і на 
посаді приват-доцента Московського університету почав читати лекції. 
З  1905 р. Д. І. Яворницький — директор Історико-археологічного музею 
в Катеринославі. Тут і зосереджується тепер його наукова діяльність.^

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції Яворницький про
довжує керувати музеєм, провадить викладацьку роботу в ІНО, очолює 
науково-дослідну кафедру українознавства в Дніпропетровську.

В 1929 р. Д. І. Яворницький був обраний-дійсним членом Академії 
Наук УРСР і з цього часу почав брати активну участь в роботах історич
них, археологічних і етнографічних установ Академії. Яворницький керував 
археологічними дослідженнями в районі порожистої смуги Дніпра, які 
провадилися тут у зв’язку з побудуванням Дніпрельстану. Розкопи Дні- 
прельстанівської археологічної експедиції, очолюваної Яворницьким, при
несли дуже цінний матеріал з палеоліту, неоліту, бронзи, культури полів по' 
ховань перших століть н. е.3 епохи великого переселення народів і т. д.

Свою наукову діяльність Д. І. Яворницький присвятив минулому 
Південної України, а найбільше Запоріжжя, починаючи з перших праць, 
що друкувалися в „Киевской старине" (1883), і до праці „Дніпровські 
пороги", що вийшла в 1928 р.

Як учений, одночасно дослідник і збирач, Д. 1. Яворницький сфор
мувався в 80-х роках, коли міцні ще були віяння гоголівських традицій, 
коли жива була пам’ять про Т. Г. Шевченка і діячі Кирило-мефодіївського 
братства на схилі літ продовжували ще свою наукову і громадську 
діяльність.

Д. І. Яворницький не відокремлював історії від фольклору і фоль
клору від етнографії. Уже в першій великій праці „Запорожье в остатках 
старины и преданиях народа", виданій в 1888 р., це позначилося 
якнайвиразніш. 1в. Франко відзначав „істотну цінність матеріалу, який 
був у розпорядженні автора" (Kwartalnik Historiczny, 1889, с. 332). У 
своїй книзі „Современная малорусская этнография" (1893) акад. М. Ф. 
Сумцов писав: „Запоріжжя" є корисним внеском в українську етногра
фію. Головне його значення полягає в масі історичних переказів (с. 148). 
О. М. Пипін відзначав у цій книзі „надзвичайно цінні дані для побу
тової археології" (История русской этнографии. Т. III. Этнография мало- 
русская, 1891, с. 396). Перед нами історія в побутовому розрізі, в залиш
ках живої старовини, в етнографічних споминах нащадків козаків, історія 
як поезія, як ландшафт, як живе враження від подорожі мандрівника по 
історичних місцях. І. Житецький, подаючи рецензію на книгу Яворниць- 
кого в „Киевской старине", відзначав: „Чим є насправді твір Яворниць-



Пам'яті акад. Д• /• Яворницького 109

кого? Науковий дослід, подорожні нотатки або поема в прозі? Ні те, 
ні інше, ні третє, але і те, і друге, і третє разом" (И. Житецкий, „Киев, 
стар /, 1888, XXII, с. 42, Критика). „Немає сумніву, що автор зібрав 
таку масу матеріалів для історії, археології і топографії Запоріжжя, якої 
не збирав до нього ніхто" (И. Житецкий, там же, с. 36).

Навколо книги Яворницького розгорнулась полеміка. Пипін захищав 
у „Вестнике Европы" позицію, яку зайняв Яворницький („Вести. Евр.", 
1889, т. І, с. 447). Житецький, полемізуючи з Яворницьким, навпаки, 
твердив, „що матеріал народної творчості вимагає в вищій мірі ретельної 
критичної оцінки, щоб бути визнаним за матеріал науково-історичний" 
(„Киев, стар." 1888, XXII, с. 40, Критика). Яворницький виходив із зов
сім інших позицій; він прагнув злити історію, поезію, фольклор і етно
графію в одну нерозривну, суцільну єдність. Тому поруч, з історичним 
документом він наводить як дещо зовсім рівноцінне народний переказ, 
а поруч з переказом і піснею поезію Т. Шевченка, Я. Щоголева, Ал. Тол
стого або навіть свою власну. В науці Д. І. Яворницький був, мабуть, 
одним з останніх представників того історично-романтичного гоголівсько- 
костомарівського напрямку, що цінить в історичному матеріалі локальне 
забарвлення й живе відчуття і особистому переживанню надає таку саму 
цінність, як і історичному документу та науковому факту.

В 1905 р. Д. І. Яворницький видав чималий, збірник пісень (до 800 
номерів), які збиралися протягом 26 років (з Ґ878 по 1904 рік), переваж
но в Харківській і Катеринославській губ. (Д. И. Яворницький, Малорос
сийские народные песни, собранные в 1878— 1905 гг., Екатеринослав, 
1906, сс. XL-|-772 +  IV, 8°). Акад. В. Гнатюк про цю фольклорну збірку 
свого часу писав: „Маємо знов перед собою нову збірку народних пісень, 
величезну і своїм обсягом (поверх 800 сторінок друку) і числом пісень 
(усіх 830)" (В. Гнатюк, Зап. наук. тов. ім. Шевченка, 1907, LXXXV, 
с. 205). Найбільшу цінність В. Гнатюк надавав пісням, уміщеним особливо 
в розділах: „Пісні кохання" і „Пісні родинного життя". „Вони і творять 
головну вартість збірника і на їх підставі надежить зачислити збірник 
Яворницького до добрих набутків нашої народної літератури" (с. 210). 
Другий том, підготований до видання Інститутом фольклору АН УРСР, 
має бути зданий до друку протягом найближчого часу.

Окрім фольклорного матеріалу, Д. І. Яворницький збирав протягом 
років під час довголітніх мандрівок по Україні та розкопів могил лек
сикографічний матеріал із живих уст, якого набралося приблизно до 75 
друк. арк. В 1920 р. Яворницький видав частину зібраного матеріалу: 
„Словник української мови, т. І, А  — К" (сс. IV +  412). Продовжуючи 
свої студії з історії Дніпропетровщини, Д. І. в 1929 р. опублікував ве
ликий том архівних матеріалів „До історії Степової України" (Дніпро
петровськ, 1929, сс. І +  536 -f- XVI), куди ввійшло понад 260 документів 
з чссу від першої чверті XVIII до початку XIX століття.

_______  Віктор Петров
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. НОВІ ДАНІ ПРО СОЛЯНУ СТРУКТУРУ В БРОВАРСЬКОМУ РАЙ0Ш
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Науково-дослідні роботи з проблеми наф
тоносності Дніпровсько-Донецької западини, 
широко розгорнуті Інститутом геологічних 
наук, збагачують наші знання все новими 
і новими фактами великого наукового і прак
тичного значення.

Всі відомі нафтовиявлення у нас на 
Україні' звичайно зв’язані з геологічними 
структурами, вираженими так -званими со
ляними куполами, які попередньо визнача
ються методами геологічного розвідування. 
Представлені породами з невеликою питомою 
вагою (сіль, гіпс), вони регіструються як не
гативні аномалії сили ваги (гравітаційний 
мінімум).

Ми ще не досить повно вивчили наші 
соляно-купольні нафтові структури, але вже 
і тепер можна відзначити дві закономірності 
в їх поширенні, що можуть полегшити роз
відування.

1) Всі відомі соляні куполи закономірно 
орієнтовані в напрямі на N W  і осі їх збіга
ються з напрямом осі западини.

2) Соляний купол обов’язково зв’язаний 
з масивними кристалічними породами.

В цьому відношенні великої уваги заслу
говує так званий Броварський гравітаційний 
мінімум, розміщений на віддалі 55 км від 
Києва. Характер гравітаційного поля і вза- 
єморозміщення важких і легких мас вказу
вали на наявність у цьому районі соляної 
структури.

За даними Крживанека, аномальна смуга 
розміщена майже в меридіональному напря
мі— між селами Ядловкою і Заворичами. Інтен
сивність гравітаційного поля поступово зни

жується в напрямі на північ і коло с.,Кула- 
жинці переходить у негативну аномалію.

Отже, можна було припускати, що в 
районі вказаних сіл, на площі розвинення 
гравітаційного мінімуму сили ваги, ми ма
тимемо якісь породи з невеликою питомою 
вагою або великий тектонічний розлам, Але, 
маючи аналогічну геофізичну картину в Ром
нах, Ісачках і інших районах, найімовірніше 
було припускати наявність у Броварському 
районі соляного купола.

Ці сміливі припущення цілком підтверди
лись У  кінці минулого року в с. Кулажин- 
цях при свердлуванні колгоспом колодязя 
після алювіальних і, очевидно, флювіогля
ціальних відкладів на глибині 35— 40 м була 
виявлена кам’яна сіль, що цілком підтвердило 
наявність у цьому районі соляної структури.

Проведені нами додаткові дослідження 
К0Л.0ДЯЗІВ у цьому селі виявили в деяких із 
них ознаки нафти, які вказують на те, що 
Броварська соляна структура, очевидно, буде 
і нафтоносною. В деяких колодязях вранці 
помітна тонка іризуюча плівка, а за свідчен
ням колгоспників деякі старі засипані коло
дязі виділяли велику кількість водень-суль- 
фідних газів.

Отже, очевидно, близько Києва ми мати
мемо геологічну структуру, сприятливу для 
накупчення нафти. Цей факт має велике на
родногосподарське значення, а тому цей 
район треба всебічно дослідити і, насамперед, 
провести тут комплексне геофізичне здій
мання і організувати структурне колонкове 
свердлування.

С, /7. Родіоисв
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АРХЕОЛОГІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ

Інститут археології АН УРСР влітку цьо
го року розгорнув широку експедиційну ро
боту. В різних районах УРСР працювали і 
частково продовжують роботу і тепер 1 І екс
педицій, в тому числі 5 — в західних обла
стях України. Разом з Інститутом архе
ології в експедиціях брали участь багато 
музеїв УРСР (Одеський, Харківський, Львів
ський, Чернігівський, Житомирський, Кірово
градський, Нікопольський, Дубенський). а 
також музеї Москви і Ленінграда.

Деснянська експедиція провела великі ро
боти по дослідженню палеолітичних пам’яток 
на р. Десні. Трипільська експедиція коло 
села Володимирівни знайшла велике посе
лення, що належить до 2000 — 3000 рр. 
до н. е.

Продовжені в цьому році роботи в Усатові 
(район Одеси) зосереджені на кургані з ку
полоподібною гробницею (1000— 2000 рр. до 
н. е.). Як і в попередні роки, тривали роз
копи Ольвії. Під час розкопів були знай
дені цікаві спорудження (руїни багатого бу
динку, рештки ганчарної майстерні з пічкою, 
яка добре збереглася). Тривали також робо
ти по вивченню скіфських городищ (І тися
чоліття) і пам’яток культури „полів по
ховань" (перша половина І тисячоліття н. е.).

Експедиція в Коростень — центр древляи- 
ської землі обслідувала два городища (IX— 
X ст. ст.) Був розкопаний вал рідкої кон
струкції і зроблені інші цікаві відкриття. ^

У Києві працювали дві експедиції: одна— 
на горі Киселівка (кол. Фроловська гора), 
друга— на території кол. Михайлівського ма- 
настиря. Обидві експедиції дали цікаві і 
цінні результати. На горі Киселівка виявле
ні рештки елав’янського житла XI ст. і слі
ди життя слав’ян ще більш ранніх часів 
(VI— VII ст. ст.). На території кол. Михай
лівського манастиря виявлені рештки жител 
XII, а також рештки фундаментів Дмитрів- 
ського собору (XII ст.).

Вперше в цьому році разом з Інститутом 
історії матеріальної культури ім. Марра 
АН СРСР вивчалися ранньослав’янські па
м’ятки. Ця експедиція розвідала басейни рр. 
Ворскли, Тетерева, Ірпеня і їх приток. Екс
педиція продовжуватиме роботу протягом 
ряду років. її завдання—зібрати і дослідити 
великий матеріал для розв’язання проблеми 
виникнення і ранньої історії ехіднослав’ян- 
ських племін.

У цьому році вперше провадились орга
нізовані археологічні дослідження в західних 
областях України. Особливо цікаві резуль
тати дала експедиція по розкопах стародав
нього Галича і ГІлиснецького городища. Ряд 
експедицій ще буде проведено (в Дубні).

Весь зібраний експедиціями цікавий і ба
гатий матеріал буде оброблений в Інституті, 
експонований на звітній виставці, а потім 
переданий до музеїв УРСР.

Н. Кузнєиоа

НОВІ ПРИДБАННЯ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ

Рукописний відділ Інституту української 
літератури ім. Т. Г. Шевченка в 1940 р. 
придбав понад 730 листів і більше 200 фо
токарток відомих українських письменників — 
Коцюбинського, Франка, Марка Вовчка. 
Б. Гріпченка, Грабовського, Тобілевича, Леся 
Мартовича, Марка Кропивницького та ін.

Серед придбаних матеріалів є автографи 
творів Т. Г. Шевченка („Слепая"— рос. мо
вою і „Як умру"), 4 листи Шевченка до 
Максимовича, уривок з поеми „Гамалія", 
альбом Ф. Лазаревського, в якому багато 
автографів творів Т. Г. Шевченка, з них: 
„Упилась я на меду", „Не додому вночі

ідучи" та ін. Є також автографи та автори
зовані копії творів відомих українських пись
менників: Марка Черемшини, Ольги Коби- 
лянської (повісті „Апостол черні", „Огрівай, 
сонце “); авторизована збірка Н . Кобрин- 
ської „Вовні новели"; автограф драматичної 
поеми „Адвокат Мартіян" Лесі Українки; 
рукописні копії новел Стефаника, його ли
сти та автобіографія.

Інститут готує до друку наукове видання 
творів і листування відомого українського 
письменника Стефаника. Частина матеріалів, 
які будуть уміщені в цьому виданні; друку
ватиметься вперше. J
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ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Інститут української літератури ім. Т. Г. 
Шевченка підготував до друку І том під
ручника з історії української літератури для 
вузів (література від найдавніших часів до

Котляревського). Основні атвори І тому 
акад. О. І. Білецький, член-кор. АН УРСР  
С. І. Маслов, доктор філологічних наук 
Ю . П. Єрьомін, проф. О. П. Парадиськйй та ін.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПО ВИВЧЕННЮ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ

Рада по вивченню продуктивних сил А Н /  
УРСР скликає в кінці листопада конферен
цію по природних газах УРСР.

Конференція повинна визначити стан ви
вченості природних газів УРСР, особливо за
хідних областей, і їх застосування; встановити 
можливість широкого застосування в народ
ному господарстві результатів проведених до 
цього часу науково-дослідних робіт; намітити 
завдання науково-дослідних робіт у вивченні

природних газів інститутами АН УРСР і ін
шими науково-дослідними інститутами в на
прямі: а) геології і запасів, б) передачі га
зів на далекі віддалі та в) використання газів 
в різних галузях народного господарства.

В роботах конференції, крім інститутів 
Академії Наук, візьмуть участь представники 
інших наукових закладів і господарських ор
ганізацій східних і західних областей УРСР.

ЗАКІНЧИВСЯ ПРИЙОМ В АСПІРАНТУРУ

Закінчився прийом до кандидатської аспі
рантури Академії Наук УРСР. З 196 осіб, 
що подали заяви, прийнято 60 чол., у тому 
числі 8 чол. без відриву від виробництва.

Усі прийняті в аспірантуру мають добрі й 
відмінні оцінки з спеціальних дисциплін.

Прийняті аспіранти по відділах розподіля
ються так: по Відділу суспільних наук 10 
чол., у тому числі 3 без відриву від вироб* 
ництва; по Відділу біологічних наук —  12 чол.;

по Відділу фізико-хімічних. і математичних 
наук — 22 чол., у тому числі 2 без відриву 
від виробництва; по Відділу технічних на
ук — 16 чол», у тому числі 3 без відриву 
від виробництва.

Серед прийнятих —  19 жінок.
В докторантську аспірантуру в цьому році 

прийнято 14 чол., у тому числі 4 без відри
ву від виробництва.

НОВА БАРОКАМЕРА

За останній час Інститут клінічної фізіо
логії АН УРСР значно розширив тематику 
по вивченню впливу зниженого атмосферно

го тиску. Для проведення дослідної і експе
риментальної роботи Інститут одержав нову 
барокамеру.

Відповідальний редактор акад, £> . / т Ш'ертЩїов. 
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ВПЕРЕД ДО ПОВНОГО ТОРЖЕСТВА КОМУНІЗМУ

Минуло 23 роки відтоді, як пролетаріат Росії разом з трудовим се
лянством, озброєний найпередовішою революційною теорією, під керів
ництвом більшовицької партії скинув владу поміщиків і капіталістів 

встановив на одній шостій земної кулі диктатуру пролетаріату. Робіт
ничий клас відняв у буржуазії не тільки владу, а й землю, заводи, 
фабрики, банки, шляхи сполучення, величезні багатства надр—і все це 
направив на користь трудящих мас.

Робітничий клас зруйнував буржуазний державний апарат і утвердив 
нову, найпередовішу, найдемократичнішу форму влади — Ради,— форму, 
яка забезпечує не на словах, а на ділі найширшу участь мільйонів тру
дящих у державному управлінні країною.

Велика Жовтнева соціалістична революція звільнила від потрійного 
гніту — політичного, економічного і національного — численні народи 
окраїн колишньої царської Росії, відкривши їм шлях до широкого еко
номічного і національно-культурного розвитку в єдиній сім’ї багатона
ціональної соціалістичної держави.

Велика Жовтнева революція, прорвавши у найбільш слабому місці 
капіталістичний ланцюг пролунала як грізний передвісник краху всієї 
імперіалістичної системи і як бойовий заклик до експлуатованих і при
гноблених мас усіх капіталістичних країн стати на боротьбу проти своїх 
гнобителів.

Перемога Жовтневої революції, підготована і забезпечена партією 
більшовиків на чолі з геніальними вождями трудящих Леніним і Ста
ліним, є перше практичне застосування великого Марксового вчення 
про диктатуру пролетаріату. Але перемога диктатури пролетаріату не 
є справою суто російською, вона має і велике міжнародне значення. 
Через рік після Великої Жовтневої революції Ленін писав:

„Більшовизм популяризував на весь світ ідею „диктатури пролета
ріату", переклав ці слова з латинської спочатку на російську, а потім 
на всі мови світу, показавши на прикладі Радянської влади, що робіт
ники і найбідніші селяни навіть відсталої країни, навіть маючи наймен
ші досвід, освіту, звичку до організації, спромоглися цілий рік, серед 
гігантських труднощів, у боротьбі з експлуататорами (яких підтримувала 
буржуазія всього світу), зберегти владу трудящих, створити демократію,
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незмірно більш високу і широку, ніж усі попередні демократії світу, 
почати творчість десятків мільйонів робітників і селян по практичному 
здійсненню соціалізму"1).

Коли Ленін писав ці рядки, молода радянська республіка була стис
нута кільцем внутрішньої і зовнішньої контрреволюції, була відрізана 
від своїх основних продовольчих і сировинних баз. Мало навчена, слабо 
озброєна і погано одягнута, молода, ще не зміцніла Червона Армія зу
стрічалася на фронтах з вимуштрованими, добре озброєними частинами 
військ інтервентів. Але у червоної Армії була величезна перевага: її 
бійці знали, за що вони борються, були сповнені почуття радянського 
патріотизму. Радянська Росія, готуючись тоді до тривалої і жорстокої 
боротьби з ворогом, мобілізувала всі людські і матеріальні сили країни 
на захист завоювань великого Жовтня. І вона, завдяки пролетарській 
свідомості всього радянського народу, його непорушній єдності з Чер
воною Армією, завдяки керівництву більшовицької партії вийшла пере
можцем з цієї боротьби.

Протягом дальших двох десятиріч країна Рад, оправившись після 
громадянської війни, відбудовувалася, нагромаджувала сили і матеріальні 
ресурси; не зважаючи на господарські труднощі і борючись проти ворогів 
робітничого класу, здійснювала сталінський план індустріалізації, і до 
свого двадцятитрьохріччя прийшла як могутня соціалістична держава, 
з якою змушений рахуватися увесь капіталістичний світ.

Блискуче виконання грандіозних планів двох сталінських п’ятирічок 
дозволило партії і радянській владі поставити на порядок дня велике 
історичне завдання — догнати і перегнати в найближчі 10—15 років 
передові капіталістичні країни в економічному відношенні, тобто доби
тися виробництва більшої проти передових капіталістичних країн кіль
кості продукції в середньому на кожну душу населення, і на цій основі 
здійснити перехід від першої фази комуністичного суспільства — соціа
лізму до другої його фази.

Минулий рік надзвичайно багатий міжнародними подіями. Підготов- 
лювана на протязі багатьох років друга імперіалістична війна розпали
лася з усією силою і так чи інакше захопила в свої обійми більше двох 
третин населення земної кулі. З перших днів війни пала штучно ство
рена англо-французькими імперіалістами польська держава. Жорстокої 
поразки зазнала така велика держава світу, як Франція. Припинили 
фактично існування, як держави, Бельгія і Голландія. На англо-німецькому 
театрі війни відбуваються такі страхітливі повітряні бої, яких не знала 
війна 1914—1918 рр. Якщо на першому етапі війни бомбардувались 
воєнні об’єкти, то тепер це поняття втратило своє значення. Повітря
них нападів зазнають мирні населені пункти, в*тому числі столиці двох 
воюючих країн— Берлін і Лондон. Заграву пожеж над Лондоном видно

г) Л е н и н ,  Соч., изд. II т. XXIII, с. 385.
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з французьких берегів Ла-Манша. Сотні тисяч убитих і поранених. 
Мільйони біженців, позбавлених хліба і житла, прямували по спустошених 
містах, селах і шляхах Франції, шукаючи притулку. У Франції війною 
зруйновано 1 мільйон будинків, 500 великих і малих міст.

Після виступу Італії війна ще більше розширилася і проникла вглиб 
африканського материка. На початку другого року війни в Європі між
народне життя відзначилося новою подією — виникненням війни між 
Італією і Грецією. Четвертий рік триває загарбницька війна Японії проти 
вільнолюбивого великого китайського народу. Гарячково готуються 
до війни Сполучені Штати Америки.

Війна несе трудящим нечувані страждання — голод, злидні, культурне 
здичавіння, бо міліарди, які витрачаються капіталістичними країнами 
на війну, важким тягарем перекладаються на плечі робітничого класу. 
Англія щодня витрачає на війну 10 млн. фунтів стерлінгів. Матеріальні 
втрати, яких зазнала Франція під час війни, за офіціальними даними 
оцінюються в 100 млрд. франків. Японія уже витратила на війну проти 
китайського народу 19 млрд. ієн.

Посилюється експлуатація робітників, збільшується тривалість робо
чого дня, скорочується заробітна плата. На ряді підприємств Лондона 
навіть жінки і підлітки працюють по 14— 16 годин на добу. В Німеччині 
робочий день зовсім необмежений, а недільні дні скасовані. В Англії, 
Франції, Німеччині і в інших країнах запроваджена карткова система на 
насущні продукти харчування.

Не зважаючи на воєнну обстановку, капіталістичний світ має бага
томільйонну армію безробітних. У Франції коло 1200 тис. безробітних, 
в Англії — коло 900 тис. Близько 10 млн. безробітних налічується в СШ А.

Але війна вигідна капіталістам. Банківські королі Нью-Йорку і Лон
дона, славнозвісні магнати гармат, автомобілів, літаків працюють на 
війну. Недавно газета „Джорнел оф Коммерс" повідомляла, що 400 
основних промислових компаній Сполучених Штатів Америки за перше 
півріччя 1940 р. мали 2280 млн. доларів прибутків, тобто на 59% більше, 
ніж за цей же період 1939 р. Це— прибутки верхівки тієї „нейтральної** 
країни, для якої „нейтралітет служить тільки для прикриття підпалю
вання і розширення війни, від якої вони сподіваються мати високі ба
риші коштом воюючих народів, коштом їх горя, жертв і розоруа1).

У цих надзвичайно складних міжнародних обставинах Радянський 
Союз послідовно проводив свою мирну зовнішню політику, виходячи з 
завдань партії, поставлених товаришем Сталіним на XVIII з ’їзді ВКП(б):

„1. Проводити й« надалі політику миру і зміцнення ділових зв’язків 
з усіма країнами;

В. М о л о т о в ,  Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради б листопада
1939 р .
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2. Додержувати обережності і не давати втягнути в конфлікти нашу 
країну провокаторам війни, які звикли загрібати жар чужими руками;

3. Всемірно зміцнювати бойову могутність нашої Червоної Армії і 
Військово-Морського Червоного Флоту;

4. Кріпити міжнародні зв'язки дружби з трудящими всіх країн, заін
тересованими в мирі і дружбі між народами"*).

Завдяки неухильному здійсненню цієї мудрої сталінської політики 
миру, Радянський Союз за минулий рік здобув тріумфальні перемоги 
у своїй зовнішній політиці і забезпечив багатомільйонному радянському 
народові можливість мирної творчої праці над створенням нового життя— 
будуванням безкласового комуністичного суспільства.

17 вересня 1939 р., в зв'язку з розпадом польської держави, СРСР, 
вірний принципам пролетарського інтернаціоналізму, протягнув братську 
руку допомоги трудящим Західної України і Західної Білорусії, звіль
нивши їх від віковічного ярма польських панів. Таким чином, уже до ХХН 
роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції велика сім'я радян
ського народу збільшилась на 13 мільйонів чоловік, а кордони СРСР 
значно просунулися на захід. Це була одна з найвизначніших перемог 
зовнішньої політики Радянського Союзу.

Через кілька місяців СРСР здобув другу величезну перемогу 
в боротьбі проти фінських білобандитів. Жорстокої поразки зазнали 
спроби англо-французьких паліїв війни використати Фінляндію як плац
дарм для нападу на СРСР. Невмирущою славою вкрили себе героічні 
частини Червоної Армії в запеклих боях з білофінами. Укладенням 
мирного договору з Фінляндією СРСР зміцнів і просунув далі свої пів
нічно-західні кордони і забезпечив неприступність одного з найбільших 
індустріальних і культурних центрів Союзу — міста Леніна. Возз’єднавши 
карельський народ з спорідненим фінським населенням території, що ві
дійшла за мирним договором з Фінляндією до Радянського Союзу, СРСР 
утворив нову, дванадцяту Карело-Фінську Радянську Республіку.

Третя блискуча перемога радянської зовнішньої політики за остан
ній час відзначена історичною подією, яка сталася 28 червня цього року. 
Радянсько-румунський конфлікт, не розв’язаний на протязі 22-х років, був 
ліквідований за кілька днів на користь СРСР без застосування зброї.

Бесарабія, яку румунські окупанти, користуючись слабістю моло
дої республіки Рад, в 1918 р. насильно відторгнули від Радянської 
України, повернута СРСР. У Молдавській Радянській Соціалістичній 
Республіці — тринадцятій республіці великої сім'ї народів СРСР возз’єд
нано тепер молдавський народ з братським народом Радянської Беса
рабії. Від ярма румунських бояр і поміщиків звільнені і трудящі Північ
ної Буковини, зв’язані своїм історичним минулим і спільною мовою з укра
їнським народом.

3) Й. С т а л і н ,  ПиТання ленінізму, вид. XI, с. 516—517.
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Нарешті, ще одною знаменною радісною подією зустрічає радян
ський народ XXIII роковини Жовтня — прийняттям до складу СРСР 
Литовської, Латвійської і Естонської радянських соціалістичних республік.

Народи цих трьох прибалтійських країн, керовані силою історичного 
прикладу існування СРСР як символа миру, праці, свободи і щастя тру
дящих, скинули свої плутократичні уряди, самі вирішили свою долю, вста
новили найпередовішу, найдемократичнішу форму влади — радянську, ста
ли на шлях соціалістичного розвитку і почали нове, вільне творче життя.

Тепер Союз Радянських Соціалістичних Республік являє собою мо
гутню 193-мільйонну державу, як ніколи сильну, згуртовану навколо ко
муністичної партії і великого вождя, друга і вчителя товариша Сталіна.

„Капіталістичний світ починає все більше дізнаватись, що СРСР — 
не те, чим їм хотілося б його бачити. їм хотілося б бачити нашу країну 
слабою, податливою на натиски ззовні, а насправді виходить навпаки, 
бо Радянський Союз був і лишається міцно згуртованим, могутнім і не
порушним. І це тому, що ми всі ці роки невтомно дбали про безпеку 
нашої держави, про міцність нашої оборони. Це коштувало чималих ма
теріальних жертв, але зате ми забезпечили мир народам Радянського 
С ою зу"*).

Поруч з радісними успіхами у зовнішній політиці, минулий рік при
ніс дальше зростання внутрішніх сил Радянського Союзу. Промисловість ус
пішно виконує план третьої п’ятирічки. Всенародний стахановський рух, 
набираючи нових, вищих форм (рух багатоверстатників, сполучення про
фесій і т. д.), все далі підносить рівень продуктивності праці. Розгорну
лося соціалістичне змагання двох найбільших у Союзі басейнів — До
нецького вугільного і Криворізького рудного.

Радянський уряд за останній час вжив ряд надзвичайно важливих 
заходів, які ще більше зміцнять народногосподарську могутність країни. 
Це, насампреред, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26.V1 1940 р. 
„Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний робо
чий тиждень і про заборону самовільного уходу робітників з підприємств 
і установ". Цей указ, одностайно схвалений всім радянським народом, про
диктований конечною потребою, обстановкою, в якій перебуває Радян
ський Союз у зв’язку з дальшим розширенням другої імперіалістичної 
війни. Ці обставини вимагають від трудящих Радянського Союзу більшого 
напруження сил для дальшого розгортання соціалістичної індустрії.

В умовах, коли імперіалістичний світ день-у-день збільшує вироб
ництво всіх видів озброєнь, ми повинні зважити на те, що капіталісти звик
ли поважати тільки реальну силу. Тому нам треба намагатися ство
рити більше літаків, танків, гармат, кулеметів, паровозів, автомобілів, 
більше всіх інших видів продукції, ніж у будьякій імперіалістичній 
державі.

*) В. М о л о т о в ,  Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 
1939 р .



8 Вперед до повного торжества комунізму

Першорядне значення Указу від 26.VI 1940 р. і в тому, що він кладе 
край дезорганізаторським діям прогульників, ледарів, зривників вироб
ництва. Указ створив сприятливі умови для високопродуктивної роботи 
стахановців, ударників, всіх чесних трудівників заводів, фабрик, установ 
і цим відкрив небачені можливості для дальшого неухильного росту 
продуктивності праці. А  саме це й потрібно тепер Радянській країні. 
Ось чому всі, кому дорогі й близькі інтереси Радянського Союзу, по» 
винні дбати про повсякчасне, послідовне здійснення Указу Президії Вер
ховної Ради СРСР від 26.VI 1940 р.

Другим заходом величезної народногосподарської ваги є Указ Пре
зидії Верховної Ради СРСР „Про державні трудові резерви СРСР*.

Розвиток народного господарства Радянського Союзу на основі 
соціалістичного планування вимагає організованої підготовки кваліфіко
ваної робочої сили для всіх галузей промисловості і транспорту.

„В умовах капіталізму розподіл робочої сили між галузями народ
ного господарства, так само як і підготовка кваліфікованої робочої сили, 
відбувається стихійним шляхом. Розвиток капіталізму супроводиться 
масовим розоренням і зубожінням трудящого селянства, розоренням 
дрібної буржуазії в містах, витіснінням робітників машиною. Все це 
створює для капіталізму постійну багатомільйонну армію безробітних, 
примушених стукатися в заводські ворота, як милості просити роботи. 
Наявність такої постійної резервної армії праці є однією з основних 
умов існування і розвитку великої капіталістичної промисловості"1).

Такою ж резервною армією праці користувалася промисловість доре
волюційної Росії. Товариш Сталін у промові на нараді господарників, 
відомій і названій в народі як „Шість історичних умов товариша Ста
ліна", яскраво показав причини створення таких резервів:

„Раніш звичайно робітники самі йшли на заводи, на фабрики,— був, 
виходить, якийсь самоплив у цій справі. А  самоплив цей випливав з того, 
що було безробіття, було розшарування на селі, були злидні, був страх 
голоду, який гнав людей з села в місто. Пам'ятаєте формулу: „Втеча 
мужика з села в місто"? Що змушувало селянина тікати з села 
в місто? Страх голоду, безробіття, та обставина, що село було для 
нього мачухою, і він готовий був тікати з нього хоч до чорта в пельку, 
аби дістати якунебудь роботу"* 2).

Зовсім інша справа в СРСР. У нас назавжди знищено безробіття, 
голод, злидні. Село перестало бути для селянина мачухою, у великому 
колективному соціалістичному сільському господарстві всім вистачає 
роботи, і колгоспники живуть культурним, заможним, забезпеченим 
життям. Тому зникла й мільйонна резервна армія праці, на якій грун
тувалася дореволюційна промисловість.

J) „Правда* від 3. X 1940.
2) Й. С т а л і н ,  Питання ленінізму, вид. XI, с. 299 — 300.
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Отже, перед Радянською країною постало невідкладне завдання —  
організовано готувати могутні державні трудові резерви для соціалістич
ної промисловості. Згідно з указом, кваліфікована робоча сила для про
мисловості і транспорту готуватиметься в ремісничих і залізничних 
училищах з міської і колгоспної молоді чоловічої статі віком 14 — 15 
років і в школах жфабричяо-заводського навчання —.з міської і колгоспної 
молоді чоловічої статі віком 16 — 17 років.

Винятково сприятливі умови, створені для навчання (повне утриман
ня учнів за рахунок держави), безперечно забезпечать успішне опану
вання радянською молоддю складних професій, і соціалістична проми
словість в найближчому майбутньому одержить перше поповнення і на
далі регулярно і організовано одержуватиме кваліфіковані робочі 
кадри.

Чималі успіхи має за минулий рік і соціалістичне сільське госпо
дарство. Всесоюзна сільськогосподарська виставка, яка вже другий рік 
триває, є яскравою демонстрацією перемог колгоспних мас в боротьбі 
за сталінські 8 міліардів пудів хліба, за високопродуктивне соціа
лістичне тваринництво. Всесоюзна сільськогосподарська виставка є 

* одночасно і великою школою стахановського досвіду. На передових 
зразках колгоспного виробництва мільйони вчаться, як треба боротися 
за високі сталінські врожаї.

Великий крок уперед зроблено за цей рік в галузі піднесення куль
тури, зокрема дальшого розвитку радянської науки. Академія Наук 
УРСР, оточена постійним піклуванням і допомогою комуністичної партії 
і Радянського Уряду, спрямовує свою діяльність на здійснення найва
жливіших наукових проблем, висунутих народногосподарським планом 
третьої сталінської п’ятирічки. Нове в науковій роботі Академії Наук — 
це комплексна розробка головних проблем, зосередження найкращих 
наукових сил для якнайшвидшого їх розв’язання. З таких про
відних комплексних проблем, над якими працює Академія, можна назва
ти проблему використання місцевих видів палива, проблему нафтонос
ності УРСР, проблему боротьби з шкідниками сільськогосподарських 
рослин, проблему Сиваша і т. д.

Ряд надзвичайно важливих і цікавих проблем розробляється в окре
мих інститутах. Це — проблема довголіття, розроблювана Інститутом 
клінічної фізіології, дослідження питань раціоналізації фізичної праці 
і харчування (Інститут біохімії), проблема вивчення закономірностей 
історичних змін форм і функцій тваринного організму (Інститут зоо
логії) і багато інших. Інститут історії підготував і здав до друку ко
роткий курс історії України. Інститут економіки, з участю інших інсти
тутів, готує до друку Економгеографію УРСР“. Інститут літератури готує 
до видання курс історії української літератури.

Велику наукову роботу почала Академія Наук УРСР в західних 
областях України. У Львові створені відділи всіх інститутів гуманітар-
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них наук. Кращі працівники науки західних областей, об’єднані цими 
відділами, залучаються до активної роботи на благо великої соціалістич
ної батьківщини.

Партія і радянська влада високо оцінюють заслуги кожного видат
ного радянського ученого. Недавно кількатисячний колектив Академії 
Наук УРСР урочисто відзначав нагородження орденами Союзу трьох 
найвидатніших учених — академіків О. О. Богомольця, Є. О. Патона 
і А. Ю. Кримського.

Двадцять третій рік Великої Жовтневої соціалістичної революції 
приніс величезні успіхи на всіх фронтах нашого народного господарства 
в усіх областях зовнішньої і внутрішньої політики Радянського Союзу. 
Ці успіхи досягнуті під керівництвом комуністичної партії і великого 
вождя народів товариша Сталіна. Вступаючи в двадцять четвертий рік 
Великої Жовтневої революції, народи СРСР підуть далі під тим же 
прапором перемог, під тим же випробуваним керівництвом до повного 
торжества комунізму.



АКАДЕМІЯ НАУК УРСР ДО XXIII РІЧНИЦІ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ
Акад О. О. БОГОМОЛЕЦЬ

Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції створила 
на руїнах старої темної, знедоленої, рабської Росії нову, небувалу 
в історії соціалістичну державу робітників, селян — Великий СРСР.

Разом з Жовтневою Революцією здобула перемогу в країні Рад 
і передова наука, наука Маркса — Енгельса —  Леніна— Сталіна. Розвиток 
науки, її успіхи стали необхідним складовим елементом великого соціа
лістичного будівництва.

Створення передової науки було нелегким завданням. Треба було 
не тільки створювати нові умови для наукової праці, а й виховувати 
нових людей науки, людей „тієї науки, яка не відгороджується від на
роду, не тримає себе вдалині від народу, а готова служити народові, 
готова передати народові всі завоюваная науки, яка обслуговує народ 
не з примусу, а добровільно, з охотою..., тієї науки, люди якої, роз
уміючи силу і значення традицій, що встановилися, в науці, і вміло ви
користовуючи їх в інтересах науки, все ж не хочуть бути рабами цих 
традицій, яка має сміливість, рішучість ламати старі традиції, норми, 
установки, коли вони стають застарілими, ко$и вони перетворюються 
в гальмо для руху вперед, і яка вміє створювати нові традиції, нові 
норми, нові установки"1).

Більшовицька партія і Радянський Уряд створили безмежні можливо
сті для наукової роботи в країні Рад. Завдяки мудрому керівництву товари
ша Сталіна в СРСР росте і квітне дійсно демократична передова наука.

Товариш Сталін величезну увагу приділив методологічній підготовці 
наукових кадрів, засвоєнню ними наукової методології, діалектичного 
матеріалізму. В цьому величезну роль відіграв вихід у світ Короткого 
курсу історії ВКП(б). Вчення Маркса — Енгельса — Леніна — Сталіна — 
основа наукової творчості і досягнень радянської науки.

Постійне піклування про розвиток науки в Радянському Союзі, про 
розквіт культури, національної формою, соціалістичної змістом, створило *

д) Й. В. С т а л і н ,  Промова на прийомі в Кремлі працівників вищої школи 
17 травня 1938 р.
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винятково сприятливі умови і для наукової роботи Академії Наук УРСР, 
для наближення її діяльності до вимог, поставлених перед наукою вож
дем трудящих товаришем Сталіним, — до вимог соціалістичного будів
ництва.

Досить сказати, що за 10 років, на протязі яких я маю честь бути 
президентом Академії Наук УРСР, бюджет Академії виріс майже в со 
рок раз.

Скажу кілька слів про нинішню побудову Академії Наук і про склад 
її наукових працівників.

Основною структурною одиницею Академії Наук е науково-дослід* 
ний інститут. Інститути об'єднані чотирма відділами Академії Наук.

1. До В і д д і л у  ф і з и к о - х і м і ч н и х  і м а т е м а т и ч н и х  н а у к  
належать інститути: математики, фізики, фізико-технічний, хімії, органіч
ної хімії і технології, фізичної хімі*, геологічних наук, новоутворений 
Інститут мінеральної сировини, а також Гравіметрична обсерваторія.

2. В і д д і л  б і о л о г і ч н и х  на у к  об’єднує інститути: ботаніки, зоо
логії, біохімії, гідробіології, мікробіології, клінічної фізіології і Кара
дазьку біологічну станцію.

3. В і д д і л  т е х н і ч н и х  н а у к  складається з інститутів: електро
зварювання, будівельної механіки, гідрології, гірничої механіки і ново
утворених наприкінці 1939 р. Інституту енергетики і Інституту металургії.

4. До В і д д і л у  с у с п і л ь н и х  н а у к  належать інститути: еконо
міки, археології, історії України, мовознавства, української літератури ім. 
Т. Г. Шевченка, українського фольклору і Кабінет по вивченню єврей
ської радянської літератури, мови і фольклору.

Крім того, до складу Академії Наук входить Бібліотека, яка налі
чує коло шести мільйонів томів і є одною з найбільших бібліотек Союзу 
І світу. •;

Після приєднання областей колишньої Західної України, у Львові 
утворені відділи інститутів суспільних наук* економіки, історії України, 
археології, української літератури, мовознавства і українського фольклору.

Академія Наук УРСР налічує в своєму особовому складі 2794 чол , 
з них наукових працівників— 1069. Вчений ступінь доктора і кандидата 
наук мають 456 чол.: докторів наук— 150 чол., кандидатів наук — 306 
чол. В Академії є коло 265 аспірантів — з них 50 аспірантів-докторантів.

Велике число аспірантів і молодих наукових співробітників свідчить 
про енергійну роботу Академії Наук у справі підготовки висококваліфі
кованих наукових кадрів.

У 1939 р. Академія Наук значно поповнила свій склад видатними 
вченими завдяки дозволу Ради Народних Комісарів УРСР провести 
вибори дійсних членів і членів-кореспондентів Академії Наук.

У минулому році до складу Академії увійшов Харківський фізико-тех
нічний інститут і організовано три нових інститути—енергетики, мета
лургії і мінеральної сировини.
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Тепер Академія Наук охоплює майже всі головні галузі науки і 
може успішно в цих галузях працювати.

Все це багато до чого зобов'язує Академію Наук УРСР як най
вищу наукову установу великої країни, якою є Українська Радянська 
Соціалістична Республіка, з її багатомільйонним населенням, з її неви
черпними ресурсами, країни, що в житті нашого великого Союзу відіграє 
величезну роль як одна з передових республік.

Звичайно, в одній статті немає змоги навіть перелічити всю тематику 
Академії Наук і наслідки її наукової роботи.

Тому зупинюся лише на кількох прикладах, які повинні відповісти на 
питання, над чим працює Академія Наук і що зробила вона в розв'я
занні науково-практичних проблем народногосподарського значення.

В 1939— 1940 рр. в Інституті електрозварювання, керованому акад. 
Патоном, розроблені нові методи вагонобудування, які дають зменшення 
ваги і зміцнення конструкції вантажних вагонів. Ці методи, впрова
джені в практику будівництва вантажних вагонів, на протязі найближчих 
років дадуть до 200 млн. крб. економії. Величезну економію дає і ви
користання цих вагонів у рухомому складі залізниць. Інститут електро
зварювання, а також Інститут будівельної механіки виконують ряд відпо
відальних і важливих завдань по будівництву Палацу Рад СРСР.

Інститут будівельної механіки спільно з кафедрою теорії пружності 
акад. Динніка розробили конструкцію вантажного молотовидного порто
вого крана вантажопідйомністю в 350 тонн, який вперше будується в 
СРСР і являє собою башту висотою коло 50 м, на якій обертається 
укосина з вильотом близько 80 м.

Роботи цих двох інститутів мають велике значення для машинобу- 
дівництва, для авіобудівництва і щільно пов'язані з відповідними наркома
тами і підприємствами.

Кафедра теорії пружності дала важливі удосконалені розрахунки 
арок мостів.

Інститут електрозварювання провів великі роботи по застосуванню 
автоматичного зварювання у «вагонобудуванні на котельних і машино* 
будівельних заводах.

Ще не закінчений організаційно Інститут гірничої механіки склав 
нові схеми розробки вугільних верств, що повинні дати зниження собі
вартості вугілля за рахунок економії по ремонту і кріпленню виробок. 
По проблемі механізації гірничих робіт Інститут розробив нову гідро
механічну схему механізації видобутку кам’яного вугілля при пологому 
заляганні вугільних верств, дуже відмінну від існуючої схеми Всесоюз
ного вугільного інституту.

Інститут хімії Академії Наук, керований акад. Плотніковим, закін
чив ряд робіт великого практичного значення. В лабораторії, у ванні на 
50 ампер, одержано спектрально чистий алюміній; в заводських умовах 
у ваннах на 1000 ампер, з безсортового алюмінію одержано метал пер^
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шого сорту. Тепер бригада співробітників Інституту хімії працює в Запо
ріжжі на заводі, дополмагаючи остаточному застосуванню в практиці нового 
методу видобутку чистого алюмінію. Цей же інститут розробив спосіб за
стосування потрійного каталізатора для синтезу метанолу, що має велике 
значення у виготовленні пластмас та ін« Розроблено питання електролітич
ного лудіння, чорного хромування збагачення індійових концентратів 
(цинковий завод—Константинівка). В цьому ж інституті інж. Мозговим 
успішно розробляється проблема застосування кисню у виробництв1 
якісної сталі і чавуну.

Інститут органічної хімії під керівництвом акад. Яворського розро
бив ряд важливих питань в галузі органічної хімії і технології.

Велике практичне значення мають роботи Інституту геологічних наук, 
керованого акад. Чернишовим, в галузі вивчення проблеми нафтоносності 
на Україні та бітумінозних сланців.

Інститути, з яких складається Відділ біологічних наук, не відстають 
у своїй роботі від інститутів Відділу технічних і Відділу фізико-хімічних 
і математичних наук.

Для характеристики роботи Інституту ботаніки досить сказати, ща 
в ньому працюють академіки Лисенко, Сапєгін, Гришко.

Роботи акад. Лисенка по яровізації, його вчення про стадійність 
розвитку рослин загальновідомі.

Сортами пшениці і ячменю, що виведені акад. Сапєгіним, засі
вається тепер понад 1,5 млн. гектарів. Ці сорти дають збільшення врожаю 
на 20%, отже принаймні на 2 центнери з гектара. Тому одна тільки ця 
робота щорічно в сучасних умовах дає державі додатково коло 18 млн. 
пудів високоякісного зерна пшениці і ячменю.

Акад. Гришко, що примусив плоскінь і матірку конопель достигати 
одночасно (це дало можливість механізувати збирання конопель) і під
вищив якість їх волокна і насіння, тепер ставить перед собою завдання 
одержати новий тип каучуконосної рослини, значно багатшої на гуму 
порівнюючи з існуючими в СРСР природними каучуконосами.

В Інституті ботаніки проведена також  ̂велика робота щодо аклімати
зації. Вже понад 150 господарських установ одержали велику кількість 
акліматизованих інститутом персиків, які своєю якістю не відрізняються 
від кращих південних сортів. Виведено новий сорт махорки — лимонки; 
акліматизовано декілька десятків сортів винограду, між ними сорти, 
придатні для кріплення пісків. Треба побажати, щоб наші сільсько- 
господарські організації зацікавились втіленням у практику цих до
сягнень.

Інститут мікробіології за п’ять місяців розв’язав питання великого 
державного значення — досі невідомого захворювання коней і тепер пра
цює над проблемою боротьби з бруцельозом.

Роботи інститутів зоології і біохімії по дубовому шовкопряду дуже, 
зацікавили відповідні промислові підприємства.



В Інституті біохімії, керованому акад. Палладіним, виявлені причини 
псування борошна блощицею-черепашкою і розроблено спосіб пара
лізувати фермент, наявність якого робить це борошно непридатним для 
печива. Цей спосіб вивчається вже в хлібопекарнях.

В Інституті клінічної фізіології провадиться ряд робіт, що мають 
велике наукове і практичне значення. Роботи акад. Філатова в галузі 
трансплантації тканини відомі на весь світ. Акад. Філатов розробив но
вий метод трансплантації шкіри, який тепер застосовується в пластичній 
хірургії і у нас і за кордоном. Його ж роботи по трансплантації рогівки 
від трупа дали можливість повертати зір багатьом сліпим і одночасно ви
сунули і розв'язали цікаві теоретичні питання. Останнім часом акад. Фі
латов з успіхом застосовує новий свій метод трансплантації консервованої 
шкіри трупа, як метод стимулюючої терапії.

Під безпосереднім керівництвом акад. Стражеско закінчено ряд ва
жливих робіт у галузі захворювання серцево-судиннрї системи, які в знач
ній мірі перебудували погляд на ці захворювання і дали нові методи 
раціонального їх лікування.

В керованому мною відділі експериментальної патології чл.-кор. 
АН УРСР Медведева розробила новий метод ранньої діагностики рака, 
відкрила нову функцію надниркової залози, успішно опрацьовує нове 
вчення про аутокаталітичну регуляцію функцій. їй же належить ряд ро
біт в галузі вивчення колоідоклазичних явищ у клітинах організму під 
впливом переливання крові, які користуються світовим визнанням.

Чл.-кор. АН УРСР Сіротінін дав кілька важливих праць про вплив 
на організм низького барометричного тиску, розробив методи про
філактики хвороби висоти, дав нові методи тренування льотчиків у баро
камері.

Великого значення роботи в галузі вивчення рака проведені проф. 
Кавецьким. Проф. Горев одержав експериментально гіпертонію (стійке 
підвищення кров'яного тиску), що дало можливість з'ясувати ряд питань 
з генезу цієї поширеної хвороби і накреслити нові шляхи для її лікування.

Запропонованою мною антиретикулярною цитотоксичною сироваткою 
тепер користується для лікування 41 лікувальна установа Союзу. 
Ця сироватка, стимулюючи захисну реакцію фізіологічної системи 
сполучної тканини, підсилює організм у боротьбі проти ряду інфекцій
них хвороб, має значення в боротьбі проти рецидивів рака. Успішне 
застосування цієї сироватки для лікування деяких форм шизофренії не 
тільки дало новий метод лікування цієї хвороби, але одночасно довело, що 
значна кількість форм цієї комплексної хвороби залежить від пригнічення 
функції клітинних елементів, які належать своїм походженням до фізіоло
гічної системи сполучної тканини.

Дозволю собі навести ще два приклади „суто теоретичних* робіт. 
Коли ви спитаєте нашого знаменитого математика акад. Крилова, над 
чим він тепер працює, то у відповідь ви почуєте: „Вам же добре відомо,
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що все життя я роблю те саме — інтегрую диференціальні рівняння*. Акад. 
Крилов був запрошений протягом одного року на два міжнародних кон
греси — в Париж і в Лондон. Але їхати за кордон він не захотів, а по
слав свої доповіді і від голів конгресів одержав листи, в яких йому ви
словлювали подяку за те, що надіслані ним доповіді значною мірою спри
яли успіху робіт конгресів. Один з цих конгресів був присвячений пи
танням електротехніки, а другий — радіотехніки.

Назви деяких „суто теоретичних" математичних робіт акад. Крило- 
ва говорять самі за себе: сталість крила аероплана, синхронна дія 
машин.

У 1939 р. була надрукована невелика книжка акад. Холодного, 
вихід якої в світ ботаніки називають подією на фронті ботанічної науки. 
Справа йде про фітогормони, нове вчення про можливість впливати над
звичайно малими кількостями хімічних речовин на ріст, розвиток і пло
доносність рослин. Ця робота, частково ще навіть не закінчена, вже 
починає використовуватись у сільськогосподарській практиці.

Можна було б продовжувати далі приклади успішної роботи Ака
демії Наук. Вони свідчать про те, що наша Академія з честю носить 
своє ім’я вищої наукової установи Української Радянської Соціалістич
ної Республіки.

Звичайно, це ні в якому разі не говорить про те, що в роботі Ака
демії, зокрема в організації її роботи, немає серйозних хиб. Вони, без
перечно, є, і про них я дозволю собі сказати трохи далі.

Але, якщо порівняти план Академії Наук на 1940 р. з планами ми
нулих років, то не можна не відмітити в ньому ряд позитивних зрушень. 
Вперше, нарешті, ми маємо план, в якому широко застосовано комплек
сування робіт по проблемах великого народногосподарського значення, 
на потребу розробки яких вказував XVIII з’їзд ВКП(б).

Я нагадаю, що був час, і не так давно, коли деякі видатні вчені за
перечували саму можливість планування науки. Це був один з пережит
ків капіталізму, пережитків буржуазної науки в свідомості. Все це — вже 
перейдений етап. Тепер навряд чи є наукові працівники, які б думали, 
що можна працювати науково без плану, навіть окремого, індиві
дуального для кожного науковця, не кажучи вже про роботу колек
тиву.

Далі перед нами стояло завдання — зв’язати нашу наукову діяльність 
з практикою соціалістичного будівництва, покінчити з відірваністю теорії 
від життя. Можна сказати, що і в цій галузі пережитки старих традицій 
у свідомості наукових працівників уже переможені. Зв’язок теорії з прак
тикою тепер не тільки не лякає вже наукових працівників, а навпаки, 
приваблює, і в цьому зв’язку вони шукають натхнення для своєї нау
кової творчої роботи і забезпечення її успіху.

Комплексування наукової роботи, тобто всебічне охоплення важли
вої проблеми кількома інститутами, що належать іноді навіть до різних
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відділів Академії, є новиною, яка для запровадження в практику наукової 
роботи ще вимагає від керівництва Академії Наук наполегливої систе
матичної роботи.

Зупинюся коротко на провідних комплексних проблемах плану Ака
демії Наук, бо вони характеризують значну частину роботи, передбаче
ної на 1940 р.

Перша проблема — це проблема місцевих видів палива. Інститути— 
енергетики, геологічних наук, гідрології, гірничої механіки, ботаніки, 
органічної хімії і технології, економіки, що розробляють цю проблему, ви
вчають паливні ресурси України (буре вугілля, торф); провадять відби
рання родовищ бурого вугілля і торфу для експлуатації їх з метою за
доволення паливних потреб електростанцій і промислових підприємств; 
вивчають енергобаланс та ін. Вони працюють над розв’язанням питань 
гідрогеології, родовищ бурого вугілля, боротьби з пливунами, проходки 
шахт з попереднім осушенням, над розробкою методів для боротьби з 
затопленням шахт.

У зв'язку з тим, що шари бурого вугілля мають різні хімічні вла
стивості, інститути — гірничої механіки і органічної хімії та технології 
опрацьовують методику пошарового добування його на підземних і від
критих роботах.

Інститут органічної хімії і технології продовжує свою роботу щодо 
винайдення раціональних способів для використання місцевих видів па
лива як сировини для хімічної промисловості. Між іншим, у минулому 
році пощастило здобути з торфу дубило, яке своїми якостями не посту
пається перед дубовим.

Друга проблема — проблема боротьби з шкідниками сільського го
сподарства. Основне завдання—виявити, знайти і застосувати біологічні 
і хімічні способи боротьби з шкідниками сільськогосподарських рослин 
і сільськогосподарської сировини. Проблема розробляється інститутами 
зоології, мікробіології, біохімії, ботаніки, хімії, органічної хімії і технології. 
Зокрема комплексно розробляється проблема боротьби з буряковим 
довгоносиком.

Третя проблема — використання мінеральної сировини.
Четверта проблема—водногосподарські комплекси, зв'язані з викори

станням річок України як водних транспортних шляхів, як джерел енергети
чних і водопостачання, яктериторії для розвитку рибного господарства та ін.

П’ята проблема — проблема Сиваша і солоних водойм України, роз
робка якої повинна сприяти дальшому розвиткові риболовства, добу
ванню солі і одержанню сировини для організації хімічної промисловості, 
зокрема для одержання мінеральних добрив.

Шоста проблема — проблема нафти на Україні, яка складається, з 
одного боку, з вивчення нафтоносності окремих районів УРСР, а з дру
гого,—з вивчення можливостей і методів промислового одержання нафтен 
продуктів з української нафти.
Вісті АН—2
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Сьома проблема — це вивчення рідкісних і кольорових металів, над 
чим працюють Інститут геологічних наук та Інститут хімії.

Восьма проблема — проблема боротьби з корозією металів, що роз
робляється бригадою наукових співробітників інститутів: хімії, фізики 
і фізичної хімії.

Як комплексну проблему заплановано також вивчення бруцельозу 
сільськогосподарських тварин і засобів боротьби з ним. У цій роботі 
братимуть участь інститути мікробіології, біохімії, хімії і клінічної фізіо
логії.

Відділ суспільних наук, крім наукової роботи, яка своєю метою має 
дальший розвиток, дальше піднесення української культури, національ
ної формою, соціалістичної змістом, запланував ряд підручників для 
вищих шкіл: підручник з економічної географії, підручник і учбовий 
посібник з історії України, курс сучасної української мови, курс історії 
української літератури, підручник українського фольклору.

Новий російсько-український словник закінчено. Тепер Інститут мово
знавства приступає до складання нового українсько-російського словника.

Треба ще відмітити значний прогрес і в роботі Інституту економіки. 
Останній не тільки бере участь у комплексних проблемах Академії Наук, 
але ставить ще перед собою завдання розробити питання розміщення 
продуктивних сил і економічного районування УРСР. В цій роботі беруть 
участь 34 наукових співробітники, передбачається також участь Інституту 
економіки АН СРСР, Держплану УРСР і ряду наркоматів УРСР. Мате
ріали і висновки по цій проблемі повинні бути використані при здійс
ненні третього народногосподарського плану УРСР і стануть основою 
для планування народного господарства України на четверту п’ятирічку.

Відділ суспільних наук приділяє також велику увагу питанням, що 
виникли з возз’єднанням колишньої Західної України з УРСР.

Треба також сказати про заплановані Академією Наук на 1940 р. чис
ленні конференції і наради. Ці конференції і наради мають величезне 
значення для організації наукової роботи на Україні не тільки в Акаде
мії Наук, а й поза нею. Досвід минулих років показав, що в цих 
конференціях з великою охотою беруть участь видатні вчені всього 
нашого великого СРСР і що в багатьох галузях наукова работа Акаде
мії Наук УРСР має провідне значення.

Щодо недоліків і хиб в роботі нашої Академії, то тут хоче,ться ска
зати таке: наша радянська соціалістична наука принципіаль'но повинна 
відрізнятись від буржуазної науки широким застосуванням методу спіль
ної колективної праці. На превеликий жаль, далеко ще не всі інститути 
Академії Наук і їх керівні кадри засвоїли цей принцип, далеко не всі 
вчені питання виховання молодих науковців ставлять на один рівень з 
своєю власною науковою роботою. Далеко не всі ще працівники Акаде
мії усвідомили, що Академія Наук — це величезний науковий колектив. 
Наша Академія може бути справжньою соціалістичною радянською ака
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демією тільки при умові, що кожний співробітник її буде почувати себе 
і працювати як член колективу вищої організації. Тут повинне допомогти 
систематичне керівництво науковою діяльністю з боку відділів, з боку 
Президії.

Не зовсім ще ліквідована надмірна багатотемність у планах робіт 
академічних інститутів. Поряд з проблемами і темами важливого науко
вого і практичного значення, ще можна знайти і тепер такі теми і, навіть, 
проблеми, розробка яких могла б бути відкладена без шкоди для науко
вої продукції Академії.

Є ще одна важлива хиба в роботі академічних інститутів. Поряд 
з інститутами, які дуже енергійно впроваджують свої досягнення в прак
тику, є ще чимало і таких інститутів, які вважають, що коли питання 
принципіально розв’язане, то далі це вже справа самої практики викори
стати дані науки. Це, безумовно, неправильний підхід. Практика повинна 
одержувати від науки не тільки принципіальне рішення, а й „робочі схе- 
ми“ практичного їх застосування.

На закінчення я хотів би сказати, що хоч порівнюючи з тим, чим 
була Академія Наук УРСР десять років тому, вона має значні успіхи 
в організації своєї роботи, в перебудові її згідно з вимогами до пере
дової соціалістичної- науки, проте, роботу щодо організації Академії Наук 
ні в якому разі не можна вважати закінченою.

Президія Академії Наук все ж таки вважає, що тепер Академія вже 
міцно стоїть на правильному шляху свого розвитку і що в дальшій ро
боті, керуючись постановами XVIII з’їзду ВКП (б) і вказівками великого 
Сталіна, вона виправдає себе як вища наукова установа передової Україн
ської Радянської Соціалістичної Республіки як на фронті безпосередньої 
допомоги практиці нашого соціалістичного будівництва (зокрема в галузі 
розробки важливих питань хімії, металургії, виконання тематики оборон
ного значення, а також актуальних проблем нашої промисловості і сіль
ського господарства), так і на фронті розвитку на високому теоретич
ному рівні української науки і розвитку культури, національної ффмоюг 
соціалістичної змістом.



ІНСТИТУТИ ВІДДІЛУ СУСПІЛЬНИХ НАУК В 1940 р.
Чл.-кор. Л. М. СЛАВШ

Інститути Відділу суспільних наук Академії Наук УРСР за останні 
кілька років провели значну роботу в галузі наукових досліджень, ви
ховання наукових кадрів, планування і організації наукової роботи. Інсти
тути, які раніш систематично відставали, не справлялися з своїми зав
даннями, тепер стали в ряди перших наукових установ АН УРСР. В ряді 
інститутів посилено керівництво, уточнена структура, поліпшена їх орга
нізаційна будова.

Значно виросли кадри інститутів Відділу. Якщо на 1 жовтня. 1938 р. 
по інститутах Відділу працювало 152 наукових співробітників, то тепер, на 
1 жовтня 1940 р. науковий склад інститутів становить 215 чол. Наведені 
нижче дані яскраво характеризують ріст числа наукових кадрів по Відділу 
суспільних наук.

На 1.Х
1938 р.

На І .Х  
1940 р.

Всього наукових працівників . 152 215
В тому числі:

академіків ..................................... 7 16
членів-кореспоидентів . . . . — 7
докторів н а у к ........................... 10 20
кандидатів н а у к ....................... 10 40

Наприкінці 1939 р. після возз’єднання західних областей України в 
єдиній Українській Радянській Соціалістичній Республіці, ЦК КП(б)У 
і Раднарком УРСР вирішили організувати в західних областях України 
відповідні наукові установи, щоб створити там сприятливі умови для 
розвитку науки, для роботи вчених західних областей. На початку 
1940 р. Раднарком УРСР дозволив Академії Наук відкрити у Львові 
відділи ряду своїх наукових установ.

На пропозицію Президії АН УРСР Відділ суспільних наук органі
зував у Львові відділи інститутів економіки, історії України, археології, 
української літератури ім. Т. Г. Шевченка, мовознавства і українського 
фольклору. Ці відділи були утворені на базі кол. Наукового товариства
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ім. Шевченка. Для роботи у львівських відділах було запрошено близько 
50 кваліфікованих наукових працівників—економістів, істориків, архео
логів, літературознавців, мовознавців і фольклористів.

У плані інститутів Відділу суспільних наук в 1940 р. було намічено 
7 комплексних провідних проблем, виконання яких було і є в центрі 
уваги наукових установ Відділу. Проблеми ці такі: 1) підготовка підруч
ників і учбових посібників, 2) розміщення і розвиток продуктивних сил 
і економічне районування України; 3) вивчення історії України; 4) ви
вчення творчості Тараса Шевченка і Івана Франка; 5) розробка лексики 
української, російської і єврейської мов; 6) дослідження українського 
і єврейського фольклору і 7) вивчення економіки, історії і культури 
західних областей УРСР.

Основна частина тематики 1940 р. була зосереджена навколо цих 
основних проблем. Але поряд з цими темами, в інститутах провадиться 
робота і «ад іншими питаннями, які більш-менш зв'язані із згаданими 
основними проблемами.

Відділи інститутів у Львові працюють над тими ж тематичними 
планами, що і інститути в Києві, але, головним чином, на місцевому 
матеріалі. Отже, робота львівських відділів є органічною складовою 
частиною планів відповідних інститутів.

Перейдемо до більш детального ознайомлення з тематикою і ро
ботою кожного з інститутів Відділу суспільних наук в 1940 р.

Інститут економіки закінчив складання підручника з економічної 
географії України. Студенти, викладачі й численні оргніазації в такому 
підручнику відчувають гостру потребу. Далі, інститут економіки почав 
в цьому році капітальне дослідження, надзвичайно важливе для даль
шого планування розвитку народного господарства України. Це—роз
міщення і розвиток продуктивних сил і економічне районування України. 
Розв'язання цієї проблеми почалось з великого цикла окремих робіт 
(числом 24), об'єднаних загальною темою: „Комплексний розвиток і роз
міщення галузей народного господарства УРСР". В основу цієї теми 
покладені директиви XVIII з'їзду ВКП(б) про комплексний розвиток 
основних економічних районів і про наближення промисловості до дже
рел сировини і районів споживання. Робота поділена на три частини. 
Перша частина присвячена дослідженню наявності і розміщенню тру
дових ресурсів України. До другої частини належить ряд робіт щодо 
розвитку народного господарства в кожній з областей УРСР. Третя 
частина включає 16 тем, в яких вивчається розвиток і розміщення окре
мих галузей народного господарства України, як в промисловості (паливна, 
металургічна, руднодобувна, машинобудівна і т. д.) і на транспорті, 
так і в сільському господарстві (по зернових і технічних культурах, 
городницву, тваринництву) і товарообороті.

З цією роботою зв'язана тема „Продуктивність праці в народному 
господарстві УРСРМ, яка має на меті, на основі стахановського руху
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і загального піднесення продуктивності праці, вивчити рівень підвищен
ня продуктивності праці в УРСР.

Уся ця велика робота, яку провадить Інститут економіки, має велике 
народногосподарське значення, бо вона сприятиме здійсненню основ
ного економічного завдання СРСР—-догнати й перегнати в економічному 
відношенні передові капіталістичні країни.

Згадані наукові роботи мають безпосереднє відношення до сучас
ного і майбутнього нашої батьківщини. Темою ж „Економіка УРСР в 
період відбудови народного господарства (1921— 1925)“ Інститут почи
нає серію досліджень по історії народного господарства України і основ
них етапів її розвитку на протязі перших 25 післяжовтневих років. 
Робота над цією темою широко розгорнеться в наступному році з тим, 
щоб до XXV роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції вона 
була закінчена.

Крім того, Інститут розробляє і такі питання, які тепер мають 
сугубо теоретичне значення. Для прикладу можна навести таку тему, як 
„Комунізм і проблема розподілу праці".

Інститут історії України зосередив свої сили і увагу на скла
данні підручників з історії України. Робота ця є конче потрібною і не
відкладною, оскільки такі підручники зовсім відсутні. Інститут закінчив 
складання короткого курсу історії України для середніх шкіл і само
освіти. Цей посібник уже друкується. Інститут закінчує складання ве
ликого вузівського чотирьохтомного підручника „Історія України", який 
являтиме собою марксистську роботу по історії України з найдавніших 
часів до періоду побудови соціалізму включно. Перший том присвячений 
історії України з найдавніших часів до „вічного миру" в 1686 р.; другий 
том охоплює період з 1686 до 1861 р.; третій том містить історію 
України в період капіталізму і імперіалізму—з 1861 до 1917 р. Нарешті 
останній том подає історію України в радянський період з 1917 
до 1941 р. Усі чотири томи друкуватимуться протягом 1941 р. з тим, 
щоб перші томи вийшли з друку до початку 1941/42 навчального 
року.

Поряд з цими основними підручниками Інститут готує (частина вже 
здана до друку) ряд посібників, хрестоматій, розрахованих на виклада- 
дачів і студентів вузів, а також для самоосвіти. Сюди належить серія 
нарисів з історії України, третій випуск „Хронології історії України"" 
(1917— 1940 рр.) і т. д.

Крім того, Інститут історії України досліджує в цьому році групу 
питань по західних областях України. Це— „Історична географія Га
лицької і Холмської земель з X до XIV століть", „Колонізація Галиць
кого Підкарпаття в X V  — XVI століттях", „Зв'язки Західної України 
з Наддніпрянською в XVI—XVII століттях", „Відносини Галичини і Ро
сії в XVI — XVII століттях", „Польські плани знищення українського 
народу в 1918—1939 рр." і ін.
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Інститут археології в 1940 р. працював над складанням учбового 
посібника з історії України від найдавніших часів до утворення Київ* 
ської держави. Така книга готується вперше. У старих підручниках по 
історії України ми іноді знаходимо лише невеликі вступи, присвячені 
окремим етапам давньої історії України. В зв’язку з цим під час скла
дання посібника працівникам Інституту довелось провести чималу до
слідницьку роботу по зведенню і синтезуванню зібраного на Україні 
великого археологічного матеріалу, покладеного в основу історичних 
побудов, введених, в посібник. Книга складається з 8 розділів і охоп
лює давньокам’яний, новокам’яний (з Трипіллям), мідно-бронзовий і за
лізний віки, Скіфію, грецькі колонії, періоди сарматський і переселення 
народів, а також період слав’янських племен.

Інститут археології працює в цьому році над широкою тематикою, 
яка охоплює основні групи пам’ятників України на етапах первісного, 
рабовласницького і феодального періодів. Інститут почав складати ве
лику зведену монографію „Пам’ятники палеоліту України", в якій 
будуть представлені всі палеолітичні стоянки (а їх відомо уже понад 100), 
відкриті по цей час на Україні. Дві роботи присвячені неолітичним 
стоянкам, відкритим в 1927— 1932 рр. в порожистій частині Дніпра, 
і Дроновській стоянці (Північний Донець). Готуються роботи по пам’ят
никах трипільської культури. По темах „Суспільства мегалітичного ти
пу Правобережжя України" і „Суспільства білогрудівського типу" 
Інститут вивчає конкретні суспільства, які населяли територію України 
в епоху бронзи.

В центрі уваги археологів, які вивчають історію України в період 
рабовласницького ладу, стоїть Ольвія. З  вивченням Ольвії зв’язаний 
ряд тем щодо її історії, рівня розвитку її, керамічної і металічної про
мисловості, монетної справи, варваризації ольвіополітів під натиском 
скіфського впливу і т. д. З скіфських пам’ятників вивчаються два горо
дища, які за останні роки систематично розкопуються—Кам’янські Ку- 
чури — в Дніпропетровській області і Шарповське—в Кіровоградській 
області.

Велику дослідницьку роботу веде Інститут по вивченню пам’ятників 
„полів поховань" і славянських племен, як в районах Придніпров’я, так 
і в західних областях. Ранньофеодальним містам Київської Русі при
свячено 5 робіт. В них вивчаються давні Київ, Галич, Вишгород, Рай- 
ковецьке городище, Білгород і ін.

У тісному зв’язку з цією дослідницькою тематикою провадиться 
і велика експедиційна робота. В ЗО пунктах України минулим літом 
провадилися археологічні розкопи, які дали багато нових матеріалів по 
вивченню памятників давньої історії України.

Інститут української літератури ім. Т. Г. Шевченка в цьому 
році продовжував почату в попередні роки роботу по складанню 
вузівського підручника „Історія української літератури". Перший том,
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який містить історію української літератури від давніх часів до Котля
ревського, уже знаходиться в друку. В найближчий час закінчується 
підготовка до друку другого тому, присвяченого XIX ст. Складена і зда
на до друку хрестоматія по історії української літератури, яка охоплює 
той же період, що і перший том підручника. Вихід з друку підручника 
і хрестоматії матиме велике значення, тому що до цього часу вищі 
учбові заклади України таких посібників не мали.

Інститут продовжує також роботу над готуванням до друку творів 
класиків української літератури. В цьому році здано до друку III і бу
де зданий IV том академічного видання творів Т. Г. Шевченка. Го
тується також решта томів цього академічного видання.

У зв’язку з 85-річчям з дня народження і 25-річчям з дня смерті 
великого українського письменника Івана Франка, Інститут розгорнув 
роботу по підготовці до друку ювілейного видання творів письменника. 
Художніми творами Франка буде заповнено більше 15 томів. Решта 
включатиме науково-критичні статті. Уся ця величезна робота повинна 
бути закінчена до весни наступного року.

Почата підготовка до друку п’ятитомної збірки творів Василя Сте- 
фаника. Історії давньої української літератури присвячені збірник нау
кових статтей і хрестоматія. З окремих, уже закінчених робіт, або з тих, 
що в найближчий час закінчуються, слід відзначити „Проблему синтезу 
в літературознавстві'*, збірник, присвячений вивченню зв’язків російської 
і української літератури.

Інститут мовознавства в цьому році закінчив складання вузів
ського „Курсу сучасної літературної української мови", в якому дана 
розробка питань наукової граматики сучасної літературної української 
мови і її історії. Такий підручник конче потрібний для студентів і ви
кладачів.

У центрі уваги Інституту була також робота над складанням слов
ників. За цей рік багато зроблено в справі підготовки нового російсько- 
українського словника, Після 1917 р. на Україні було видано кілька 
російсько-українських словників. Але вони виявилися зовсім непридат
ними до користування ними, бо вони мали цілком визначену націона
лістичну направленість, не кажучи вже про те, що в них не було гли
бокої наукової розробки всього матеріалу. Словники, які вийшли з дру
ку до цього часу, не відбивали всього багатства російської і української 
мов. При складанні нового російсько-українського словника довелося 
чимало попрацювати над тим, щоб набагато збільшити реєстри росій
ських і українських слів, щоб відкинути штучно створені націоналістами 
нібито українські слова і щоб очистити мову від непотрібних полонізмів 
і архаїзмів. В новому російсько-українському словнику використані ве
личезні мовні багатства класичної і сучасної української літератури. 
Складання словника вже закінчено. Обсяг його 120 авторських аркушів, 
поділених на два томи. Вони мають бути надруковані протягом 1941 р.
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Тепер російсько-український словник знаходиться в стадії редагування 
в редакційнії* комісії, створеній Радою Народних Комісарів УРСР 
21. УЦ І940 р.

- Широко розгорнулася робота по складанню нового українсько-ро
сійського словника, обсяг якого запроектований в 130 авторських арку
шів. Він мас бути закінчений влітку 1942 р. В українсько-російському 
словнику е дуже гостра потреба. Досить нагадати, що досі широко 
користуються словником Грінченка, виданим понад ЗО років тому. Інсти
тут почав готувати до друку німецько-український і англійсько-україн
ський словники.

Ця лексикографічна робота, крім загальнотеоретичного, має також 
і великі практичне значення. Тому вся країна нетерпляче чекає виходу 
словників у світ. Широкий розмах цієї роботи цілком відповідає закли
кові товариша Молотова про глибоке вивчення мов народів СРСР.

За цей рік пішла вперед робота над складанням картотеки словни
ків лексики основоположника української літературної мови Т. Г. Шев
ченка і класика української прози М. Коцюбинського. Видання цих 
словників намічено в 1942 р. Сюди ж належить група тем по вивченню 
мов письменників Івана Франка, Василя Стефаника і Миколи Устияно- 
вича. До цього ж розділу тематики треба віднести тему, яка розро
бляється в зв'язку з необхідністю очистити українську мову від поло
нізмів.

Значно розширена діалектологічна робота Інституту мовознавства. 
Складений „Питальник" для збирання діалектологічних матеріалів; про
ведений ряд експедицій для вивчення живої української мови і місцевих 
говорів. Почата робота над темою „Особливості народних говорів ра
йону Михайла Коцюбинського. Сюди ж належить група тем по ви
вченню покутського говору, говору надсянсько-лемковсько' бойківського 
прикордоння, говору села Нагуевич і т. д.

З закінчених і близьких до закінчення мовознавчих монографій від
значимо підручник „Нарис з історії мовознавства", дослідження „Історія 
російської літературної мови першої половини XIX ст .“ і ін.

Інститут українського фольклору основним своїм завданням в 1940 р. 
мав закінчити складання підручника українського фольклору — підруч
ника, який не мав собі попередників і який надзвичайно потрібний для 
середньої школи, для вузів і широкої, радянської громадськості. Під
ручник дасть вичерпуючий матеріал по історії і теорії українського 
фольклору. Перший том присвячений словесному фольклору, другий 
том — музичному фольклору і народному образотворчому мистецтву. 
Обидва томи мають бути передані до друку в першій половині 1941 р.

Інститут продовжує роботу над рядом інших досліджень з основних 
питань теорії і історії українського фольклору. По темі „Українська 
народна творчість про боротьбу з польським панством і шведським 
вторгненням" досліджується фольклорний матеріал про народні націо
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нально-визвольні рухи в кінці XVII і на початку XVIII ст. Робота 
„Українські народні співці-кобзарі" містить історію кобзарства від його 
виникнення до наших днів. У „Нарисах по історії української народної 
пісні" висвітлені питання виникнення пісні і її дальшого існування за
лежно від оточуючих її соціальних умов. Тема „Ленін і Сталін в україн
ському фольклоріа досліджує історію формування художніх образів 
Леніна і Сталіна в українському фольклорі. Ряд тем присвячений ви
вченню пісенного і музичного фольклору західних областей („Тексти 
українських народних пісень Галичини і Буковини", „Народні пісні укра
їнського Закарпаття" і ін.). Почато вивчення народних танців („Бойків
ські народні танці").

З інших тем Інституту фольклору відзначимо ще такі: „Героїчні 
образи народних дум", „Шевченко в народних легендах", „Франко як 
фольклорист" і ін.

В Інституті провадиться також ряд етнографічних досліджень: скла
дається атлас матеріальної етнографії західних областей, вивчається 
український народний одяг в західних областях, досліджуються сюжетні 
і стильові особливості сучасних українських килимів, гобеленів і панно.

Кабінет по вивченню єврейської літератури, мови і фольклору за 
останній рік значно розширив свою тематику. Крім лінгвістичної і фоль
клорної секцій, які продовжували почату в попередні роки роботу, була 
організована і почала функціонувати літературна секція.

Лінгвістична секція провадила роботу в напрямі лексикології, ле
ксикографії, граматики і історії мови. Тематика секції була зосереджена 
на двох проблемах: а) „Шляхи розвитку лексики і граматики сучасної 
єврейської мови" і б) „Історія єврейської мови".

Велика робота за минулий час була проведена по складанню ро* 
сійсько-єврейського словника, який буде цілком готовий в кінці 1941 р. 
Величезне практичне значення такого словника зросло особливо за 
останній рік в зв'язку із збільшенням єврейського населення СРСР за 
рахунок західних областей України і Білорусії, Бесарабії, Литви, Лат
вії, яке прагне опанувати міжнаціональну російську мову.

По граматиці єврейської мови, розроблялися дві теми: „Атрибути 
і їх синтаксичні зв’язки"— тема, присвячена виявленню стилістичного 
значення конструкції фрази єврейської мови і „Будова простого речен
ня", де дана історія простого речення і його вживання в сучасній єврей
ській мові.

Тема „Мова сучасної єврейської прози" має на меті виявити нові 
процеси в лексиці і словоутворенні, прослідкувати, як використовуються 
старі мовні ресурси для висловлення нових понять, вивчити практику запо
зичень і асиміляцій лексики мов братських народів, головно, слав’янських.

Історії єврейської мови присв’ячені дві теми: „Єврейська літературна 
мова на початку XIX ст." і „Мова Шолом-Алейхема". Остання робота 
€ першою монографією по мові єврейської художньої класики.



Інститути Відділу суспільних наук в 1940 р. 27

Фольклорна секція кабінету склала великий однотомник, який вклю
чає 500 єврейських дореволюційних і радянських народних пісень, а та
кож збірник різних варіантів єврейських народних драм і комедій („Пу- 
рім-шпіль“). Недавно організована літературна секція уже почала до
слідження творчості класика єврейської літератури І. Л. Переца (в зв’язку 
з минулим в 1940 р. 25-річчям з дня його смерті) і сучасних прозаіків 
Д. Бергельсона і М. Кіпніса. *

Такий короткий огляд тої науково-дослідної роботи, яку провадять 
інститути Відділу суспільних наук в 1940 р. Один лише перелік тем 
свідчить про великі зрушення, які сталися за останні роки в житті і 
діяльності гуманітарних інститутів Академії Наук УРСР.

Відділ суспільних наук на піднесенні. Він починає виконувати своє 
основне завдання — служити науковим центром розвитку української 
культури — національної формою, соціалістичної змістом.

Проте, поряд з досягненнями, в роботі інститутів Відділу є й значні 
хиби, на викорінення яких повинні бути спрямовані всі зусилля. Треба 
сміливіше розгорнути творчу роботу по пропаганді ідей марксизму-ле- 
нінізму. В зв’язку з цим треба посилити увагу до провідних теоретичних 
тем, до методологічних проблем. Треба розширити кооперування спо
ріднених інститутів для більш ефективного розв’язання складних проблем.

Необхідно поліпшити планування науково-дослідної роботи, налаго
дити систематичну допомогу науковим працівникам у виконанні їх тема
тики, організувати повсякденний контроль за ходом виконання планів, 
поліпшити справу виховання і росту нових кадрів наукових працівників.

Інститути Відділу повинні ще краще організувати свою роботу, ще 
енергійніше рушити вперед свою наукову діяльність, щоб її результати 
цілком відповідали тим вимогам, які пред’являють до науки більшовицька 
партія і радянський уряд, щоб наші інститути дійсно були в рядах пе
редової науки сталінської епохи.
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Довгі роки біологічні науки розробляли здебільшого питання 
абстрактні. Керуючись положенням К. Маркса про те, що „філософи 
досі тільки пояснювали світ, а справа полягає в тому, щоб змінити його* 
радянські вчені-біологи поставили свою науку на службу соціалістич
ному будівництву і працюють над актуальними проблемами, як от: під
вищення продуктивності рослин і тварин, переробка їх природи, охорона 
здоров'я трудящих, полегшення .їх праці і подовження дорогоцінного 
життя радянської людини.

Над розв’язанням цих. питань в системі АН УРСР працюють 
інститути ботаніки, зоології, мікробіології, гідробіології, біохімії, клініч
ної фізіології, Карадагська біологічна станція і Львівський природознав
чий музей, включений в систему АН УРСР.

Після рішень XVIII з’їзду ВКП(б) інститути Відділу біологічних 
наук домоглися значних зрушень у перебудові тематики, наблизивши 
її до вимог соціалістичного господарства. 1939/40 рік був переломним 
щодо комплексування робіт окремих інститутів і їх відділів та лабора
торій в розв’язанні складних і актуальних проблем. Крім того, пошири
лося кооперування роботи інститутів АН УРСР з інститутами АН СРСР 
і рядом галузевих науково-дослідних інститутів.

Такими міжінститутськими проблемами є „Боротьба з довгоносиком*, 
„Боротьба з бруцельозом", „Розробка еволюційної теорії на основах учення 
Дарвіна*, „Хвороба висоти", „Ерозія грунтів*, „Водосховища УРСР".

Поліпшено і внутрішньоінститутське комплексування, що сприяє 
поєднанню роботи молодих, вихованих радянською владою наукових 
працівників з роботою висококваліфікованих кадрів старшого покоління, 
а також підвищує якість наукової роботи.

Тематика інститутів Відділу біологічних наук різноманітна і багато
стороння. Спинимось на основних питаннях тематики окремих інститутів 
і на результатах їх роботи.

Інститут ботаніки—один з найбільших інститутів Академії — працює 
над розв’язанням трьох головних проблем:

1) Інвентаризація рослинних ресурсів України і вивчення шляхів їх 
використання в різних галузях народного господарства.
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2) Встановлення закономірності онтогенетичного розвитку рослинних 
організмів і способів керування ними для збільшення продуктивності 
сільськогосподарських культур.

3) Розробка методів направленої переробки природи рослин шляхом 
гібридизації і добору в відповідних умовах виховання.

Крім того, в комплексі з іншими установами Інститут вивчає питання 
еволюції і історії рослинності на Україні, засоби боротьби з ерозією 
грунтів, організацію лугово-пасовищного та лісового господарства, ви
користання засолених і піскуватих грунтів під сільськогосподарські 
культури, засоби боротьби з домовими грибами в спорудах та ін.

На колектив Інституту ботаніки покладено складне і відповідальне 
завдання будівництва республіканського ботанічного саду АН УРСР.

До двадцять третіх роковин Жовтня проекти будівництва остаточно 
стверджені Раднаркомом УРСР і виділені відповідні асигнування. Зав
дання Інституту ботаніки виправдати довір’я уряду і партії, зокрема 
тов. Хрущова, і зробити все для того, щоб до 1945 р., згідно з планом, 
на Звіринці, в цьому мальовничому місці Києва, виріс ботанічний сад— 
один з найкращих у Союзі.
$ Вивчаючи флору і рослинність республіки, Інститут у цьому році 

провів експедиційне дослідження західних областей України, що дасть 
можливість доповнити новими даними капітальну працю— „Флора УРСР“, 
другий том якої вийшов цього року, а також виготовити і видати в 1941 р. 
„Визначник вищих рослин УРСР*, дуже потрібний для всіх вузів та нау
кових установ і організацій. ч

В 1940 р. Інститут приступив також до підсумування понад п'ят
надцятирічної роботи сектору спорових рослин і виготовляє до друку 
„Визначник вищих спорових рослин Європейської частини СРСР“.

Цікаві і актуальні дослідження провів відділ мікології Інституту по 
вивченню мікофлори кагатної гнилизни цукрових буряків. На основі цих 
досліджень розроблено способи тривалого зберігання цукрових буряків 
у полі і на заводах.

Вивчаючи закономірності розвитку репродуктивних органів колоскових 
і інших рослин, акад. Сапєгін дав наукове обгрунтування дуже важливих 
агрономічних способів підживлення рослин.

Акад. Холодний і його лабораторія успішно розробляють проблему 
фітогормонів і способи їх використання в боротьбі за врожайність рос
лин. Лабораторії проф. Кузьменка і чл.-кор. Власюка вивчають питання 
живлення, росту й розвитку рослин. В цьому році одержано значний 
«фект від застосування у виробничих умовах (на 1000 гектарів) доб
рив з відходів марганцеворудної промисловості.

Проф. Піонтковський закінчив роботи по інтродукції нових скоростиг
лих сортів винограду в умовах Київщини. Більше десяти іноземних сор
тів винограду передано у виробництво. Одержано чималі успіхи в селек
ції зимостійких сортів винограду і персиків. Зокрема старшому науко
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вому співробітнику Ардатьєву удалося одержати гібрид між зимостійким? 
мигдалем і персиком.

Перебудовуючи роботу відповідно до завдань сільського господарства, 
Інститут ботаніки з 1940 р. опрацьовує методи створення нових, продук
тивніших зернових і технічних рослин. Успішно проходять роботи з чо- 
тиривидовим пшенично-житнім гібридом (доктор Лебедев), з махоркою 
і тютюном. Розпочато дослідження з каучуконосними рослинами.

Досягнення Інституту ботаніки були високо оцінені і відзначені тим, 
що Інститут в цілому і 16 його співробітників були учасниками всена
родного огляду перемог колгоспного ладу і передової сільськогосподар
ської науки—Всесоюзної сільськогосподарської виставки.

Тематика Інституту зоології, яка рік — два тому була відірвана зовсім 
від практичних потреб народного господарства, тепер цілком перебудо
вана і спрямована на розв’язання ряду актуальних проблем, пов’язаних 
з практикою соціалістичного будівництва.

Дослідження явищ масового розмноження шкідників дозволять робити 
правильні прогнози і будуть грунтовною базою для розробки конкретних 
методів боротьби з ними.

За завданням уряду Інститут зоології провадить велику роботу по 
розробці методів боротьби з буряковим довгоносиком. Для цього орга
нізовано три нових відділи: 1) Відділ біологічних методів боротьби з 
шкідниками, 2) Відділ таксисів і 3) Відділ токсикології.

Перший рік роботи відділів дав уже практичні наслідки, які в 1941 р. 
широко перевірятимуться у виробничих умовах.

Відділ біологічних методів боротьби з шкідниками, вивчаючи біоло
гію яйцеїда бурякового довгоносика, запропонував конкретні агротехнічні 
заходи, які сприятимуть масовому розмноженню яйцеїда, що знищуватиме 
яйця шкідника.

Лабораторія таксисів разом з Інститутами біохімії і ботаніки винай
шли принаду з відходів насіння буряка та інших речовин, що приваблю
ють довгоносика; це дозволяє застосовувати принадний метод і отруєння 
жуків на інших культурах раніш, ніж шкідник встигне перейти на молоді 
сходи буряків.

Лабораторія токсикології запропонувала заміну поліхлоридів у лов
чих колодязях ефективнішими речовинами, що діють значно довше.

Таким чином, у важливій справі боротьби з буряковим довгоносиком 
працівники Інституту зоології вже одержали деякі позитивні наслідки, що 
дають можливість ширше розгортати досліди в справі боротьби з цим 
шкідником для остаточного знищення його в найближчі роки.

Цікаву проблему опрацьовують відділи екології і генетики по аклі
матизації і селекції китайського дубового шовкопряда і по розробці 
засобів поліпшення якості шовку відповідним режимом годування.

Немало важливих питань розробляється у відділах фауністики та 
механіки розвитку. Зокрема слід відзначити роботу по вивченню законо
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мірностей змін форм і функції тваринного організму під час його інди
відуального розвитку і їх значення для еволюції, а також по вивченню 
процесів мінливості тварин як основи видоутворення.

Інститут мікробіології за останні роки зміцнів науково і організаційно 
і виховує молоді наукові кадри, які розробляють важливі питання мік
робіології теоретичного і практичного значення.

Провідні проблеми Інституту такі:
1) Мінливість мікроорганізмів у зв’язку з пристосуванням до різних 

умов середовища.
2) Природа бактеріофага і його практичне значення.
3) Бруцельоз сільськогосподарських тварин і боротьба з ним.
4) Роль мікроорганізмів у перетворенні азотних речовин у 

грунті.
5) Гомоз бавовника і боротьба з ним.
Інститут включився також у розробку комплексної проблеми по бо

ротьбі з буряковим довгоносиком.
Наслідки своєї наукової діяльності Інститут запроваджує в практику. 

Знайдено протикоклюшний бактеріофаг, провадиться робота по вивчен
ню і виготовленню препаратів проти дизентерії і шкарлатини. Розроб
лена і передана для реалізації НКОЗ методика виготування препаратів. 
Для діагностики бруцельозу одержано новий препарат — алерген, який 
виявився більш ефективним, ніж існуючий до цього часу; Інститут удо
сконалює метод виготування його для широкого вжитку. Крім того, 
знайдено бактеріофаг до бруцел і тепер вивчається його терапевтична 
дія. Провадяться також досліди по добуванню хімотерапевтичних пре
паратів бруцельозу, і є вже деякі позитивні наслідки.

Інститут гідробіології протягом останніх років зосередив свою роботу 
навколо проблеми великого народногосподарського значення. Ми маємо 
на увазі ряд питань, зв'язаних з реконструкцією Дніпра. До розв’язання 
цих питань Інститут залучив ряд науковців з інших інститутів АН УРСР 
(гідрології, ботаніки, мікробіології). Інститут провів уже велику роботу 
і одержав цікаві наслідки щодо гідрологічного і біологічного режиму 
Середнього Дніпра (склад і динаміка рибного населення, час і умови 
нересту та біологія промислово-цінних видів риб).

Проведені санітарно-біологічні дослідження певних ділянок Дніпра 
т$ інших водойм і зроблено висновки щодо їх санітарного стану. Крім 
того, санітарно-гідробіологічний відділ Інституту на замовлення окремих 
організацій виконав ряд спеціальних робіт для вивчення впливу спадних 
вод на стан певних водойм, зокрема на їх рибне населення.

Починаючи з 1940 р. Інститут розгорнув також дослідження солоних 
водойм УРСР, організувавши для цього спеціально опорний пункт у 
Генічеську, основним завданням якого є вивчення біології кефалі та 
глоси, а також з’ясування можливості раціонально використати природні 
ресурси східного Сиваша і Молочного лиману.
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Виходячи з постанов XVIII з ’їзду ВКП(б), Інститут вивчає малі річки*, 
досліджуючи їх біологічні властивості, зокрема рибне населення цих річок. 
Такі роботи вже закінчені по Сулі, Верді, Обиточній. Закінчуються 
роботи по дослідженню Росі. Результати досліджень передані зацікав
леним господарським організаціям.

Треба згадати, що тепер у колгоспах досить широко використовується 
досвід Інституту у справі збільшення репродукції заплавних водойм 
шляхом вирощування в них ставкового коропа.

В загальнореспубліканському масштабі використовуються висновки 
з робіт Інституту по дослідженню біології молоді риб у напрямі вряту
вання риб’ячої молоді в пересікаючих заплавних водоймах Дніпра, При
п’яті і Десни. В 1940 р. на підставі попередніх робіт по дослідженню 
типології та категоризації заплавних водойм Інститут склав анкети та 
інструкцію кадастру великих річок і їх заплавних водойм, що дало 
можливість Наркомрибпрому використати весь досвід згаданих до
сліджень схеми класифікації водойм при паспортизації водних об’єктів 
заплавини.

Інститут біохімії опрацьовує такі проблеми:
1) Біохімічна динаміка мускульної тканини і зміни її під впливом 

різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Завдання цієї проблеми вивчити 
біохімічні процеси в мускулах у зв’язку з їх діяльністю і вплив на них 
харчування, росту, температурного оточення. Розробка цих питань має 
теоретичне значення для розуміння біохімії мускульної діяльності, ролі 
окремих речовин в хімізмі мускулів, а також і практичний інтерес у 
зв’язку з раціоналізацією харчування в умовах фізичної праці.

2) Біохімія центральної нервової системи і зміни її в різних функ
ціональних етапах. При вивченні цієї проблеми одержано важливі з тео
ретичного боку результати для дослідження біохімічних процесів цен
тральної нервової системи, що мають також значення і в медичній прак
тиці— вони з ’ясували вплив великих доз інсуліну на процеси обміну мозку 
і вказали на можливість застосування великих доз інсуліну при лікуванні 
шизофренії.

3) Залежність між хімічною природою і біохімічною функцією фер
ментів. Дослідження довели важливу роль фосфорних сполук і заліза у 
процесах регуляції дії протеолітичних ферментів у тканинах. Вивчено- 
умови синтетичної дії ферментів, властивості ферменту, який обумовлює 
зміни клейковини тіста при ураженні зерна блощицею-черепашкою, що 
дозволило розробити метод поліпшення зараженого борошна в хлібо
печенні.

Відділ зоотехнічної біохімії, вивчаючи обмін речовин в організмі в 
залежності від факторів годівлі, дослідив роль мінеральних речовин у 
процесах обміну і зокрема зв’язок обміну з факторами живлення.

У Відділі порівняльної біохімії розробляються цікаві з теоретичного 
боку питання мінливості і еволюції організмів.
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Інститут клінічної фізіології вже кілька років працює над важливою про
блемою „Генез старості і профілактика передчасного старіння організму".

Ряд досягнень, одержаних при розробці цієї проблеми, застосовується 
на практиці. Винайдена акад. Богомольцем антиретикулярна цитотоксична 
сироватка стимулює захисну реакцію фізіологічної системи сполучної 
тканини, посилює організм у боротьбі проти інфекційних хвороб, має 
значення в боротьбі проти рецидивів рака і застосовується для лікування 
деяких форм шизофренії. Цитотоксичною сироваткою вже користуються 
для лікування 41 лікувальна установа як в УРСР, так і в усьому Союзі.

Чл.-кор. АН УРСР Медведева розробила новий метод ранньої 
діагностики рака. По проблемі гіпертонії одержано експериментальну 
гіпертонію у тварин, що дає можливість встановити причини і механізм 
розвитку гіпертонічної хвороби. Встановлено також значення реактивності 
організму для розвитку гіпертонії і значення офтальмологічних даних 
щодо ранньої діагностики її.

Акад. Філатовим успішно провадиться застосування нового методу 
трансплантації консервованої шкіри трупа як методу стимулюючої терапії.

По проблемі генезу і профілактики хвороби висоти чл.-кор. СірО‘ 
тінін виконав ряд робіт, що встановлюють вплив низького барометричного 
тиску на організм. Ці дані дуже потрібні для удосконалення методів 
профілатики хвороби висоти. Встановлено також, що вплив зниженого 
атмосферного тиску може бути використаний як метод терапії недокрів’я.

Немало зроблено Інститутом і зокрема акад. Богомольцем в галузі 
переливання крові та інших наукове^обгрунтованих і практично переві
рених заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я і на подовження 
життя радянського народу.

Карадагська біологічна станція працює головно над проблемою фауни 
Чорного моря в районі Карадага. Одержувані матеріали використовуються 
рибногосподарськими установами і важливі для перспективного викори
стання промислових ресурсів Чорного моря.

Львівський природознавчий музей розгортає свою наукову діяльність у 
напрямі вивчення флори і фауни західних областей України і провадить 
велику роботу по реорганізації і впорядкуванню музею, щоб встановити 
його профіль і щонайраціональніше використати всі наявні фонди.

Крім цих досягнень, з якими інститути Відділу біологічних наук 
приходять до двадцять третіх роковин Жовтневої соціалістичної револю
ції, треба відмітити і хиби в їх роботі.

Насамперед інститути ще не позбулися багатотемності; часом тема
тика не зв’язана з практикою і мало конкретизована, що іноді заважає 
виділити міжінститутські теми і налагодити комплексну роботу; часто 
деякі відділи чи лабораторії опрацьовують окрему проблему, мало пов’я
зану з основною проблематикою Інституту.

Готуючись до на 1941 р. інститути Відділу біологічних наук повинні 
з особливою увагою переглянути свої плани і виділити основні завдання,
Вісті АН — З
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навколо яких мусить плануватись робота кожного відділу. Крім того, 
треба посилити роботу над освоєнням теорії діалектичного матеріалі
стичного методу, практикувати доповіді, пов’язані з конкретною роботою 
Інституту, а також виховувати і підвищувати кваліфікацію молодих кадрів, 
що є великим і почесним обов’язком наших кваліфікованих кадрів стар
шої генерації.

Зрушення, які ми маємо в роботі інститутів за 1939/40 рік, — це 
тільки початок великої роботи, яка повинна бути проведена. У нас є всі 
можливості успішно виконати завдання, поставлені перед нами партією 
і урядом. Інститути Відділу біологічних наук досить забезпечені необхід
ним обладнанням і мають достатні кадри висококваліфікованих науковців.

Все це є запорукою нашої дальшої творчої роботи, спрямованої на 
розвиток передової науки.
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Завдання щонайповніше розв'язати науково-технічні проблеми, по
ставлені ростучою соціалістичною промисловістю, викликало необхідність 
значно поширити в 1940 р. Відділ технічних наук. Обрання нових ака
деміків і членів-кореспондентів у 1939 р. дозволило поставити питання 
про організацію нових технічних інститутів.

З  нових інститутів, організованих у 1939 р., два — Інститут чорної 
металургії та Інститут енергетики — входять до складу Відділу техніч
них наук. З 1 січня 1940 р. ці інститути розпочали вже науково-дослід
ну роботу.

Загальне число наукових співробітників, разом з допоміжним 
персоналом, по всіх інститутах Відділу технічних наук становило на 
1 січня 1940 р. 252 чол.; на 1 жовтня це число зросло до 352. Учений 
ступінь доктора мають 23 співробітники, ступінь кандидата технічних 
наук — 45. У складі Відділу— 13 академіків і 14 членів-кореспондентів.

Основні засоби і, особливо, устаткування лабораторій, що мають 
інститути, хоча ще недостатні, проте, вже є можливість розв'язувати 
складні і відповідальні завдання, поставлені третім п'ятирічним планом 
розвитку народного господарства.

Над чим тепер працюють інститути Відділу технічних наук?
І н с т и т у т  б у д і в е л ь н о ї  м е х а н і к и  в 1940 р. продовжує роз

робляти дві проблеми: а) розрахунок конструкцій за методом критичних 
навантажень і б) динамічна міцність металів і деталей конструкцій.

Особливу увагу було приділено розрахункам конструкцій за межами 
пружності і експериментальному вивченню на моделях стійкості кон
струкцій. Цій проблемі прийячено шість робіт тематичного плану; 
три з них виконуються на завдання Управління будівництва Палацу .Рад 
і мають на меті з’ясувати ряд питань, зв’язаних із здійсненням проекту 
каркасу Палацу Рад.

На завдання Ново-Краматорського заводу, проведено роботу з ^роз- 
рахунку стійкості конструкцій молотовидного крана. Результати її дали 
можливість підтвердити, що конструкція башти і укосини цієї величезної 
споруди, вантажопідйомністю в 350 тонн, має достатній запас стійкості. 
Робота передана Ново-Краматорському заводові для використання.
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По цій же проблемі розробляється одне з найяскравіших питань — 
розрахунок на міцність і стійкість за межами пружності стальних рам.

Проводиться також експериментальна перевірка динамічного методу 
дослідження стійкості рамних конструкцій, яка повинна встановити при
датність цього методу для практичних цілей.

В галузі динамічної міцності розвинено роботи, присвячені питан
ням динамічної міцності матеріалу і машинних деталей. Зокрема, вивчено 
вплив ефекту концентрації на міцність ряду конструкційних сталей. Про
ведено роботу по вивченню міцності пакетів турболопаток. Результати 
виконаних розрахунків і експериментів дозволяють уточнити методи 
розрахунку турбомашин.

Інститут провів ряд Досліджень в галузі розрахунку міцності колін
частих валів при наявності крутильних коливань. Одержані результати 
дозволили розробити уточнену методику розрахунку для потреб спеціаль
ного суднобудівництва. Вивчення законів подібності при ударі підтвер
дило раціональність застосування нових, розроблених Інститутом „енер
гетичних" характеристик ударної міцності сталі.

Закінчується робота по дослідженню шкідливих втрат у маятникових 
копрах, яка має значення як для дослідних, так і для заводських ла
бораторій, що провадять ударні випробування металів.

Вказані вище роботи в галузі дослідження ударної міцності металів 
провадились на збудованих Інститутом балістичних копрах, які дають 
далеко більші можливості, порівнюючи із звичайними конструкціями.

В червні цього року з ініціативи Інституту проведено Всесоюзну 
нараду з питань динамічної міцності. В цій нараді взяло участь багато 
представників найкрупніших науково-дослідних установ і заводів Києва, 
Москви, Ленінграда, Харкова, Горького, Сталінграда та інших міст Союзу.

Учасники наради заслухали 24 доповіді (дев’ять з них зроблені 
працівниками Інституту) і намітили дальший напрям дослідної роботи і 
допомоги промисловості. Нарада зміцнила і розвинула зв’язки Інституту 
будівельної механіки з науково-дослідними і промисловими організаціями 
Союзу.

Кафедра математичної фізики, що входить до складу Інституту, 
продовжує успішно розробляти проблему нелінійної механіки, що має 
велике теоретичне значення.

І н с т и т у т  г і р н и ч о ї  м е х а н і к и  і  1940 р. працює над питан
нями механізації трудомістких гірничих робіт.

В галузі прискорення будівництва гірничих підприємств в цьому 
році запроваджено швидкісний метод проходки і кріплення шахт на 
основі механізації процесів кріплення, максимального сполучення one-* 
рацій і процесів в часі і в просторі, сполучення професій та ін. При 
проходженні за цим методом шахти Петрово-Лідіївка досягнуто швид
кості 60 м на місяць, замість середньої цифри по Донбасу — 13,5 м при 
звичайному способі.
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Велика робота проведена Інститутом в галузі розробки українського 
бурого вугілля, добування якого через умови залягання (серед водо
носних пісків), фізичні властивості і велику міцність шарів довгий час 
стояло на дуже низькому рівні. Інститут підвів міцну технічну базу під 
експлуатацію буровугільних родовищ, для чого на протязі 1939— 1940 рр. 
було вивчено і застосовано основні методи попереднього осушення во
доносних пісків, розроблено новий спосіб осушення родовищ за допо
могою горизонтальних дрен. Цей спосіб цілком виправдав себе при про
мисловому випробуванні на окремих графітових кар’єрах і тепер Народ
ний комісаріат місцевої паливної промисловості проектує запровадити 
його ще шире.

Застосування такого способу осушення цілком звільняє від прове
дення дорогих підземних виробок, необхідних при підземному способі, 
від улаштування та устаткування колодязів.

В галузі системи розробки бурого вугілля (чотири роботи) вивчено 
поведінку піщаної покрівлі буровугільної верстви, що дало можливість, 
замість, системи коротких стовпів, встановити нову систему виймання 
вугілля Лавами, при якій втрати вугілля зменшились з 70 до 30%. Нова 
система, крім того, дозволила застосувати для добування вугілля в лаві 
машини великої продуктивності. Після установки конвеєра в лаві збіль
шилась продуктивність вибійника на 160—200%.

При існуючій досі системі розробки потужних верств можна було 
виймати вугілля лише одним шаром в 2,5 м, незалежно від потужності 
верстви. Цей спосіб проведення робіт супроводився втратами 75—80% 
запасів вугілля у вигляді назавжди залишуваних ціликів. Інститут роз
робив систему виймання потужних верств кількома шарами, потужністю 
в 2,5—3 м, що дозволило зменшити втрати вугілля до 20—25%. Про
мислове дослідження показало, що застосування шарової системи дає 
велику економію кріпильного лісу і значно збільшує продуктивність ви
бійника.

Досі науково-дослідні організації, що досліджували питання гідро
механізації, не мали ні певної науково обгрунтованої методології дослі
дження, ні вимірної апаратури. Інститут гірничої механіки ліквідував цю 
прогалину. Розроблена ним методологія прийнята багатьма науковими 
установами Союзу, які працюють в галузі гідромеханізації. Розроблена 
також і вимірна апаратура: „бародинамометр"— для вимірювання сили 
удару струмини при розмиві і „стенореоскоп" для визначення геоме
тричних параметрів струмин.

Для реалізації постанови XVIII з’їзду ВКП(б) про будівництво 
кар’єрів і шахт малої і середньої потужності Інститут опрацьовує пи
тання про можливість розробки буровугільних родовищ УРСР кар’єрами 
невеликої продуктивності, маючи на увазі використання серійного меха
нічного устаткування. Робота ще не закінчена, проте, і попередні висновки 

і в ж є  дають підстави припускати можливість закладки кар’єрів продук
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тивністю в 200—300 тис. тонн на рік, на яких можна буде використати 
виготовлювані в СРСР одноківшеві екскаватори і стрічкові транспортери.

В порядку постановки проблеми попередньо вивчається питання під
земної газифікації українського бурого вугілля.

І н с т и т у т  е л е к т р о з в а р ю в а н н я ,  що давно вже працює над. 
автоматичним зварюванням, у березні цього року розпочав розробляти 
метод автоматичного зварювання під товстим шаром флюсу. За корот
кий порівнюючи час Інститут одержав позитивні результати: розроблена 
склад флюсу і технологію його виготовлення; сконструйовано і виготов
лено спеціальну апаратуру; вивчено техніку і технологію зварювання. 
Новий метод автозварювання порівнюючи з іншими методами зварю
вання має великі переваги: він підвищує продуктивність у 5—10 раз, ща 
видно з наведеної нижче таблиці, де продуктивність ручного зварювання: 
при різній товщині листа прийнята за одиницю.

Товщина
листа

Ручне
зварювання

Звичайне авто
зварювання

Зварювання лежачим 
електродом

Автозварювання 
під шаром флюсу

5 1 2.5 1.5 5,2

16 1 2,0 1.9 15,0

20 1 1,9 1,9 16,0

ЗО 1 — 2,8 30,0 '

40 1 ' — 3,3 40,0

Крім високої продуктивності, спосіб зварювання під шаром флюсу 
має ряд інших важливих переваг: 1) немає витрати металу на угар і роз
бризкування; 2) зварювання провадиться голим електродним дротом,, 
отже, відпадає трудомісткий процес покриття дроту обмазкою; 3) на 
зварювання витрачається менше електроенергії, ніж при звичайному 
електродуговому зварюванні; 4) у зв’язку з повною механізацією процесу 
зварювання немає потреби у зварювачах високої кваліфікації та ін.

В липні цього року Інститут провів у себе конференцію з питання 
автоматичного зварювання під шаром флюсу. В роботі конференції взяли 
участь представники всіх вагонобудівельних заводів. Учасникам конфе
ренції було продемонстровано зварювання в притик 13-міліметрових ли
стів в один прохід, з швидкістю 30 м на годину. Конференція визнала,, 
що автозварювання голим електродом під шаром гранульованого флюсу 
має великі переваги перед всіма відомими способами електродугового* 
зварювання.

Тепер Інститут застосовує цей спосіб зварювання на заводах „Крас
ный Профинтерн" у Брянську, ім. Молотова в Дніпропетровську, на 
Уралвагонзаводі в Нижньому Тагілі і на вагонному заводі в Калініні- 
Провадяться переговори з заводом ім. Урицького в Брянську, з Крюків^ 
ським заводом і з заводом ім. „Правды14. По застосуванню звичайного 
автоматичного зварювання обмазаним електродним дротом Інститутом.
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раніш була проведена велика робота на заводі ім. Урицького в Брянську, 
де працює установка з чотирма автоматами для зварювання кінців дво
таврових поздовжніх балок чотириосьових платформ. На заводі „Крас
ный Профинтерн", завдяки активній участі Інституту, в широкому мас
штабі здійснюється автоматичне зварювання котлів п’ятидесятитонних 
цистерн. Вже працює один потік з десятьма автоматами. В найближчий 
час розпочнуть роботу ще два потоки, і тоді одночасно працюватимуть 
тридцять зварювальних автоматів.

В галузі вагонобудівництва Інститут запропонував нові методи роз
рахунку і конструювання вагонів. Випробовуючи крупні конструкції, Інсти
тут встановив, що допустимі напруження в зварних швах можна збіль
шити з 700—800 до 1440 кі/см1 за рахунок зміни форми зварного шва.

В результаті всіх цих заходів Інститут розробив нову полегшену 
конструкцію вагонів, вага якої на 28% менше існуючої; це дає економію 
1,8 тонни металу на кожний вагон. Народний комісаріат шляхів будує 
тепер дослідний вагон. Можлива економія при виконанні програми ваго
нобудування в третій п’ятирічці перевищує 200 млн. карбованців.

Найкращим і найдешевшим методом зварювання рейкових стиків 
є контактне зварювання методом обтоплення, яке провадиться на стико
вій машині. Наші заводи ще не виготовляють стикових машин достат
ньої потужності; тому на залізницях контактне зварювання рейкових 
стиків поки не застосовується. А  тим часом цей спосіб зварювання рейок 
має багато переваг перед електродуговим зварюванням: 1) міцність стику 
не поступається міцності самої рейки, тому що немає концентрації на
пружень і структура металу відновлюється шляхом нормалізації після 
зварювання; 2) продуктивність контактного зварювання в багато разів 
більша, ніж електродугового (ящо на дуговий стик іде S0 хвилин, то на 
контактний стик — лише 4 хвилини; 3) контактний стик коштує в два рази 
дешевше болтового стику, в три рази дешевше стику, звареного дугою, 
і в десять раз дешевше термітного стику.

На завдання Центрального управління шляхів НКШ в минулому році 
Інститут розробив рейко-зварювальний поїзд для зварювання плетей 
завдовжки 350 м, складених з 14 рейок завдовжки в 25 м.

В 1939 р. народний комісар шляхів тов. Л. М. Каганович поставив 
питання про серійне виготовлення цільнометалічних пасажирських ваго
нів, завдовжки в 25 м. Це викликає необхідність застосування точкового 
зварювання для виготування цілих боковин і дахів вказаних вагонів. 
Після перевірки і вивчення цього способу зварювання в лабораторних 
умовах Інститут сконструював і збудував у своїй експериментальній 
майстерні машину для двоточкового зварювання. Для вагонобудівельних 
заводів у Митищах і в Калініні Інститут склав робочі проекти установок 
для зварювання боковин цільнометалічних вагонів. Тепер Інститут роз
робляє проекти багатоточкової машини підвищеної продуктивності, яка 
на одній установці може' мати 50 зварювальних точок. Для з ’ясування^
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всіх даних, потрібних для складання цього проекту, Інститут збудував 
лабораторну машину на 15 точок і з серпня цього року розпочав ви
пробування і освоєння її.

І н с т и т у т  г і д р о л о г і ї  присвячує свої роботи вивченню питань 
річкової гідрології і річкової гідравліки, що випливає з першочергових 
потреб народного господарства і оборони.

Роботи Інституту по режиму стоку Дніпра і головних його приток, 
виконані на підставі вивчення і відповідного аналізу матеріалів числен
них спостережень на цих ріках, дають вичерпне уявлення про водонос
ність цих рік і дозволяють виконати найскладніші проектування щодо 
їх використання. Зокрема ці роботи використані при складанні водного 
кадастру СРСР і при розробці схеми реконструкції Дніпра, що здій
снюється відповідно до ухвали XVIII з ’їзд у ВКП(б).

Велике значення мають також роботи Інституту по режиму стоку 
рік басейну Північного Дінця та північного Приазов’я. Дані цих робіт 
використовуються при складанні генеральної схеми водопостачання і кана
лізації Донбаса, зокрема при проектуванні гідростанцій на Північному 
Дінці (Ізюм, Усть-Білокалітвенське).

Надалі основну увагу Інститут приділятиме розробці узагальнення 
гідрологічних залежностей і вивченню процесів стоку.

До 1940 р. загальної кількості гідрологічних залежностей, які за
стосовуються при водногосподарських проектуваннях по використанню 
поверхневих вод, Інститут закінчив розробку п’яти найголовніших: про 
максимальні витрати рік УРСР як від весняних, так і від зливових вод; 
сезонний розподіл стоку рік УРСР; замулювання водосховищ УРСР; 
норми втрат на випаровування з водної поверхні на території УРСР, 
мінімальні витрати рік УРСР. Всі ці залежності дають можливість вста
новлювати вказані розрахункові характеристики стоку, потрібні при різ
них проектуваннях (гребель, водосховищ, мостів) для довільних пунктів на 
ріках УРСР, навіть при відсутності будьяких гідрологічних спостережень.

Розробка цих питань дала нові розрахункові формули і допоміжні 
побудови, частина яких запропонована вперше не тільки в УРСР, а й 
в СРСР. Згадані залежності вже застосовуються на практиці в різних 
проектно-шукальних організаціях УРСР. Відзиви цих організацій дово
дять значну ефективність виконаних робіт.

В галузі річкової гідравліки в основному вивчається рух води і на
носи в природних водотоках і водотоках, стиснених спорудами. У зв’язку 
з тим, що перша черга гідравлічної лабораторії закінчена будівництвом 
лише на початку 1940 р., проробка цих питань була зосереджена голов
ним чином на вивченні питань руху води через отвори звичайних та 
наплавних мостів. Роботу ще не закінчено, але вже одержано цілком 
нові і важливі для практики результати.

Виконані роботи щодо вивчення критерію ̂ затоплюваності гідротех
нічних споруд дали нові методи і розрахункові формули. При цьому
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доведено, що при певних умовах існуючі формули дають перебільшені 
величини (порівнюючи з запропонованими формулами), в наслідок чого 
споруди будувались з більшою витратою матеріалів.

Розглянуто також питання про форму поверхні води в річках і кана
лах при русі по них суден і пов’язане з ним питання про опір води 
рухові суден.

І н с т и т у т  ч о р н о ї  м е т а л у р г і ї ,  організований лише в кінці 
1939 р., успішно виконує ряд науково-дослідних робіт, зв’язаних майже 
виключно з завданнями третього п’ятирічного плану розвитку промисло
вості. Основні проблеми, над якими працює Інститут, такі: нові види 
сировини, нові металургійні процеси і збільшення продуктивної потужно
сті металургійних агрегатів та раціоналізація процесів.

В 1940 р. Інститут працює над 17 держбюджетними темами і роз
робляє 8 госпдоговірних робіт. Для характеристики напряму і змісту 
дослідницьких робіт назвемо деякі з них:

1) Вивчення покладів криворізьких магнетитових кварцитів. Робота 
має на меті вишукання сировинної бази для виплавки малофосфористих 
чавунів і разом з тим використання бідних магнетитових руд Кривого 
Рога.

2) Одержання в доменних печах високоглиноземистих шлаків, при
датних як сировина для виробництва алюмінію (підбирання, зіставлення 
і критична оцінка результатів робіт, проведених різними науково-дослід
ними організаціями і заводами, з додатковим вивченням окремих супереч
ливих щодо висновків, недостатньо освітлених або цілком незачеплених 
у цих роботах моментів).

3) Вивчення поведінки арсену при агломерації керченських руд 
Тема має на меті визначити умови найбільшого видалення арсену з руд 
і інших речовин при коксуванні і горінні вуглецю.

4) Розробка проектів застосування кисню у сталеплавильному вироб
ництві і безперервного способу переробки чавуну в сталь. Мета роботи— 
дати конструктивне оформлення новим ідеям у металургії сталі.

5) Оптимальний склад доменних шлаків. Завдання роботи — розра
хувати, випробувати і вивести шлаки, які б задовольняли вимоги по
ліпшення доменного процесу і якості шлакових будівельних матеріалів 
(завдання Держплану УРСР).

6) Дослідження кристалізації і розливання жаротривких і тепло
стійких сортів сталі. Мета роботи — зменшення вад у зливках високо- 
легірованих сортів сталі.

7) Розробка оптимальних маршрутів холодного волочіння труб. Тема 
має на меті зменшити число проходжень, знизити витрату металу і збіль
шити продуктивність цехів холодного волочіння труб.

Всі роботи Інституту мають істотне теоретичне і практичне значен
ня і торкаються найважливіших питань, висунутих третім п’ятирічним 
планом розвитку промисловості.



42 Чл.-кор. В. Васільвв і чл.-кор. 5 .  Грозін

Роботи ці, зважаючи на недавнє заснування Інституту, ще не закін
чені, але проходять успішно і дали вже деякі позитивні результати; отже, 
безперечно, після закінчення їх, вони приведуть до розширення нової, 
високої техніки б металургії.

Інститут збагачується новою науково-експериментальною базою. В 
липні цього року з розпорядження наркома хімічної промисловості Інсти
тутові металургії передана рентгенлабораторія Інституту прикладної хі
мії (Харків). В серпні Народний комісаріат чорної металургії передав 
дніпропетровському відділу Інституту чорної металургії незакінчений 
будинок сталеплавильної лабораторії Дніпропетровського металургійного 
інституту. Ще в цьому році відділ матиме можливість провести в ньому 
деякі експериментальні роботи.

Наявність у Харкові дослідного коксо-хімічного заводу дозволяє 
улаштувати в безпосередньому зв'язку з ним невелику доменну піч єм
ністю коло 100 м3 і визначає розміщення інших дослідних станцій і ла
бораторій.

Для комплексного розв’язання проблем намічається організувати в 
Харкові експериментальну базу для спільного її використання інститу
тами металургії АН СРСР і АН УРСР.

Для І н с т и т у т у  е н е р г т и к и  1940 рік в значній мірі був органі' 
заційним періодом. Підбирались наукові кадри, готувались експеримен
тальні установки, визначались структура Інституту і першочергові на
уково-дослідні проблеми в галузі енергетики.

Інститут має електротехнічний гідромеханічний і тепло-технічний 
відділи. Крім того, в Києві організовано філіал Інституту з групами 
спільних проблем енергетики і теплоенергетичною. В найближчий час 
передбачається організувати ще відділ динаміки енергетичних машин.

Електротехнічний відділ виконує тепер роботу по проблемі передачі 
на далекі віддалі постійного струму, а також по автоматизації енерго
установок.

Відділ гідромеханіки працює над питаннями малопотужних гідротур
бін, автоматизації гідроустановок та інших видів гідромеханічного устат
кування. У складі Відділу є вітрогрупа, яка працює над створенням ра
ціональних конструкцій вітродвигунів і вимірних приладів для випробу
вання вітросилових установок.

Теплотехнічний відділ вивчає питання спалювання українського бу
рого вугілля, а також працює над питаннями автоматизації роботи па
рових котлів.

Із закінчених робіт треба відмітити розробку (чл.-кор. АН УРСР 
проф. Майзелем) трикомпонентного тензометра для вимірювання головних 
напружень у металічних конструкціях.

Групою вітроенергетики сконструйовані цікаві прилади для вімірю- 
вання швидкості вітру і випробувані на установках.

В електровідділі виготовлено і випробувано механічний випростувач.
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В гідромеханічному відділі розроблена поза планом 1940 р. конструк
ція турбіни Френсіса із спрощеним регулюванням і закінчено перший 
етап роботи по темі „аеродинамічна турбіна".

Із закінчених тем київської філії треба відзначити такі:
1) „Гідроенергетичні розрахунки малих ГЕС" — критичний розбір 

застосовуваних у практиці проектування методів розрахунків, попереднє 
опрацювання нового спрощеного методу розрахунку.

2) „Дослідження рік типового району— Гнилий Ташлик і Ольшан- 
ка“ — попередня схема їх енергетичного використання.

3) „Водяні турбіни малої потужності" — порівняльна характеристика 
сучасних типів турбін з точки зору специфіки малих ГЕС; характери
стика малопотужних турбін, які випускаються заводами CPQP; завдання 
науково-дослідної роботи в цій галузі.

4) „Сучасний стан і перспективи розвитку енергопостачання за
хідних областей УРСР“ (чотири теми).

5) „Економічно-географічна характеристика Правобережжя УРСР“»
6) „Економіка і енергоресурси типового району".



ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСНОВНИХ ВОГНЕТРИВІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ
Акад. П. П. БУДНІКОВ

Металургічна промисловість за останні роки має великі досягнення 
не тільки щодо інтенсифікації процесу, але й щодо освоєння витопу 
ряду якісних і спеціальних сталей. Інтенсифікація процесу топлення, як 
відомо, спричиняється до підвищення температури в робочій частині 
печі, підвищує швидкість руху газів і збільшує коливання температури. 
Напруженість пічного простору в значній мірі підвищилась.

Вимоги на кольорові метали і спеціальні марки сталі як щодо якості, 
так і щодо кількості весь час зростають і перед металургічною проми
словістю висуваються** все нові і нові завдання. Це цілком зрозуміло, 
бо залізо, сталь і кольорові метали мають виключне значення в народ
ному господарстві і в справі оборони нашої батьківщини. Але дальші 
успіхи металургії навряд чи можливі без серйозної допомоги з боку 
вогнетривкої промисловості, яка покищо значно ще відстала від тих ви
мог, які ставить до неї сучасна металургія. Ні в одній галузі промисло
вості немає таких труднощів у доборі вогнетривів, як у металургії, де 
доводиться зважати на величезну кількість факторів, що визначають 
придатність вогнетриву.

Вирішальне значення для стійкості вогнетриву в металургії мають 
багато факторів: температура, якій піддають вогнетривкий матеріал і 
нагрівання його з одного чи з усіх боків; як відбувається процес у пе
чі—неперервно чи періодично і як відбувається коливання температури— 
повільно чи швидко; чи стикається полумя з вогнетривом; склад газів, 
які стикаються з вогнетривом, швидкість їх і чи несуть Бони з собою 
часточки золи та який їх склад; чи діє на вогнетрив розтоплений ме
тал або шлаки і їх склад; якого навантаження зазнає вогнетрив при 
високих температурах та ін. При електричних печах треба враховувати 
також і електропровідність вогнетриву при високих температурах. Швид
кість руйнування вогнетривкої кладки печі залежить не тільки від хі
мічної природи цегли, але й від структури її, щільності, наявності трі
щин і їх характеру, від природи діючих речовин (гази, зола, шлаки, 
метал), концентрації їх, температури, характеру атмосфери та ін.

Виготовлення вогнетривів основане, головним чином на реакціях в 
твердому стані, спіканні, рекристалізації і аналогічних процесах. Тільки



Досягнення в галузі основних вогнетривів для металургії 45

в окремих випадках вогнетриви добувають шляхом електротоплення 
сирових матеріалів,— наприклад, одержання мулітового, магнезитового, 
сименситового і деяких інших вогнетривів.

Серед групи сучасних вогнетривких матеріалів можна відзначити такі: 
доломітові, хромо-доломітові, магнезитові, хромо-магнезитові, хромітові, 
форстеритові, шпінельні, сименситові, цирконові і високоглиноземисті.

Усі ці вогнетриви мають і певні переваги перед динасом і шамотом 
і хиби.

Питання про використання доломіту як сировини для одержання 
вогнетривкого матеріалу, що заміняє дорожчий дефіцитний магнезит, має 
для нашого Союзу, особливо для УРСР, актуальне значення, бо цей вид 
сировини поїпирений скрізь і його легко розробляти, тим часом як наші по
тужні родовища магнезиту зосереджені переважно на Уралі (Сатка та ін.)

Але, не зважаючи на те, що доломіт є високовогнетривким мате
ріалом при виробничих температурах від 1700 до 1900°, застосування 
його досі обмежене. Головною перешкодою до використання доломіту 
як високовогнетривкого матеріалу є фізична його нестійкість: так зва
ний „намертво випалений" доломіт досить швидко розсипається на по
рошок при виході з печі чи при стиканні з вологим повітрям. Розпад 
випаленого доломіту при виході його з печі пояснюється, з одного боку, 
утворенням нестабільної сполуки подвійного силікату кальцію, який 
при охолодженні розпадається — >-*()> а 3 Другого боку, — наявністю
^вільного вапна, яке через деякий час гідратизуеться.

Розсипання доломіту обмежує використання його для виробництва 
доломітової вогнетривкої цегли через її нестійкість.

Питання про одержання стабільного „намертво випаленого"' доло
міту вивчає цілий ряд дослідників і винахідників, але опубліковані і за
патентовані досі результати робіт не привели покищо до останнього 
розв’язання цієї важливої проблеми.

Стійкість доломітного клінкеру залежить, головним чином, від на
явності в ньому певної кількості домішок — флюсів (S i02, А120 3, Fe2Os, 
МпО), які обумовлюють стабільність вапна доломіту, випаленого при 
відповідній температурі.

Доломітовий вогнетривкий матеріал можна одержати шляхом випа
лювання доломіту з добавлянням глини, трепелу, опоки, шлаку, золи 
та ін. при температурі близько 1600^—1650°. Одержаний стабільний клін
кер подрібнюють, формують цеглу методом сухого пресування з добав
лянням невелйкої кількості органічної чи неорганічної зв’язки і знову 
випалюють при температурі близько 1600°.

Наші дослідження1) щодо впливу різних оксидів (S i02, А120 3 і Fe20 3),

*) П. П. Б у д н и к о в и К. Ф. М у х и н, Способ получения футеровочной массы 
из намертво обожженного доломита для вращающихся цементных печей. Авторское сви
детельство на изобретение № 43566 (1935). Д. А. Н и р е н ш т е й н ,  Огнеупоры, № 10, 
14 94 -1 507 ; № 11, 1972— 1987 (1938). -
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як окремо взятих, так і спільно присутніх, на стабілізацію доломіту*
1 властивості продукту випалювання встановили, що сировина шихти 
для одержання стабільного металургійного доломітового клінкеру по
винна містити таку кількість домішок: SiC>2—8—9%, А120 3—3,5—2%f 
Feo03— 2— 1% (стосується доломіту теоретичного складу).

На основі лабораторних досліджень була одержана партія доломі
тової цегли в напівзаводських умовах. При випробуванні цієї цегли вона 
дала такі показники: вогнетривкість— вище 1900°, механічну міцність — 
900 кгісм2, об ’ємну пористість— 13,9%, об ’ємну вагу—2,78, деформацію 
під навантаженням 2 кгісм2— початок 1570°, 4% — 1600°, руйнування — 
1610— 1620°, додаткова усадка після випалювання при 16Q00 протягом
2 год.—0,4%, вологостійкість вищу, ніж у магнезитової цегли і шлако
стійкість до портланд-цементного клінкеру.

Ми розробили спосіб одержання вогнетривкого стабільного хромо- 
доломітового клінкеру і цегли1). Суть цього способу полягає в тому, що 
ми одержуємо стабілізований хромо-доломітовий клінкер певного міне
ралогічного складу шляхом випалювання при температурі близько 1600° 
суміші доломіту з кварцитом і хромітом в певній пропорції. Дальші ро
боти в цьому напрямі2), проведені у великому об'ємі, цілком підтвердили 
лабораторні дослідження. Найкращою шихтою при застосованій нами 
сировині виявилась така: 76% доломіту, 18% хроміту і 6% кварциту 
(при розрахунку на декарбонізований доломіт). З тонкоподрібненої су
міші (лишок на ситі 900 отв/см2—2%) з вологістю маси до 8% виго
товлялись брикети шляхом гідравлічного пресування без введення спе
ціальної зв’язної речовини. Випалювання брикетів провадилось при тем
пературі 1560— 1580° протягом 1 год.

При розгляді тонкого шліфу хромо-доломітового клінкеру під мікроскопом спосте
рігається така картина (рис. 1): зерна периклазу, аліту (близько 37% ), фаяліту і браун- 
мілериту зцементовані непрозорою безформною масою. ХромІІ-оксид в клінкері сполу
чений з СаО, Зерна периклазу в прохідному світлі — жовтуватосірого кольору з сильним 
рельєфом. Хромоаліт у клінкері перебуває у вигляді зернят і призмочок, забарвлених 
в зелений колір і є однією з переважаючих частин у клінкері3). Зерна фоліту в прохід
ному світлі червонуваті, а при схрещених ніколях виявляють інтерференційне забар
влення. Форма зерен неправильна і розмір їх коливається від 0,01 до 0,02 мм. Браун- 
мілерит утворює вузькі обідки між зернами. В прохідному світлі він ниявляе плеохроізм 
від світлокоричневого до темнокоричневого. Основний базис не просвічує. Він є цемен
том і утворює між зернами невеликі поля і вузькі смужки.

Одержаний хромо-доломітовий клінкер ми дробили до величини зерен від 0,5 до 
З мм і до нього добавляли близько 40%  тонкоподрібненого такого ж клінкеру (лишок на-

*) П. П, Б у д н и к о в  и Д. А. Н и р е н ш т е й н ,  Авторское свидетельство № 44828,.. 
1935 Г.

2) П. П. Б у д н и к о в и М. С. Фе йг ин,  Получение высокоогнеупорного хромо
доломитового материала и бетона и испытание их в службе, Труды Харьковского химико
технологического института, вып. 2, 1939, с. 91—99.

3) Д. С. Б е л я н к и н  и Б. В. Иванов ,  К петрографии хромито-доломитового 
огнеупора, Известия Отделения технических наук Академии Наук СССР, № 9,1939 с. 53—60.
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*ситі 4900 отв/смг— 12%). Уся маси оброблялась під бігунами 7 хв. при зволоженні 
•близько 8%  3  одержаної маси, яка має гідравлічні властивості, формувалась цегла на
гідравлічному пресі.

Невипалена хромо-доломітова цегла мала вогнетривкість вище 1900°, опір стискові 
через 1 день—60 кг/слс2, через 4 дні—98 кг/смг} через 7 днів— 175 «г/сл«2, через 28 днів—  
270 кг/см2.

Деформація під навантаженням 2 лг/слі2: початок при 1450°, руйнування при 1590й, 
водовбирання 5,5—6,5% , об’ємна пористість 15— 17%.  об’ємна вага 2,64 —  2,67. Усадка 
лінійна при нагріванні до 1400° аротягом 1 год.— 0,8. Термостійкість— витримана 28 тепло- 
змін при нагріванні до 850° з наступним повітряним охолодженням.

Хромо-доломітова цегла, без наступного випалювання, випробовува
лась в с т і н ц і  з а в о д с ь к о ї  е л е к т р о п е ч і .

Друга частина хромо-доломітової цегли випробовувалась в м а р т е 
н і в с ь к і й  печі ,  яка працює на нафті.

Третя частина хромо-доломітової цегли випробовувалась в з а д н і й  
^ст і нці  м а р т е н і в с ь к о ї  печі .

Рис. 1.

Лабораторні дослідження, напівзаводські досліди і випробування 
одержаної нами хромо-доломітової цегли і бетону дають всі підстави до 
того, щоб наші пропозиції були вкорінені в соціалістичну промисловість. 
Хромо-доломітовий вогнетрив дозволить замінити магнезитову і хромо
магнезитову цеглу в сталеплавильних, електричних і мартенівських
печах.



ФОРСТЕРИТОВІ ВОГНЕТРИВИ
Останнього часу в металургії застосовуються форстеритові вогне 

триви. Основною сировиною для одержання цих вогнетривів є олівін 
В системі MgO — SiOa форстерит (2MgO • SiO$>) е єдиною стабіль

ною сполукою при температурі вище 1562°. Одержання вогнетривкого 
матеріалу з силікату магнію можливе в тому разі, коли він складами- 
меться, головним чином, з форстериту. У

Для виробництва форстеритових вогнет-, івів вживаються дуніти, 
найбагатші на олівін, з попереднім випалюванням їх чи без нього, Для 
виробництва вогнетривів можуть бути використай  ̂акОж і олівініти.

Наводжу типові і хімічні склади олівінітів (в % ):

SiCb MgO Fe20 3  FeO AI20 3 Cra0 3 H20
1 42,0 49,0 0,5 6,1 0,7 0,4 1,2
2 40,1 49,6 1,2 6,3 0,9 0,6 2,7

Питома вага олівінів коливається від 3,2 до 3,4.
За останні 10 років з’явився ряд патентів на способи виробництва з олівіну фор

стеритової вогнетривкої цегли. Один з найстаріших патентів V. М. Goldschmidt’a 1) 
і R. Kundsen’a * 2) стосується виробництва синтетичного ортосилікату магнію шляхом ви 
палювання тісної суміші гідросилікату магнію (тальку) і магній-оксиду, якого добавля
ється стільки, щоб кількість магнезії відповідала ортосилікату магнію — форстериту.

При прожарюванні тальк переходить у метасилікат ма>нію за реакцією:

3MgO • 4 S i0 2H20  =  3Mg S i0 3 +  S i0 2 +  H20
Суміш тальку з магній-оксидом утворює ортосилікат магнію згідно ‘ з реакцією 

3Mg SiOs +  3MgO =  3Mg2 S i0 4; SiOa +  2MgO =  Mg2 S i0 4
Пізніші патенти стосуються виробництва вогнетривкої цегли з природного олівініту, 

без попереднього випалювання його. З розмеленого і просіяного олівініту формується 
цегла, яка далі випалюється при температурі від 1500 до 1600°.

Якщо олівін містить домішки, то до нього добавляють стільки випаленого магнези
ту, скільки потрібно для переведення кремнезему в ортосилікат (Mg2 S i0 4 — форстерит) 
а оксидів заліза — в ферит магнію (MgO * Fe20 3). Як зв’язну речовину запроповано 
вживати мертель, який складається з тонкоподрібненого олівініту, борату кальцію і нат- 
рій-силікату. Цей мертель дає міцну зв’язку вже при порівнюючи низьких температурах, 
і його рекомендують використовувати також і при виробництві магнезитового, хромітового 
та інших вогнетривів.

За даними I. D. Sullivan’a 3) форстеритова вогнетривка цегла містить MgO і SiO% 
приблизно в молекулярному співвідношенні 2 : 1 .

Подані нижче дані характеризують форстеритову цеглу, одержану з олівініту з до
бавкою магнезиту. Хімічний склад цегли: MgO —  57,2% ; FeO —  6 ,4 % ; S i0 2 —  31,7%; 
CaO — 2,8% ; A120 3 —  1,1%; Cr2O 3 — 0 ,l% .

Температура топлення близько 1850°; температура початку деформації для наван
таження 2 кг/см2 —  від 1550 до 1680° і повне руйнування при 1720 — 1780°. Усадка
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J) V. М. G o l d s c h m i d t ,  Olevine and forsterite refracturies in Europe. Ind. Eng,, 
chem, 30 (1), 1938, 32 — 34.

2) Норвезький патент № 45083 (1925); французькі патенти №№ 623573; 643638̂  
721549; 790877; 811237; американський патент № 1782295 (1930) та ін. Див. також 
Т. Amer. Ceram. Soc. Ceram. Abstr., 1936, № 3, p. 93; Ceram. Abstr., 14, J 935, 166.

a) D. S u l l i v a n ,  Refractories in Metallurgical Industries. T. Imer. Ceram, Soc, 9* 
№ 8 1936, 213 — 233.



:цегли при нагріванні її протягом 5 год. при 1600°, за даними Е. Birch і A . Harvey,1) 
становить усього тільки 0 ,5 % . Механічна міцність (тимчасовий опір стикові) 140 —  
360 кг/см* 2. О б’ємна вага цегли 2,5, питома вага 3,36, об’ємна пористість 24 —  28% . 
Термічна стійкість вища, ніж у звичайної магнезитової цегли.

При випробуванні на термостійкість за методом А. Т. М. форстеритова цегла ви
тримувала до 10 теплозмін (нагрівання до 1100° і наступне повітряне охолодження).

В останній час великі роботи по одержанню форстеритових вогнетривів із серпен
тинітів провадяться в Німеччині (L. Ріерег 2) і Італії (фірма O lv’a). При цьому магнезиту 
до сирового матеріалу добавляють стільки, щоб кількість магнезії відповідала ортосилі
кату магнію.

При нагріванні серпентин розкладається за реакцією:

3MgO • 2S i02 • 2НоО =  Mg2S i0 4 +  M gSi03 +  2Н20

Метасилікат магнію (кліноенстатит), який утворюється при цьому, має температуру 
топлення 1557°, тим часом як ортосилікат магнію (форстерит) топиться, як було відзна
чено вище при 1890°. Перехід серпентину у форстерит відбувається за реакцією:

3MgO • 2SiOo • 2H20 4 -M g 0 = 2 M g 2S i0 4+ 2 H 20

Як мінералізатори рекомендують вживати борат кальцію, плавневий шпат, магній-флу- 
орид, натрій-флуосиліцид та ін„ що, проте, в умовах нашої промисловості, навряд чи 
може виявитись доцільним (незначні запаси боратів, дефіцитність інших добавок).

Форстеритова цегла, одержана синтезом з серпентиніту і магнезиту, має усадку 
при випалюванні 4,7% , початок деформації цегли під навантаженням 2 KijcM2 — 16200> 
об’ємна пористість —  21,5%.

Останнього часу є пропозиції виготовляти вогнетрив із суміші олі
віну і хроміту або з суміші олівіну, хроміту і магнезиту.

В СШ А Ridyvey’eM і Staue була одержана невипалена форстеритова 
цегла. Вихідною сировиною при цьому служив дуніт з Північної Каро- 
ліни3). Як зв’язку пропонують вживати глиноземистий цемент чи розчин
не скло.

В СРСР роботи по одержанню форстеритових вогнетривів прова
дились багатьма дослідниками.

В результаті цих досліджень були розроблені технологічні процеси 
одержання вогнетривів з різних силікатів магнію вітчизняних родовищ. 
Про властивості виробів з уральської сировини було повідомлено на 
нараді по вогнетривах при Відділі технічних наук АН СРСР в травні 
1938 р.

Великий практичний інтерес має нижньотагїльська дунітова сировина. 
На Уралі є значні поклади цих дунітів. Хімічний склад (Алексан-
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*) R. Е. В і г с h and F. A. H a r v e y .  Ferster te and others magnesium silicates as 
refractories. T. Amer. Ceram. *Soc., 18, № 6, 1935, 176 —  192. Див. також Ind. Eng. Chem, 
30 (1), 1938, 27 —  32. •

2) L. P і e p e r. Neue feuerfeste Massen aus Deutschen Serpentingestein. Ber. d. 
Deutsch Keram. Gesel., Bd. 18. 1937, № 2, 41— 64.

3) B r i c k  and C l a y  Rec., № 2,1939. Див. також A . T. G r e a v e s ,  W a l k e r  and 
R. L. S t o n e .  The Production of Unfired and Fired Forsterite Refratories irom Narth 
Carolina Dunitee. State College Record, Vol. 38, September №  1, 1938,
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дровський лог): S i0 2—34,29%, А120 3— 0,16%, Fe2Os— 6,07%, FeO— 1,57%, 
СГ2О 3 0,45%, CaO — сліди, MgO — 44,35%, втрати при прожарюванні— 
13,0%, температура топлення —  1820°, механічна міцність — близько 
1500 кг/см2.

При виробництві форстеритової невипаленої вогнетривкої цегли з 
цієї сировини, до попереду випаленого при 1450° дуніту добавляється 
близько 12% каустичного магнезиту і розчин MgCl2 для утворення це
менту Сореля. Тиск при формуванні цегли доводять до 400—600 кгісм2. 
Сушіння сирцю провадиться при температурі 60—70°.

Форстеритова невипалена цегла має температуру топлення близько 
1830—1840°. Температура початку деформації під навантаженням 2 кг/см2— 
1570— 1620°, руйнування — при 1710—1750°, усадка — при 1600° — 0,85%» 
об ’ємна вага — 2,5, об’ємна пористість— 18 — 20%. Форстеритову неви- 
палену цеглу можна вживати в торцових стінках мартенівської печі, в 
задній стінці (при похилій кладці) для подин нагрівальних печей, для 
футерування випалювальних високотемпературних печей і склепінь печей 
для випалювання магнезиту.

В останні роки недалеко від м. Апатит (Кольський півострів) був 
відкритий Хабазерський олівінітовий масив. Породи поділяються на два 
види: рудний і безрудний олівініт. Особливий інтерес являє безрудний 
олівініт. Властивості цього олівініту такі: питома вага — 3,409, темпе
ратура топлення 1760—1790°, хімічний склад: S i0 2—38,40%, А120 3— 0,23% 
FeoOg — 6,21%, FeO — 7,18%, MnO — 0,22%, Cra0 3—0,46%, CaO — 1,00% 
MgO—47%, втрати при прожарюванні немає.

Ця порода майже цілком складається з самого тільки олівіну. Ви
користання її має особливе значення для забезпечення північної про
мисловості вогнетривами, виготовленими з місцевої сировини.

Форстеритова цегла має підвищену хімічну стійкість до дії роз
топлених шлаків, багатих на залізоІИ-оксид. Але під дією водяної 
пари вона руйнується так само  ̂ як і магнезитова. При 1700° форсте
ритова цегла не реагує з звичайною магнезитовою і хромітовою цеглою. 
З шамотною цеглою вона починає реагувати при 15оО°, а з динасом 
і високоглиноземистою цеглою— при 1700°.

Теплопровідність форстеритової цегли зменшується з зростанням 
температури; при 700° теплопровідність її дорівнює приблизно тепло
провідності динасової цегли чи трохи нижче, і значно нижче, ніж у зви
чайної магнезитової цегли. За даними Birch і Harvey, ліній нетеплове 
розширення форстеритової цегли між 20— 1000° С дорівнює 1,05, тим 
часом як магнезитової цегли, бідної на залізо, дорівнює 1,29. Тепло
провідність форстеритової цегли при 250—950° дорівнює від Vs Д° Va 
теплопровідності магнезитового вогнетриву.

Істотною хибою форстеритових вогнетривів є термічна їх нестійкість. 
Її не можна вживати в контакті з шамотною цеглою і динасом при високих 
температурах. Як захисний шар треба вживати хроміт і хромомагнезит.
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При нагріванні форстеритової невипаленої цегли пористість, почи
наючи від 500 і, ,значно підвищується, приблизно до 1300°, після чого 
різко спадає, що зв'язане з значною втратою механічної міцності.

Враховуючи величезні сировинні ресурси і ряд високих показників 
форстеритових вогнетривів, питанням їх технології треба приділити 
особливу увагу. Треба форсувати роботи по виготуванню форстери
тових вогнетривів, випалених при температурі близько 1700° і випробу
вати їх у головках і скріпленнях мартенівських печей.

МАГНЕЗИТОВІ І ХРОМО МАГНЕЗИТОВІ ВОГНЕТРИВИ

Магнезитова цегла, виготовлена із спіклого магнезиту, складається 
із зерен периклазу, які зв’язані форстеритом, монтичелітом, феритом 
кальцію і склом. В процесі служби основна маса зазнає значних змін* 
оскільки периклаз здатний вбирати значну кількість залізоІІІ-оксиду 
Основною хибою звичайної магнезитової цегли є термічна її нестійкість 
(до 100% MgFe204 при 1850° С). На ці зміни впливають також і шла
ки мартенівської печі, які містять велику кількість залізоІІІ-оксиду.

Причиною поганої термічної стійкості магнезитової цегли є, з одного 
боку, те, що коефіцієнти розширення периклазу і зв’язної склистої 
речовини різні; з другого боку*—недостатня зв’язність між окремими 
зернами периклазу, яка обумовлюється, наприклад, порівняно низьким 
тиском при пресуванні цегли.

Останнього часу з ’явилась значна кількість різних магнезитових 
вогнетривів, які запропоновано вживати для мартенівських печей та 
інших цілей. До магнезитових вогнетривів, що дали добрі результати, 
належать такі марки цегли: так званий Emgeo, FT і S-магнезидон, різні 
марки радексу, рубініт1) лозиніт2) та ін.

За літературними даними радекс Е виявився стійкішим в склепінні 
20-тонної мартенівської печі, ніж динас. Склепіння з динасу витримало 
300 топлень, а склепіння з радексу Е—400 топлень. На інших заводах 
піч з радексу Е витримала без ремонту 850 топлень і більше. Дуже 
стійкими виявились головки, складені з радексу Е3).

При випробуванні магнезитової цегли різних марок у склепінні 40- 
тонної мартенівської печі, опалюваної холодним коксовим газом з карбю
рацією смолою, одержано такі результати: магнезидон витримав 275 
топлень, радекс А —377 топлень, радекс Е—543 топлення. Рубініт у 
бокових стінках мартенівської печі витримав 1300—1400 топлень. Ці
каво, що фірма, яка виготовляє радекс Е, гарантує стійкість цієї цегли 
в 400 топлень, при чому не бере плати за цеглу, якщо вона не витри
має такої кількості топлень.

M o r a w a ,  St. u. Eis., 55, 1935, 201; St. u. Eis, 55, 1935, 265.
2) D. S t e i n e r .  Brunn. Zement, 37, 1936, 619— 24.
3) R a d z wi c k i ,  „Hutnik*.
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При викладанні стінок з радексу Е рекомендується робити між цег
линами прокладку з тонких залізних пластинок.

Для підвищення температури початку деформації і термічної стій
кості магнезитової цегли її виробляють в СШ А з намертво випаленого 
магнезиту шляхом пресування під тиском від 400 до 800 кг/см2 і вище 
без наступного випалювання.

Така цегла, за даними F. Harder'a1),'має температуру початку^ де
формації під навантаженням 2 лгі/слі*— 1570 — 1615°. Більшого значення 
при цьому надають гранулометричному складу магнезитової цегли: круп
ніші фракції зерен магнезиту можуть містити більше залізоІИ-оксиду, 
ніж дрібні. До шихти рекомендують добавляти корунд, глинозем чи ви- 
сокоглиноземисті речовини (діаспор, боксит та ін.), цирконійІУ-оксид 
(1 мол на 40 мол магнезиту) та інші речовини. Замість намертво випа
леного магнезиту вживається електротоплений магнезит. Вплив цирко- 
нійІУ-оксиду пояснюють виділенням на поверхні ковзання зерен пери- 
клазу кристаликів цирконійІІ-оксиду, який тільки частково розчиняється 
в периклазі. Термічна стійкість магнезитової цегли при цьому способі, 
за літературними даними, підвищується.

Є пропозиція виготовляти пористу магнезитову цеглу, маючи на увазі легше утво
рення на поверхні її під час служби шлакоподібного захисного покриву, який захища
тиме цеглу від дальшого руйнування. Виходячи з цих міркувань і на основі своїх екс
периментальних досліджень, я запропонував добавляти до намертво випаленого магне
зиту від 10 до 50%  невипаленого подрібненого магнезиту і з одержаної маси формувати 
цеглу звичайним способом. Як зв’язані речовини добавлялись 0,3—0,5%  MgCte, дек
стрин та ін. Сформована цегла випалювалась при температурі близько 1600— 1700° 
Розроблений мною в лабораторних умовах спосіб я запропонував в 1939 р. перевірити 
в заводських умовах на заводі „Магнезит" (Садка).

Ці роботи, на мою думку, слід продовжити і випробувати одержану 
магнезитову цеглу в службі.

В Українському інституті вогнетривів інж. А . С. Бережний і В. М. Пін- 
кіна на основі вивчення фізико-хімічних процесів, які відбуваються при 
виготуванні магнезитової цегли, розробили спосіб виготування термо
стійких магнезитових і хромо-магнезитових вогнетривів на шпінельній 
зв’язці на базі магнезиту і бокситу.

Випробування цієї цегли в стінках мартенівських електропечей по" 
казало переваги її, порівнюючи з звичайною магнезитовою цеглою.

На нашу думку, необхідно форсувати вкорінення у виробництво вже 
розроблених методів підвищення якості магнезитових вогнетривів

В ряді випадків, мабуть, доцільно було б вводити в склад шихти 
магнезитових вогнетривів кремнеземвмісні матеріали, які утворюють в 
черепку цеглини міцний скелет з форстериту. Такі вогнетриви мають 
підвищену температуру початку деформації під навантаженням (близько 
И>00°С) і можуть успішніше вживатись для склепінь печей. Не виклю

*) F. H a r d e r . ,  St. u Eis.
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чена можливість використання цих вогнетривів для склепінь камер випа
лювальних печей заводу „Магнезит" •

В и с о к о г л и н о з е м и с т і  в о г н е т р и в и .  Цей вид вогнетривів 
дуже поширився в США. Вихідною сировиною для них е боксит, діа
спор і силіманітна група природних мінералів — силіманіт, андалузит 
І кіаніт. Кількість глинозему в цеглі від 46 до 80%. Порівнюючи з зви
чайною шамотною цеглою високоглиноземисті вогнетриви мають значні 
переваги—вогнетривкість їх від 1700 до 1750°, вони мають значну тер
мічну стійкість і досить добре опираються дії флюсів основного харак
теру. Хибою їх, порівнюючи з динасом, є відносно низька температура 
початку деформації під навантаженям 2 кгсм2 (1350— 1550°). Високо
глиноземисті вогнетриви знайшли собі застосування для печей кальци
нування металургічного доломіту, для головок мартенівських печей і 
для виготування пробок і стаканів, які використовуються для розли
вання високоякісної сталі. До хиб високоглиноземистих вогнетривів 
слід залічити додаткову усадку, коли вони служать при темературі 
вище тієї, при якій вони випалювались і високу вартість їх. При виго
туванні цих вогнетривів скла^ шихти добирається так, щоб дрібні ча
сточки тогофж матеріалу при високій температурі рекристалізовувались 
і ’ тим самим зв’язували б усю масу.

Дедалі більше поширюються мулітові вогнетриви, які добувають 
методом гарячого виливання. За способом Фельчера, багатий на залізоІІІ- 
оксид боксит чи іншу високоглиноземисту сировину топлять в елек
тричній печі при температурі близько 1900°. До розтопленої маси, для 
одержання дрібнокристалічної структури, добавляють невелику кількість 
цирконійІУ-оксиду. Готові вироби поширились під назвою „Корхарта". 
Вони містять до 72% глинозему і мають температуру топлення вище 
1800°. Температура початку деформації під навантаженням 2 кі/слі2 
вище 1700°. Пористість об’ємна до 1 — 2% (закриті пори), опір стискові 
на холоді приблизно до 1500 кг/см2. Термічна їх стійкість вища, ніж 
у магнезитових і динасових виробів, але менша, ніж у шамотної цегли 
Вони досить стійкі до кислих шлаків, але менш стійкі до основних

Ш п і н е л ь н і  в о г н е т р и в и .  Серёд існуючих шпінелів великого 
практичного значення набуває магнезіальна шпінель А1а0 3. MgO (благо
родна шпінель).

Ця шпінель має добру хімічну стійкість не тільки щодо основних, 
але й щодо кислих речовин і дії металів і мало піддається впливові 
твердих і газоподібних відновних речовин.

При нагріванні магнезіальна шпінель хімічно не змінюється навіть 
при найвищих температурах і зберігає сталий об ’ єм. Процес утворення 
шпінелі, за даними R. Rieke, супроводиться збільшенням в об’ємі на 6,86%. 
Цінні властивості шпінелі намагаються використати для виробництва 
високовогнетривких і луготривких виробів. Хоч промислових покладів 
благородної шпінелі немає, але порівняно легка можливість створення
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термодинамічних умов для утворення шпінелі дозволяє останнього часу 
робити серйозні спроби переходу до синтезу шпінелі. Перші спроби 
щодо цього зроблені були в СШ А в 1923 р. в Лос-Анжелосі. Стехео- 
метричну суміш з випаленого магнезиту і штучного алунду топлять 
в електропечі. Після охолодження з печі виймають крупні кристалічні 
зростки магнезіальної шпінелі. Куски подрібнюють і мелють; продукт 
помолу змішують із зв’язною речовиною і з одержаної маси формують 
цеглу і фасонні вироби, які далі сушать і випалюють. Р. Ріке зробив 
спробу виробляння шпінельних магнезіальних виробів із суміші на
мертво випаленого магнезиту, в якому було близько 98,5 MgO і прожаре
ного глинозему (А120 3—99%).

За даними Честера, із суміші подрібнених топленого магнезиту 
зерна 0,06—0,15 мм) і топленого глинозему (зерна 0,15—3,59 мм) при 
температурі 1500° С протягом 2 год. утворюється близько 25% шпінелі. 
Введення в масу 2% ВагОз прискорює процес утворення шпінелі при 
тих же умовах до 75%.

При високих температурах шпінель може приймати в твердий розчин 
залізоІІІ-оксид. При цьому утворюється з феритом магнію, ймовірно, 
ланцюг твердих розчинів, які мають велику механічну міцність.

Шпіиельні вогнетриви мають невеликий інтервал між початком 
розм’якшення (1825—1910—2117°) і температурою топлення (2135°); 
остання коливається, що залежить від кількості заліза*

Шпінельні вогнетриви в СШ А вживаються в деяких випадках для 
головок сименс-мартенівських печей.

Оскільки синтез штучних шпінелей досить дорогий, виробництво 
шпінельних вогнетривів покищо не має потрібного розвитку. Але, врахо
вуючи високу якість шпінелі, можна не мати сумніву, що цей вогнетрив
кий і луготривкий матеріал в самому недалекому майбутньому буде ши
роко вживатись для склепінь і горілок мартенівських печей.

Переваги шпінельного вогнетриву перед динасом Полягають в тому, 
що він має велику хімічну і термічну стійкість, вищу температуру 
топлення і сталий об’єм, а це дозволить підвищити робочу температуру 
мартенівських печей і тим самим збільшити їх продуктивність.
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Проф. Ю. І. полянський
До звільнення героїчною Червоною Армією Західної України від 

панської Польщі музейна справа у Львові переживала добу особливо 
важкого кризису, В місті було кілька музеїв і окремі музейні збірки. 
Деякі з них були власністю держави або міста, інші належали громад
ським установам і приватним особам. У музеях зібрано було чимало на
укових скарбів, але і в збірках, і в організації самих музеїв панувала 
безплановість.

Жодний музей не мав певного профіля. Збиралося все, що потрап
ляло під руку — картини, ікони, старі документи, монети і. т. д., що 
привело до шкідливої міжмузейної конкуренції. В більшості музеїв не 
було наукових спеціалістів. Різко відчувалась диференціація музеїв. У 
Львові були українські, польські, єврейські і вірменські музеї. Майже 
всі вони не мали сталої фінансової бази.

Музеї відставали від життєвих потреб народу і були мало популяр
ні. їх зрідка тільки відвідували спеціалісти-дослідники або гуртки молоді.

На території міста раніш бул-о два великих природознавчих музеї: 
Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка і ім. Дідушицьких.

З перших днів Радянської влади за участю місцевих музейних пра
цівників почалася грунтовна реорганізація музеїв.

Львівський науковий природознавчий музей Академії Наук УРСР 
організовано на базі колишніх Природознавчого музею Наукового това
риства ім. Т. Г., Шевченка і музею ім. Дідушицьких. У музеї утворені 
відділи зоології, ботаніки і геології.

Керує музеєм Вчена рада на чолі з віце-президентом АН УРСР 
акад. Б. І. Чернишевим.

Музей кол. Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка був органі
зований по закінченні першої імперіалістичної війни спочатку як допо
міжна установа для природознавчого факультету таємного українського 
університету. Після ліквідації цього університету він розвивався в дуже 
тяжких умовах. Місячний бюджет його становив 165—180 крб., з яких 
140 крб. було призначено на „зарплату" працівникам, а решта(25—40 крб.) — 
на обладнання, бібліотеку, консервацію тощо.



Проф . Юь І. Полянський

Носоріг з Старуні Станіславської області.

Кістяк старунського мамута. 
Експонати Львівського музею АН УРСР
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Не зважаючи на такі скрутні матеріальні умови, музей об’єднав 
групу працівників-ентузіастів, які почали^систематично збирати музейні 
матеріали. Управа музею збирала серед населення дрібні фонди на 
обладнання його.

Група Карпатських ведмедів.

Музей забезпечений добрим приміщенням в 10 великих і світлих 
кімнат (300 квадратних метрів).

На 1 березня 1940 р. в музеї налічувалося 25 тисяч експонатів, в 
тому числі з зоології —  8703, з палеонтології — 672, з ботаніки — 3002, 
з мінералогії і петрографії — 4202, з технології — 575, з палеоліту 1200- 
Решта експонатів ще не була інвентаризована.

Виконуючи план раціонального розподілу збірок, музей передав від
ділу Інституту археології АН УРСР у Львові весь палеоліт, який після 
опрацювання перейде в місцевий історичний музей НКО.

Друга база музею Академії Наук— це кол. Природознавчий музей 
ім. Дідушицьких, один з найстаріших музеїв Львова. Заснував його в



1840 р. минулого сторіччя Володимир Дідушицький — великий земельний 
власник.

У 1884 р. цей музей був юридично оформлений як власність „ор
динації Дідушицьких", що мала його фінансувати як громадську інсти
туцію. По суті це був приватний музей, але призначений для науки і 
загального користування. Після закінчення першої імперіалістичної війни 
музей Дідушицьких опинився в скрутному фінансовому стані і всі на
ступні роки поступово завмирав і обмежувався консервуванням старих 
збірок.

За сто років свого існування музей ім. Дідушицьких нагромадив 
величезні наукові скарби. Частину колекцій, зокрема всю археологію 
і етнографію (11452 експонати), передано Історичному та Етнографіч
ному музеям у Львові. В експозиції і в фондах музею залишилося орі
єнтовно 162394 експонати з усіх галузей природознавства. На експози
ції і в фондах зберігається 97 406 експонатів у зоологічному відділі, 
27498 — у ботанічному, 17167 — у геологічному. Крім того, є понад 
10 тис. предметів, ще не експонованих.

Музей має значний експозиційний реманент (коло 500 вітрин, шаф 
і півшаф). Бібліотека (6200 томів) зібрала майже все друковане по 
природознавству кол. Галичини. Площа музею 955 квадратних метрів, 
але приміщення вимагає капітального ремонту.

Обидва музеї зібрали коло чверті мільйона об'єктів, які майже цілком 
ілюструють крайову місцеву живу і мертву природу. Покищо вони фор
мально існують в окремих, колишніх своїх приміщеннях, але по закін
ченні ремонту будинку завданням дирекції буде злити їх в один великий 
музей.

Обидва музеї не могли в старому капіталістичному загниваючому 
суспільстві відіграти тієї наукової і виховної ролі, яку давно відіграють 
музеї нашого великого Радянського Союзу. Це стало можливим після 
возз'єднання великого українского народу в єдиній соціалістичній дер
жаві. Партія і уряд забезпечили музей потрібними фондами на ремонт* 
обладнання, на організацію наукових експедицій. Колись у музеях пра
цювало чотири співробітники. Тепер музеї мають у своєму складі ЗО 
працівників, які матеріально цілком забезпечені і можуть всі свої сили 
віддати народові і науці.

За перше півріччя діяльності Львівський науковий природознавчий 
музей АН УРСР зробив чимало як в галузі науковій, так і в частині 
господарській. Проте, перед керівництвом стоять ще складні завдання. 
Насамперед, треба перебудувати експозицію за еволюційним принципом, 
для чого потрібна корінна перебудова, яку не можна провести нашвидку. 
Тому покищо в окремих кімнатах влаштовується скорочений еволю
ційний профіль, експозиція корисних копалин тощо.

Наукову роботу співробітників музею визначено тимчасовим тема
тичним планом.

SB Проф. Ю . /. Полянський
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Керівництво музею планує видавати неперіодичний науковий орган, 
у якому б друкувалися роботи не тільки співробітників музею, а й ін
ших наукових працівників.

Особливе значення Львівського наукового природознавчого музею 
для всього СРСР у тому, що це найбільший природознавчий музей Союзу 
на західних його кордонах, що межують з Центральною Європою. У 
його збірках відбивається чітко перехідність біогеографічних угруповань 
від атлантичних до східноєвропейських і середземноморських. У фон
дах музею є багато тварин і рослин атлантичного і центральноєвро
пейського центрів, яких немає або дуже мало в інших радянських ко
лекціях і музеях. Отже Львівський музей є, так би мовити, запасним 
резервуаром атлантичних і середньоєвропейських експонатів фауни 
і флори, які можуть бути потрібні для музеїв Москви, Києва, Ленінграда 
і Харкова, для дослідження сучасного і минулого західної фауни і фло
ри, для вивчення геології, палеонтології і корисних копаЛин західних 
областей тощо.

За останні десять місяців музей обслужив понад сто вчених схід
них областей Союзу, які одержували тут перші інформації і наукову 
допомогу.

Музейні працівники забезпечені всім потрібним для наукової роботи. 
Відкриті такі перспективи, про які раніш не можна було і мріяти. Це — 
сталінські перспективи праці для передової науки, „тієї науки, яка не. 
відгороджується від народу, не тримає себе вдалині від народу, а го* 
това служити народові, готова передати народові всі завоювання науки,., 
яка обслуговує народ не з примусу, а добровільно, з охотою".



Х Р О Н І К А

В ПРЕЗИДІЇ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР

Президія Академії Наук УРСР обгово
рила передову статтю газети „Правда** від 
29/ІХ 1940 р. „Наука на службе у советского 
народа". В обговоренні прийняли участь 
академіки А. В. Палладій, М. Я. Калінович. 
О. В. Леонтович, Б. І. Чернишов, Ю. М. Со
колов та інші. Президія констатувала, що 
питання, висунуті в [передовій „Правды", 
є дуже актуальні і накреслюють основні шля
хи для дальшої науково-дослідної роботи та 
планування її відповідно до вимог соціалі
стичного народного господарства та зав
дань, поставлених XVIII з’їздом ВКП(б). 
. Президія запропонувала всім інститутам 
Академії Наук УРСР та бюро відділів ши
роко обговорити передову статтю „ Правды “ 
від 29/1Х-40 р. на загальних зборах наукових 
працівників Інститутів, на засіданнях вчених

19 листопада 1940 р. під головуванням 
в. о. президента АН УРСР академіка О. В. 
Палладіна відбулося чергове засідання Пре
зидії Академії Наук УРСР, на якому обго

ворювалися підсумки роботи загальних збо
рів відділів Академії Наук УРСР.

З доповідями виступили: про роботу »за
гальних зборів Відділу суспільних наук 
АН  У Р С Р — академік М. Я. Калінович, про 
роботу Відділу біологічних наук —  академік 
М. М. Гришко, про роботу Відділу фізико- 
хімічних і математичних наук —  вчений сек
ретар Відділу тов. Ю. Ю . Юрк. В обгово
ренні доповідей прийняли участь академіки 
В. Г. Шапошніков і О . В. Леонтович, вче
ний секретар Президії тов. Й. Л. Фраймо- 
вич, чл.-кор. Я. В. Ролл, чл.-кср. В. Ю . Ва
сильев та ін.

рад і бюро відділів разом з науковим акти
вом. Президія запропонувала при складанні 
та обговоренні тематичного плану на 1941 
рік на сесіях відділів урахувати вказівки 
дані в передовій „Правды**, головну увагу 
приділивши визначенню і розв’язанню зав
дань, що випливають з постанов XVIII з'їзду 
ВКП(б). Визнано необхідним максимально 
розгорнути роботу в галузі хімії і техніки 
зважаючи на те, що третя п’ятирічка е п’яти
річкою хімії, п’ятирічкою спеціальних сталей- 

Президія також запропонувала всі проекти 
тематичних планів інститутів погодити з 
відповідними відомствами, наркоматами і 
господарськими органами та поставити ці 
проекти на обговорення широких господар
ських кіл.

*е

Президія виділила комісію в складі акаде-- 
міка Б. І. Чернишова (голова), академіка- 
М. М. Гришка, чл.-кор. Б. Д. Грозіна, чл.-кор.. 
Л. М. Славина, в. о. директора Інституту 
фізики т. Є. Г. Міселюка, вченого секретаря 
Відділу фізико-хімічних і математичних наук 
Ю. Ю. Юрка та вченого секретаря Інститу
ту мікробіології т. П. Є. Візіра, якій ^дору
чила вивчити всі резолюції і матеріали сесій 
відділів, урахувати виступи, які були на за
сіданні Президії і розробити проект поста
нови Президії АН УРСР, який подати на 
наступне засідання Президії на затвер
дження.

Президія АН УРСР заслухала доповідь- 
академіка В. П. Яворського про здійснення 
Інститутом органічної хімії і технології АН  
УРСР пропозиції Ради Народних Комісарів..
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У РСР щодо вивчення можливості використан
ня нехарчової рослинної сировини для виро
блення спиртів.

Президія АН У РСР затвердила поданий 
Інститутом план тематики по проблемі вико
ристання нехарчової рослинної сировини для 
вироблення спиртів. Інституту органічної хі

мії і технології запропоновано приступити 
до виконання цієї тематики з 1.1 1941 року, 
передбачивши в плані Інституту відповідні 
асигнування та обладнання і виділивши по
трібну кількість наукових працівників для 
виконання цього важливого завдання в най- 
коротший строк.

ВІДЗНАЧЕННЯ 120-ЛІТТЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ Ф. ЕНГЕЛЬСА

2S— 29 листопада 1940 р. відбулися загаль
ні збори Академії Наук УРСР, присвячені 
120-літтю з дня народження великого мис
лителя і вождя світового пролетаріату Фрід- 
ріха Енгельса. На зборах заслухано 8 нау
кових доповідей, в тому числі ДОПОВІДІ! В. В. 
Рудніцького— „Фрідріх Енгельс"; В. П. Пет
рова— „Вчення Ф. Енгельса про рід і ідео
логію родового суспільства"; Ф. Я. Ястребо

в а — „Ф.  Енгельс і?Україна"; академіка М. Г. 
Холодного— „Ф. Енгельс і проблема первин
них організмів в сучасній науці"; академіка 
О. В. Леонтовича— „Теорія відображення і 
сучасна фізіологія"; С. М. Гершензова — 
„Ф . Енгельс і дарвінізм"; Н. І. Черняка —  
„Ф . Енгельс і проблема механіки"; І. В. Шаро- 
вольського— „Франкський діалект".

НОВІ книжки
За останній час Видавництво Академії Наук 

УРСР випустило з друку ряд нових книжок.
Вийшов з друку перший том (ч. І.) „Ру

ководства по патофизиологии" під редакцією 
академіка О. О. Богомольця. Книга призначе
на, головним чином, для наукових працівників 
в галузі фізіології, для студентів і виклада
чів медицинських вузів.

Випущено капітальне видання Інституту 
археології— я Ольвія" (т. І). У книзі вперше 
друкуються докладні звіти і матеріали про 
розкопки стародавнього міста Ольвії, що має 
велике значення для вивчення історії мате
ріальної культури. З видань цього ж інсти
туту вийшла науково-популярна книжка 
Л. Дмитрова „Перекоп".

Вийшло з друку кілька книжок з питань 
економіки: А. Кабалкін— Стахановський рух 
і продуктивність праці у вугільній промис
ловості; Я. Шевченко— Стахановський рух 
і продуктивність праці в чорній металургії, 
П. Нагорний— Сучасний стан і найближчі 
перспективи електрифікації сільського госпо
дарства УРСР і ін.

З видань Інституту фольклору вийшли з 
друку збірники: „Поети колгоспного села, 
„Шевченко в народній творчості" і „Україн* 
ська народна сатира і гумор*.

Вийшов з друку „Мікрофотографічиий 
аїлае бактерій"





З М І С Т

Вперед до повного торжества комунізму...................................................................................... З

Акад. О. О. Богомолець, Академія Наук до XXIII річниці великого Жовтня . . II

Чл.-кор. АН УРСР Л . М. Славін, Інститути Відділу суспільних наук в 1940 р . 20

Акад. Мщ М. Гоишко і Є . М. Ємчук, Над чим працює Відділ біологічних наук 28 

Чл.-кор. В . Васільєв і чл.-кор. Б . Грозін, Робота Відділу технічних наук . . . .  35

Акад. П  П. Буднікое, Досягнення в галузі основних вогнетривів для металургії. 44

Проф. /О . / .  Полянський, Львівський науковий природознавчий музей Академії
Наук У Р С Р ................................................................................. • ....................................\  . . 55

Х р о н і к а ............................................................................. ............................... .... ...............................  00



Відповідальний редактор акад. Б. /. Ч ерны ш ев

Коректор /. М. Коган.

Адреса редакції: Київ, вул. Короленка, N° 54, Телеф. 3-10-81.

БФ 2282. Зам. № 1450. Вид. Ке 1049. Тираж 970. Формат паперу 70V108 см. Вага 
паперу 49,2 кг. Паперов. аркушів 2, Друк, знаків в 1 пап. арк. 96 000. Здано до 

друкарні 21 . Х 1940 р. Підписано до друку ЗО.XI 1940 р.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

ВІСТІ
А К А Д Е М І Ї  Н А У К
УКРАЇ НСЬКОЇ  РАДЯНСЬКОЇ  
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

В И Д А В Н И Ц Т В О  А К А Д Е М І Ї  Н А У К  УРСР
К И Ї В  3 9 4 »



Відповідальний редактор акад. Б. /.  Чернышев







ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС
(До 120-річчя з дня народження)

В. РУДНІЦЬКИЙ
Не мир проголошу своїм братам 

л , мій заклик —  битва, лозунг мій —  
війна!

Ф. Е н г е л ь с  („Флорида", 
Соч. т. II, с. 482.)

*В небагатьох словах заслуги Маркса й Енгельса перед робітничим 
•класом,— писав восени 1895 р. Ленін,— можна визначати так: вони на
вчили робітничий клас самопізнанню і самосвідомості, і на місце мрій по
ставили науку. Ось чому ім’я і життя Енгельса повинен знати кожний 
робітник ...1)

Все, що ми знаємо, все, що ми можемо й повинні сказати про Ен
гельса, нерозривно зв’язане з ім’ям Карла Маркса, який поклав початок 
справжній науці про суспільство і закони його розвитку. Імена Маркса і 
Енгельса, як і вся їх діяльність — наукова і революційна, неподільні. Ці 
найвидатніші люди являють нам зразок дружби в усіх її проявах, друж
би, перед якою меркнуть всі класичні приклади. Справжню науку про 
суспільство і неминучий революційний висновок з неї — теорію науко
вого комунізму — вони створили спільно, при пріоритеті, розуміється, 
Маркса. А  втім, роль Фрідріха Енгельса у створенні цієї революційної те
орії цілком певна і ясна: Енгельс — один з основоположників і творців тієї 
революційної науки, під прапором якої в нашій країні здійснена перша 
фаза комуністичного суспільства.

В умовах жорстоких переслідувань і тяжких злиднів, весь час гнані 
представниками так званого офіціального суспільства, великі вчителі 
наші Карл Маркс і Фрідріх Енгельс все своє життя, всю свою наукову й 
громадсько-політичну діяльність присвятили робітничому класові. В ньому 
вони бачили силу, покликану історією здійснити соціальну революцію, 
що назавжди знищить нерівність і її причини, що побудує нове суспіль
ство рівних, суспільство, яке „буде відродженням — але у вищій формі— 
волі, рівності і братерства стародавніх родів** 2).

*) В. И. Л е н и н ,  Фридрих Енгельс, Соч., т . І, с. 410.
2) Ф . Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и государства, Соч., 

т. XVI ч. I, с. 153.
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Робітничому класові, справі здійснення його історичної місії відда
ли Маркс і Енгельс все своє напрочуд яскраве й прекрасне життя до 
останнього подиху.

З  двох титанів Маркс, розуміється, був першим, сильнішим, велич
нішим, Енгельс при ньому, за його власним визнанням, „грав другу 
скрипку". Однак, неправильним було б уявляти це спрощено. Роль 
Енгельса в розробці нової революційної теорії була виняткова своїм 
значенням, і в цій величній історичній співдружбі, в цій величній твор
чій діяльності та революційній боротьбі він займає своє, цілком певне 
й визначне місце.

Іноді важко буває встановити щодо того чи іншого твору, що саме 
вклав у нього Маркс, а що — Енгельс. Деякі твори Маркса, як, наприклад, 
II і III томи „Капіталу" — цієї найбільшої скарбниці людської думки, були 
довершені і зроблені здобутком науки, трудящих мас, революції Енгель
сом. „Виданням II і III томів „Капіталу" Енгельс спорудив своєму 
геніальному другові величний пам’ятник, на якому мимохідь вирізьбив 
невитравними рисами своє власне ім’я. Дійсно, ці два томи „Капіталу“ —  
праця двох: Маркса і Енгельса"1).

їх літературні твори, як і вся їх наукова діяльність, зливаються в. 
єдине ціле, підносячися над світом, над людством, як велетенський 
Монблан єдиної думки, єдиної волі, єдиної дії.

Однак, у цій єдиності Марксові належить вирішальне і головне. 
„Маркс працював над розглядом складних явищ капіталістичного гос
подарства, Енгельс у дуже легко написаних, нерідко полемічних працях 
висвітлював найбільш загальні наукові питання і різні явища минулого 
і сучасного — в дусі матеріалістичного розуміння історії і економічної 
теорії Маркса"* 2).

У ряді своїх творів Енгельс уперше в науці прокладав нові шляхи, 
відкривав нові перспективи і обрії. Така, наприклад, його всесвітньові- 
дома праця „Походження сім’ї, приватної власності і держави", яка для 
наших радянських істориків, та й не лише для них, є настільною кни
гою, джерелом творчого натхнення і провідною зіркою в малих і вели
ких дослідженнях і яка довго ще, на протязі віків, гратиме велику роль 
у справі озброєння дослідників нових галузей історії людського суспіль
ства.

Коли Маркса не стало, робітничий клас усього світу впевнено про
довжував іти вперед, керований вірним соратником Маркса Енгельсом. 
„Після смерті Маркса Енгельс один продовжував бути радником і ке
рівником європейських соціалістів. До нього однаково зверталися за 
порадами і вказівками і німецькі соціалісти, сила яких, не зважаючи на 
урядові переслідування, швидко й невпинно збільшувалась, і представ-

2) В. И. Л е н и н ,  Фридрих Энгельс, Соч. т. І, с. 414.
2) Т а м  же.
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ники відсталих країн, напр. іспанці, румуни, росіяни, яким доводилося 
'обдумувати і зважувати свої перші кроки. Всі вони черпали з багатої 
скарбниці знань і досвіду старого Енгельса4*1).

❖ $
Фрідріх Енгельс народився 28 листопада 1820 р. в місті Бармені 

Рейнської області в Німеччині. Після міської школи, в якій він учився 
до 1834 р., 14-літній Енгельс вступив у гімназію. Однак, батько Енгельса, 
ділова людина, не дав змоги своєму синові закінчити середню школу. 
Поспішаючи якнайшвидше влаштувати сина „при ділі", він уже в 1837р. 
забрав юного Фрідріха з гімназії, ще до закінчення її, і дав йому 
роботу в конторі своєї фабрики, де юнак Енгельс кілька місяців 
вивчав комерційну справу, після чого батько улаштував його на службу 
у велику торгово-експортну фірму в місті Бремені.

З цього часу, тобто приблизно з січня 1839 р., молодий Енгельс 
почав своє самостійне громадянське, а разом з тим і політичне життя. 
На початку 1839 р. він обізнався з ідеями радикальної групи літерато
рів „Молода Німеччина" і пристав до її програми. Уже в цей час, лед
ве досягнувши 18 років, Енгельс виступає з рядом статей (так звані 
„Листи з Вупперталя"2), в яких яскравими рисами малює злиденне ста
новище фабричних робітників. Одночасно Енгельс починає вивчати фі
лософію та критичну теологію, і вже незабаром уперта праця в цій га
лузі приводить його до атеїстичних висновків.

У листі до одного з своїх товаришів, Фрідріха Гребера, Енгельс 
у  цей період пише: „Я тепер багато працюю над філософією і критич
ною теологією. Коли тобі 18 років і ти знайомишся з Штраусом, раціо
налістами і „Церковною газетою**, то слід або читати все, не замислю
ючись ні над чим, або почати сумніватися в своїй вуппертальській вірі. 
Я не розумію, як ортодоксальні священики можуть бути такі ортодок
сальні, коли в біблії зустрічаються такі явні суперечності**3 4).

В кінці 1839 р. Енгельс починає студіювати Гегеля, захоплюючись 
ідеями цього видатного філософа. Але чим більше заглиблюється у таєм
ниці філософії Гегеля, тим більше переконується, що „запеклим геге
льянцем він не стане**, що рано чи пізно змушений буде виступити проти 
ідеалістичної філософії Гегеля. Але разом з тим, Енгельс прекрасно 
здавав собі справу з потреби озброїтися для цього з ніг до голови, бо 
розумів, що той, „хто хоче нападати на гегелівську школу, мусить сам 
бути Гегелем і створити на її місце нову філософію**4).

З  кінця 1841 р. і майже до кінця 1842 р. Енгельс відбуває війсь
кову повинність у Берліні. У цей період він продовжує працювати над

3) В. И. Л е н и н ,  Фридрих Энгельс, Соч., т. І, с. 415.
^Вупперталь— долина річки Вуппер, де розташовані міста Бармен та Ельберфельд.
) Ф . Э н г е л ь  с, Письмо Фридриху Греберу от 27. IV 1839 г.,Соч., т. II, с. 494.

4)  Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо Вильгельму Греберу от 24. V  1839 г., Соч., т. И, с. 512.
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самоосвітою, одночасно на правах вільного слухача відвідуючи берлін
ський університет і виступаючи з критичними філософськими статтями, 
влучно скерованими проти попередника Гегеля—містика й реакціонера у 
філософії Шеллінга.

Закінчивши військову службу, Енгельс під впливом батька вирушає 
в Манчестер. По дорозі в Англію він відвідує Кельн і там в редакції 
„Рейнської газети" вперше зустрічається з Марксом.

В Англії, в Манчестері, працюючи конторником фірми „Ермен та 
Енгельс" Енгельс установлює зв’язок з чартистами. Тут же він пише ряд 
статтей (так звані „Листи з Англії"), в яких проголошує неминучість в 
Англії соціальної революції, здійснити яку має пролетаріат. Саме тут, в 
Англії, де капіталістичні відносини були вже досить розвинені, Енгельс 
стає соціалістом. У кінці 1843 р. він береться за розробку „Нарисів 
критики політичної економії", які на початку 1844 р. публікує в „Німець
ко-французьких річниках".

Приблизно в березні 1844 р. між Енгельсом і Марксом, який в 
Парижі спільно з Руге видавав „Німецько-французькі річники", установлю
ється жваве листування, а вже в серпні того ж року, коли Енгельс, по
вертаючись з Манчестера, спиняється в Парижі, відновлюється їх: 
особисте знайомство. З  цього часу починається їх дружба, їх спільна 
наукова праця і боротьба за комунізм. Під час цього десятиденного 
перебування Енгельса в Парижі, Маркс і Енгельс вирішують виступити 
з критикою Бруно Бауера та його прихильників, умовившись написати 
спільно „Святе сімейство, або критику критичної критики".

У 1844— 1845 рр. Енгельс пише свою славетну працю „Становище 
робітничого класу в Англії" і вже з серпня 1844 р. починає друкувати 
її в паризькому „Vorwarts’i". Повернувшись в кінці 1844 р. на батьків
щину в Бармен, Енгельс продовжує там писати цей твір і провадить 
широку пропаганду комуністичних ідей, через що попадає під система
тичний нагляд поліції.

На початку першої половини 1845 р. Енгельс виступає як активний 
учасник організації комуністичних зборів у Бармені і Ельберфельді. На 
цих зборах він виголошує свої знамениті промови, відомі під назвою 
ельберфельдських. У своїх виступах Енгельс доводить неминучість 
революції, подає в загальних рисах картину майбутнього комуністичного 
суспільства і підкреслює необхідність для пролетаріату створення своєї 
власної політичної партії.

У квітні 1845 р. переслідуваний поліцією Енгельс, щоб уникнути 
арешту, переїжджає в Брюссель, де в той час жив і Маркс, також зму
шений залишити свою батьківщину. Тут вони вирішують спільно роз
робити і обгрунтувати свої погляди. У другій половині 1845 р. Маркс і 
Енгельс разом їдуть в Англію, де живуть переважно в Манчестері, 
опрацьовуючи твори буржуазних економістів. У серпні того ж року вони 
повертаються в Брюссель, де розпочинають велику полемічну працю
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„Німецька ідеологія", в якій ставлять завданням дати бій ідеалізмові й 
метафізиці гегельянства (Б. Бауер і М. Штірнер), однобічному „спогля
дальному" матеріалізмові Л. Фейербаха, а також так званому „істинному* 
соціалізмові. Ця робота була закінчена в травні 1846 р ., але автори, 
позбавлені можливості опублікувати, змушені були віддати її „гризу
чій критиці мишей". Цим покладено було початок новому світоглядові, 
основам діалектико-матеріалістичних поглядів у галузі історії та філо
софії.

Одночасно Маркс і Енгельс розгорнули і активну організаційну 
політичну діяльність, скеровану на створення міжнародної комуністичної 
партії. З цією метою по різних країнах були організовані комуністичні 
комітети зв'язку, якими керував з Брюсселя Маркс.

У 1847 р. Маркс і Енгельс вступили в „Союз справедливих", який 
пізніше прийняв назву „Союзу комуністів", але зробили це лише після 
того, як цей союз визнав їх основні положення.

В листопаді 1847 р. Енгельс пише славетні „Принципи комунізму", 
покладені згодом в основу „Комуністичного Маніфесту", який побачив 
світ уже в лютому 1848 р.

„Ця невеличка книжечка варта цілих томів: духом її живе і руха
ється до цього часу весь організований в цивілізованому світі пролета
ріат, що бореться"1).

До листопада 1851 р. у Маркса вже визрів в основних рисах план 
його наступної геніальної економічної праці „Капітал", спільне обгово
рення якого відбулося в Манчестері, куди спеціально для цього приїхав 
Маркс до Енгельса. За освітою Маркс, як відомо, був юрист, і перші 
його праці були присвячені проблемам філософії і права. Але заняття 
філософією і юриспруденцією привели його до висновку про потребу 
взятися за дослідження економічної основи суспільства. Знайомство й 
зустрічі з Енгельсом ще більш зміцнили це переконання Маркса. „Єд
нання з Енгельсом безперечно сприяло тому, що Маркс вирішив зайня
тися політичною економією, тією наукою, в якій його праці зробили цілий 
переворот"* 2).

Через 16 років після побачення в Манчестері, в 1867 р., Маркс уже 
читав коректуру першого тому „Капіталу", а в липні 1867 р. „Капітал* 
вийшов у світ. Енгельс, який задовго до того перестав займатися нена
висною для нього комерцією, знову повернувся до неї для того, щоб 
забезпечити Марксу, який почав працювати над „Капіталом", можливість 
закінчити цю геніальну працю. У травні 1867 р . , після того, як прочи
тана була коректура першого аркуша „Капіталу", Маркс писав Енгель
сові: „Без тебе я ніколи не міг би довести до кінця цього твору і — 
запевняю тебе— мою совість постійно, наче кошмар, гнітила думка, що ти

J) В. И, Л е н и н, Фридрих Энгельс, Соч. т 1, с. 413.
2) Там же.



витрачаєш свої виняткові здібності на торгівлю і даєш їм іржавіти го
ловним чином через мене...1).

З виходом у світ „Капіталу" Карла Маркса була закінчена розробка 
основ наукового комунізму нової теорії, нової науки, яка стала прапо
ром боротьби пригноблених і знедолених усього світу за своє променисте 
майбутнє, за соціалістичну революцію, за комунізм.

Енгельс, який за життя Маркса був його вірним товаришем і спів
робітником в науці й революційній боротьбі, після смерті свого великого 
друга до останніх своїх днів продовжував його велику справу.

■Sf v  
*

Володимир ільїч Ленін, характеризуючи виникнення і розвиток на
укового комунізму, зазначав, що вчення Маркса „є законний наступник 
найкращого, що створило людство в XIX віці в особі німецької філосо
фії, англійської політичної економії, французького соціалізму" 2).

Природно, що в плані цієї вказівки Володимира Ільїча ми повинні 
розглядати роль і значення творчої науково-революційної діяльності 
Фрідріха Енгельса.

Ще в період з другої половини 1845 р. і по травень 1846 р. Маркс 
і Енгельс, як ми вже відзначили, спільно розробили свої філософсько-ма
теріалістичні погляди, виклавши їх у так званій „Німецькій ідеології". 
„Німецька ідеологія" була полемічним твором, спрямованим проти ідеаліз
му, проти фейєрбахіанства, проти так званого „істинного соціалізму" і 
через' це, природно, не давала систематичного викладу філософських 

* поглядів Маркса—Енгельса; до того ж, політичні обставини того часу по
збавили авторів цього видатного твору можливості опублікувати його. 
„Ми тим охочіше,— говорить Енгельс,— дали гризучій критиці мишей 
розправлятися з ним, що наша головна мета,— з’ясування справи самим 
собі,— була вже досягнута"3 4).

Пізніше ні Маркс, ні Енгельс уже не мали змоги повернутися до 
цієї справи і ніде вже не дали систематичного викладу своїх поглядів. 
Лише згодом, після смерті Маркса, такий систематичний виклад погля
дів основоположників марксизму дав Фрідріх Енгельс.

Філософські погляди Маркса і Енгельса „найбільш ясно і докладно 
викладені . г . в творах Енгельса: „Людвіг Фейербах" і „Спростовання 
Дюрінга", які;— подібно до „Комуністичного Маніфесту" являються на
стільною книгою кожного свідомого робітника "1).

8 В . Руднщъкий

3) К. М а р к с, Письмо Ф. Энгельсу от 7. V 1867 г. Соч., т. XXIII, с. 409.
“) В. И. Л е н и н ,  Три источника и три составных части марксизма, С о ч ., т. XVI, 

с. 349.
’) Ф. Е н г е л ь с ,  Предисловие к „Людвигу Фейербаху* Соч. т. XIV, с. 633.
4) В. И. Л е н и н ,  Три источника и три составных части марксизма, Соч., т. X V I, 

с. 350.
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До Гегеля Маркс і Енгельс прийшли, шукаючи відповідей на питання, 
що виникали у них у зв'язку з протестом проти існуючого ладу. Вони 
бажали не тільки пізнати світ, але й змінити його. Саме тому в ідеалі
стичній філософії Гегеля їх захопила не його філософська система, а ті 
революційні висновки, які випливали з його діалектичної логіки.

Маркс і Енгельс бачили, що „Гегель будував систему, а філософська 
система,за здавна встановленим звичаєм, повинна була вести до абсо
лютної істини того чи іншого роду. І той же Гегель, який у своїй ло
гіці зазначав, що вічна істина є не що інше, як саме логічний (тобто, 
значить, і історичний) процес, той же самий Гегель побачив себе зму
шеним покласти край цьому процесові, бо треба ж було йому закінчити 
свою систему. В логіці кінець міг стати у нього початком нового розвитку, 
через те, що там кінцева точка, абсолютна ідея,— абсолютна лише остільки, 
оскільки він абсолютно не міг нічого сказати про неї, — „відчужує са
му себе", тобто перетворюється в природу, а потім, — в дусі, тобто в 
мисленні і в історії,— знову повертається до самої себе. Але в заключ
ній частині всієї філософії для подібного повернення до початку лишав
ся тільки один шлях. Необхідно було так уявити кінець історії: люд
ство приходить до пізнання саме цієї абсолютної ідеї і оголошує, що це 
пізнання досягнуте гегелівською філософією. Але це значило проголо
сити абсолютною істиною весь догматичний зміст системи Гегеля і тим 
стати в суперечність з його діалектичним методом, який розкладав усе 
догматичне"1).

Маркс і Енгельс не просто сприйняли гегелівський метод. Відки
нувши ідеалістичні нашарування, вони взяли з гегелівської діалектики 
лише її „раціональне зерно", переробили й розвинули її, урахувавши 
найновіші досягнення науки.

Отже, основи марксистської діалектики прямо протилежні діалекти
ці ідеалістичній. „Для Гегеля процес мислення, що його він перетворює 
навіть під назвою ідеї в самостійний суб'єкт, є деміург (творець) дій
сного, яке становить лише його зовнішнє проявлення. У мене ж,— 
говорить Маркс,— навпаки, ідеальне є не що інше, як матеріальне, пере
саджене в людську гололову і перетворене в ній"2).

Відповідно до цього, діалектичний метод Маркса і Енгельса дає си
стематичне зображення природи як єдиного цілого, в якому предмети і 
явища взаємозалежні і обумовлюють одне одне, перебуваючи в постій
ній зміні, поновленні й розвитку, „де завжди щось виникає й розви
вається, щось руйнується і відживає свій вік"3).

При цьому діалектика розглядає розвиток як процес, що веде від
------------  ̂ $

3) Ф. Э н г е л ь с ,  Людвиг Фейербах Соч. т. XIV, с. 638— 639.
2) К. М а р к с, Послесловие ко второму немецкому изданию 1-го тома „Капитала1* 

Соч., т. XVII, сс. 19 —  20.
3) Історія ВКП(б), Короткий курс, с. 100.
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незначних і непомітних кількісних змін до змін якісних, які, виявляючи- 
ся раптово, приводять до стрибкоподібних переходів від одного колиш
нього стану до іншого, нового.

Енгельс наводить ряд прикладів, що ілюструють і підтверджують 
правдивість цього закону. Такі, наприклад, зміни в агрегатному стані 
води, „яка при нормальному атмосферному тиску і при температурі 0° 
за Цельсіем переходить з плинного стану в твердий, а при 1003 за 
Цельсієм — з плинного в газоподібний, — отже, виходить, на цих обох 
поворотних пунктах звичайна кількісна зміна температури спричиняє якіс
ні зміни води*1). Відомий є приклад, який наводить Енгельс з воєнної 
практики Наполеона Бонапарта: „Два мамелюки безумовно переважали 
трьох французів; 100 мамелюків були рівноцінні 100 французам; 300 
французів звичайно перемагали 300 мамелюків, а 1000 французів 
вже завжди розбивали 1500 мамелюків"2) і т. д.

Діалектика виходить з визнання того, що процес розвитку є 
процес суперечливий, що розвиток є вічне становлення і розв’язання 
внутрішніх суперечностей, властивих явищам і предметам природи. Або, 
іншими словами, розвиток відбувається не плавно і гармонічно, а шля
хом боротьби суперечностей, властивих предметам і явищам природи.

Заперечуючи Дюрінгові, який твердив, ніби суперечності — 
безглуздя і абсолютно неможливі в дійсному світі, Енгельс подає чис
ленні ілюстрації, що свідчать про безпідставність дюрінгових тверджень 
і красномовно доводять, що доки ми розглядаємо речі і явища в стані 
спокою, ми не зустрічаємо ніяких суперечностей, „але зовсім інше 
виходить, коли ми починаємо розглядати речі в їх русі, в їх зміні, в їх 
житті, в їх обопільному впливі одна на одну. Тут ми зразу ж натрап*' 
ляємо на суперечності. Самий рух є суперечність*3).

Природа, яка в уявленні метафізиків була чимсь подібним до кунст
камери, з безліччю раз назавжди від бога даних безжиттєвих і застиглих 
потойбічних тіней, з появою Маркса і Енгельса, в світлі відкритого ними 
діалектичного методу, раптом, наче з помаху чарівної палички, прийшла 
в рух, ожила, повстала в усій своїй справжній красі, що вічно живе й розви
вається.

Ще більше значення мало поширення діалектичного методу Маркса 
на людське суспільство. Якщо нема в світі ізольованих явищ, якщо всі 
явища зв’язані між собою і обумовлюють одне одне, то ясно, що кожний 
суспільний лад і кожний суспільний рух в історії треба розцінювати не 
з точки зору „вічної справедливості" або іншої якоїнебудь упередженої 
ідеї, як це роблять нерідко історики, а з точки зору тих умов, які по
родили цей лад і цей суспільний рух і з яким вони зв’язані"4).

*) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, Соч., т. XIV, с. 126.
-) Там же, с. 128.
3) Там же, с. 120.
4) Історія ВКП(6), Короткий курс, с. 103.
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Блискуче застосовуючи метод матеріалістичної діалектики, Енгельс в 
ряді своїх творів дає зразки історичнвго підходу до аналізу суспільних 
явищ. У зв’язку з цим насамперед слід відзначити його видатну працю — 
„Походження сім’ї, приватної власності і держави".

„Поділ суспільства на клас експлуатуючий і експлуатований,—зазначає 
Енгельс, — пануючий і пригноблений, був необхідним наслідком колиш
нього недостатнього розвитку виробництва.... Але коли поділ на класи і 
мав певне історичне виправдання, то він мав його лише для даного пе
ріоду і при даних суспільних умовах. Він базувався на недостатності 
виробництва; він буде зметений повним розвитком сучасних продуктив
них сил"1).

Застосування законів матеріалістичної діалектики до людського су
спільства означає, що суспільні порядки також не є вічними й незмін
ними і що на них також лежить печать виникнення і неминучого зни
щення.

Саме в світлі марксистської діалектики цілком нового змісту набу
вав відомий тезис Гегеля: „Все дійсне розумне, все розумне дійсне". 
Все, що було в свій час дійсним, перетворюється в недійсне, перестає 
бути необхідним і, значить, втрачає своє право на існування, свою ро
зумність. „Римська республіка була дійсною, але також дійсною була і 
Римська імперія, що прийшла їй на зміну. Французька монархія стала 
в 1789 р. такою недійсною, тобто до такої міри позбавленою всякої не
обхідності, до такої міри нерозумною, що її повинна була знищити Ве
лика революція, про яку Гегель завжди говорить з великим захопленням. 
Таким чином, тут монархія виявилася недійсною, а революція дійсною"* 2). 
Коротко кажучи, „за всіма правилами гегелівського методу мислення 
тезис, який проголошує розумність всього дійсного, перетворюється в 
інший тезис: достойне загибелі все те, що існує"3).

Застосування матеріалістичної діалектики до людської історії неми
нуче приводило і до того висновку, що коли законом є стрибкоподібний 
розвиток, спричинюваний переходом поступових кількісних змін, до рап
тових змін якісного стану, то, значить, цілком неминучі революції, здій
снювані пригнобленими класами. Цей закон в застосуванні до капіталістич
ного суспільства Енгельс висловив так: „Мирний вихід з становища, 
що утворилося, вже неможливий: надто пізно! Суспільні класи дедалі різ
кіше відокремлюється один від одного, дух протесту дедалі більше 
охоплює робітникв, злоба зростає, окремі партизанські сутички розро
стаються в більші бої і демонстрації, і незабаром досить буде невели
кого поштовху для того, щоб привести лавину в рух. Тоді справді про
лунає по всій крайні бойовий клич: „Війна палацам, мир хатинам!"4)

л) Ф. Э н г е л ь с ,  Развитие социализма от утопии к науке, Соч., т. XV , с. 543,
2) Ф. Э н г е л ь с ,  Людвиг Фейербах, С оч ., том XIV, с. 636.
3) Там же, с. 636 —  637,
4) Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего класса в Англин, Соч., т. III, с. 573.
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Якщо метод Маркса був діалектичним, то його розуміння явищ у 
природі й суспільстві було матеріалістичним. Критична переоцінка цін
ностей, усвідомлення суперечливості філософської системи Гегеля і 
допитливе вивчення об’єктивної історичної дійсності обумовило повний і 
остаточний розрив Маркса й Енгельса з ідеалізмом. Якщо Фейербах, ма
теріалізм якого також виник при розкладі гегелівської школи, не зумів 
,,погодити з матеріалістичною основою й заново побудувати на ній бу
дівлю суспільної науки, тобто всю сукупність так званих історичних і фі
лософських знань"1) і, ставши, за влучним висловом Енгельса, матеріа
лістом знизу, лишився ідеалістом зверху, — то Маркс і Енгельс не тіль
ки прорвали й відкинули набік стару філософську систему (що, між іншим, 
тільки і зміг зробити Фейербах), але своєю критикою знищили ідеалістич
ну форму гегелівської філософії, зберегли діалектику, по-новому переро
бивши її зміст, і пішли далеко вперед.

Основним питанням кожної філософії завжди було, як відомо, питання 
про відношення мислення до буття, і філософи, а відповідно й філософські 
системи, залежно від того, як вони розв’язували це основне питання, 
поділялися на два великі табори: ідеалістичний і матеріалістичний. Це 
не значить, що в усі історичні періоди філософська думка завжди уби
ралася в такі прозорі одежі, які без особливого труда дозволяли встано
вити, так би мовити, партійну приналежність цієї думки. Історія філосо
фії, особливо новішої, давала й дає чимало прикладів спроб завуалювати, 
уміло прикрити ідеалістичну суть різноманітними драпувальними засоба
ми.. Проте, третього не дано, і кінець-кінцем стає вибір: або ти ідеаліст, 
і тоді прямими чи крученими шляхами твої позиції ведуть тебе, як любив 
підкреслювати Ленін, безпосередньо до „боженьки", або ти матеріаліст і то
ді ти мусиш у питанні про відношення між матерією і духом визнати примат 
матерії, розглядаючи дух, ідею і інше як функцію високоорганізованої мате
рії. В такому разі послідовний розвиток цієї вихідної позиції повинен при
вести тебе до визнання, що світ об’єктивний, і свідомість наша є лише 
відбиток в нашій голові об’єктивно існуючого світу, що єдність світу 
полягає в його матеріальності, що „ідея причинності, необхідності, законо
мірності і т. д. є відбиттям у людській голові законів природи, дійсного 
світу" 2), що світ є пізнаванний, тобто ми визнаємо перетворення „речей у 
собі" в „речі для нас", і т. д.

Будьякі інші спроби приводили й приводять до створення всяких різно
видностей цих двох основних напрямів у філософії, або обумовлювали по
яву непослідовних поглядів, що вагалися між ідеалізмом і матеріалізмом.

Поширення положень філософського матеріалізму на пізнання явищ 
суспільного життя, або, інакше кажучи, історичний матеріалізм здійснив *)

*) Ф. Э н г е л ь с ,  Людвиг Фейербах, Соч., т. XIV, с. 651.
z) В. И. Л е н и н ,  Десять вопросов референту, Соч., т. XIII, с. 5.
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цілковитий переворот в науках про суспільство, бо визнання законів 
історичного матеріалізму означало:

що всі явища суспільного життя взаємообумовлені і зв’язані, при 
чому самий характер зв’язку і зумовленості є виявом закономірностей 
суспільного розвитку;

що явища суспільного життя і закони суспільного розвитку не 
являють собою нічого містичного і пізнаванні так само, як і явища 
природи;

що матеріальні умови, які існують об’єктивно, являють собою осно
ву суспільного розвитку і визначають усе духовне життя суспільства.

Отже, уперше була створена справжня наука про суспільство, і 
основи цієї науки були сформульовані Марксом в карбованому, класич
ному визначенні:

„В суспільному виробництві свого життя люди вступають в певні, 
необхідні, від їх волі незалежні відносини,—виробничі відносини, які від
повідають певному ступеневі розвитку їх матеріальних продуктивних 
сил. Сукупність цих виробничих відносин становить економічну струк
туру суспільства, реальний базис, на якому підноситься юридична й 
політична надбудова і якому відповідають певні форми суспільної сві
домості. Спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, 
політичний і духовний процеси життя взагалі. Не свідомість людей ви
значає їх буття, а навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість* 
На певному ступені свого розвитку матеріальні продуктивні сили суспіль
ства приходять у суперечність з існуючими виробничими відносинами, 
або — що є тільки юридичними виявом цього — з відносинами власності, 
всередині яких вони досі розвивалися. З ферм розвитку продуктивних 
сил ці відносини перетворюються в їх кайдани. Тоді настає епоха соці
альної революції. Із зміною економічної основи більш або менш швидко 
відбувається переворот в усій велетенській надбудові.

...Ні одна суспільна формація не гине раніше, ніж розвинуться всі 
продуктивні сили, для яких вона дає досить простору, і нові, вищі ви
робничі відносини ніколи не появляються раніше, ніж визріють матері
альні умови їх існування в лоні самого старого суспільства. Ось чому 
людство ставить собі завжди тільки такі задачі, які воно може розв’я̂  
зати, оскільки при ближчому розгляді завжди виявляється, що сама за
дача виникає лише тоді, коли матеріальні умови її розв’язання вже 
існують або, принаймні, перебувають у процесі становлення"1).

Але звідси цілком ясно ставало, що і капіталістичний лад не віч
ний, що він так само скороминущий, що загибель його неминуча. Тре
ба було лише знайти в самому капіталістичному суспільстві ту силу й 
ті засоби, з допомогою яких загибель його може бути організована і. 
прискорена. Завдання це було розв’язане економічним ученням Маркса.

3) К. М а р к с ,  К критике политической экономии, Соч., т. XII, ч. 1, сс. 6 и 7.
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Толовна праця Маркса „Капітал", а також ряд творів Енгельса - «На
риси критики політичної економії" та інші відкрили закон розвитку бур
жуазного суспільства, відкрили робітничий клас як силу, покликану, 
щоб повалити будьяке пригноблення людини людиною.

„Те} що я зробив нового, —  указував Маркс, — полягало в доведен
ні того:

1) що існування класів зв’язане лише з певними історичними фаза- 
ми розвитку виробництва;

2) що класова боротьба неминуче веде до диктатури пролета
ріату,

3) що ця диктатура сама становить лише перехід до знищення 
всяких класів і до безкласового суспільства*1).

* **

Глибокий учений і мислитель, Енгельс, як і Маркс, був разом з 
тим полум’яним революційним борцем. Вже наукова й публіцистична 
діяльність Енгельса були справою величезного революційного значення, бо 
вони давали нещадну критику буржуазного ладу в усіх його проявах, 
вони озброювали робітничий клас в його економічній, політичній і тео
ретичній боротьбі, вони закликали його до організації сил і до революції, 
вони вказували йому шлях до повалення пануючих класів, мету і засоби 
для перемоги.

Для Енгельса теорія і практика були неподільні, і через те революціонер 
у науці, він був і революційним бійцем у безпосередньому розумінні цих 
слів. Насамперед слід відзначити пропагандистську роботу Енгельса, 
яка почалась буквально з перших же кроків його політичної діяльності 
і не припинялася до останніх днів його життя. До своїх виступів, осо
бливо перед робітничою аудиторією, Енгельс завжди старанно готувався, 
обмірковуючи кожну думку, кожне речення, прагнучи забезпечити глибину 
змісту, простоту і дохідливість форми викладу.

Пропагандистська робота Енгельса була скерована на роз’яснення 
пролетарям їх становища в буржуазному суспільстві, причин, що поро
джують експлуатацію і пригноблення, необхідності створення своєї полі
тичної партії і боротьби за завоювання політичної влади. Пропагандистські 
виступи Енгельса не були схоластичні, вони завжди рясніли яскравими 
й близькими для робітників прикладами з їх життя. Тим то готування 
до виступів зв’язане було у Енгельса не лише і не стільки з вивченням 
літературних джерел, скільки з особистим вивченням становища і побуту 
робітників. „Мене не задовольняло, —  говорив Енгельс, — одне абстрактне 
знання предмета, я хотів бачити вас у ваших власних господах, спосте
рігати вас у вашому повсякденному житті, розмовляти з вами про ваше

*) К.  М а р к с ,  Письмо Иосифу Дейдемейеру от 5.ІІІ 1852 г. Соч., т. XX V , с. 146.
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становище і ваші потреби і особисто спостерігати вашу боротьбу з 
соціальною і політичною владою ваших гнобителів" *).

Крок за кроком, день за днем, уперто й невтомно, від „Союзу 
справедливих" і до „Міжнародного товариства робітників", працювали 
Маркс і Енгельс над створенням політичної партії пролетаріату, розумі
ючи, що без неї пролетаріат неспроможний буде успішно боротися за 
свої інтереси і неминуче перебуватиме в полоні буржуазних впливів. 
Ця лінія Маркса і Енгельса логічно випливала з їх уявлень про роль 
робітничого класу, а також роль і значення комунізму як теорії боротьби 
за зміну світу. Маркс і Енгельс провадили боротьбу за створення к о м у 
н і с т и ч н о ї  партії як партії, яка протиставить себе всім іншим буржуазним 
партіям і боронитиме не окремі і тимчасові інтереси тих чи інших груп 
робітників, а історичні інтереси пролетаріату, як класу.

„...У 1847 році соціалізм був, — писав Енгельс,— дрібнобуржуазним 
рухом, комунізм — робітничим рухом. Соціалізм, принаймні на континенті, 
користувався „пошаною" (was „respectable"), комунізм — якраз нав
паки. А  тому що ми з самого початку були тієї думки, що „ви
зволення робітничого класу повинне бути справою самого робітничого 
класу", то для нас не могло бути ніякого сумніву в тому, яку з двох 
назв нам слід було вибрати. Більш того, нам і згодом ніколи не впа
дало на думку відмовлятися від неї" 2).

Організація політичної партії пролетаріату вимагала використання 
багатьох засобів і сил. Зокрема цьому повинна була служити пропаган
да. Маркс і Енгельс розуміли, що сама лише усна пропаганда була не
достатня, тим більше, що кількість пропагандистів була зовсім незнач
на. Для охоплення найширших мас робітничого класу треба було ви
користати таке потужне знаряддя, яким є друкована пропаганда і особ
ливо газета. Після ряду спроб у 1848 р. Маркс і Енгельс починають видавати 
„Нову Рейнську газету", яка, за оцінкою Леніна, була „найкращим, не- 
перевершеним органом революційного пролетаріату". Для підтвердження 
цієї оцінки Леніна досить навести характеристику німецької буржуазії, 
яку дав Маркс на сторінках „Нової Рейнської газети": „Без віри в себе, 
без віри в народ; буркочучи перед верхами, тремтячи перед низами;... 
налякана світовою бурею; ніде з енергією, скрізь з плагіатом; ...без іні
ціативи;...окаянний старик, засуджений на те, щоб у своїх старечих інте
ресах керувати першими пориваннями молодості молодого і здорового 
народу"3).

Створювану ними партію робітничого класу, як і ввесь робітничий 
клас, Маркс і Енгельс виховували в дусі основних історичних завдань 
пролетаріату, тобто боротьби за насильне повалення панування експлу

Ф. Э н г е л ь с ,  Положение рабочего класса в Англии, С оч ., т. III, с. 295.
‘-) Ф. Э н г е л ь с ,  Предисловие к английскому изданию „Манифеста коммунистиче

ской партии" Соч., т XVI, ч. 1, сс. 307— 308.
3) В. И. Л е н и н ,  Карл Маркс, Соч., т. XVIII, сс. 29— 30.
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ататорів, за завоювання політичної влади, за встановлення диктатури 
пролетаріату, тобто організації пролетарської держави, яка повинна бу
ти використана для перебудови суспільства на комуністичних засадах.

У 1846 р, на зборах паризької секції „Союзу справедливих" Енгельс 
дав таке формулювання завдань комуністичної партії: „1) обстоювання 
інтересів пролетарів у протилежність інтересам буржуа; 2) досягнення цьо
го з допомогою скасування приватної власності і заміни її спільністю 
майна; 3) визнання, що для здійснення цих цілей нема ніякого іншого 
засобу, крім насильної демократичної революції"1).

У 1871 р. Енгельс пише, що „завоювання політичної влади завжди 
є великим обов’язком робітничого класу4,2). Нарешті, в 1875 р. він від
значає, що „пролетаріат...потребує держави,...не в інтересах свободи, а 
в інтересах придушення своїх противників"* 2 3).

Як справжній вождь і бойовий керівник Енгельс бере особисту участь 
у збройній боротьбі пролетаріату.

У серпні 1849 р. Маркс у листі до Вейдемейера повідомляє: „Від 
Енгельса я дістав вчора листа. Він перебуває в Швейцарії і як адью- 
танг Вілліха брав участь у чотирьох боях"4). У 1848 р», коли почалась 
революція в Німеччині, Енгельс разом з Марксом здійснює ряд політич
них виступів. Так, у вересні того ж року на багатотисячному мітингу 
біля Кельна Енгельс обирається секретарем і під його керівництвом мі
тинг приймає вимогу, звернену до берлінських Національних зборів, ли
шитися на своєму посту навіть під загрозою багнетів. У результаті* 
в жовтні 1848 р. Енгельса арештовують і висилають з Німеччини. На почат
ку 1849 р. Енгельс знов повертається до Німеччини. У травні того ж року 
на чолі півтисячного загону золінгенських робітників він прибуває в 
Ельберфельд, де проводить фортифікаційні роботи, наміряючись створи
ти ядро революційної армії і розширити повстання. В наслідок нерішу
чості ельберфельдського комітету безпеки план розладжується, і Енгельс 
покидає Ельберфельд.

У червні Енгельс уникає нового арешту, що про нього вже було дане 
наказ, і вступає в загін Вілліха, з яким і бере участь у боях в Півден
ній Німеччині. Після розгрому баденської революційної армії Енгельс 
переходить на становище емігранта. Запал революційного бійця ніколи 
не остигав у Енгельса, і він не раз потім висловлював побажання: „Як
би знов настали такі часи, як в 1848 або в 1849 р., я знову сів би на 
коня, якщо це потрібно441').

Твердо обстоюючи в усій своїй діяльності установлений Марксом

*) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо Брюссельскому коммунистическому комитету сношений ОТ 

23.Х 1846 г., Соч., т. XXI, с. 49.
2) Ф. Э н г е л ь с ,  Письморед. „Proletarioltaiiano" от29.Х11871 г. Соч.,т.ХХ, VI,с. 187.
3) Ф. Э н г е л ь с .  Письмо А . Бебелю от 18 марта 1875 г. Соч.. т. XXVI, с. 380.

К. М а р к с ,  Письмо Иосифу Вейдемейеру, Соч., т. XX V , с. 59.
ь) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо А. Бебелю от 30.IV 1883 г. Соч., т. XXVII, с. 309.
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принцип що „наша теорія не догма, а керівництво до дії", Енгельс 
в революційній боротьбі був проти шаблонів, проти спроб передбачати 
майбутнє за встановленими рецептами. У цьому зв'язку, критикуючи 
Бернштейна, Енгельс указував, що він вважає безглуздим „прагнення за
здалегідь установлювати на конгресах загальнообов’язкові правила, які 
визначають тактику для тих випадків, що можуть настати в наступному4*1).

Вірний своїм принципам, до кінця послідовний, неподільно відданий 
справі робітничого класу, мужній і безстрашний, невтомний в боях і 
при всяких труднощах — такий образ Енгельса-революціонера.

*» &

І Маркс і Енгельс старанно і глибоко вивчали історію всіх народів, 
приділяючи при цьому значну увагу історії Росії.

За тих часів російський царизм, як відомо, грав роль реакційної 
сили — міжнародного жандарма — душителя не тільки революційних 
рухів, а й будьякого прояву вільнодумства в Європі. І Маркс і Енгельс 
розуміли, що підрив і повалення самодержавства в Росії було б однією 
з важливих умов визволення робітничого класу Європи. Через те вони 
пильно, з глибоким інтересом стежили за розвитком суспільного руху в 
Росії. Щирі симпатії Маркса і Енгельса були на боці молодої Росії, 

t що пробуджувалась, точніше — на боці вільнолюбних народів Росії, які 
піднімались на боротьбу, і представників передової громадської думки 
нашої колосальної країни. З великим співчуттям висловлювались вони 
про російський народ як про представника передових ідей.

«Мені здається, що Ви несправедливі до своїх співвітчизнян,— писав 
Енгельс.— Обидва ми, Маркс і я, не можемо на них поскаржитися. Якщо 
деякі школи і відзначились більше своїм революційним запалом, ніж 
науковими дослідженнями, якщо були і є різні блукання, то, з другого 
боку, була і критична думка і самовіддані шукання чистої теорії, гідні 
народу, який дав Добролюбова і Чернишевського. Я кажу не тільки про 
активних революційних соціалістів, але й про історичну та критичну 
школу в російській літературі, яка стоїть незрівнянно вище всього того, 
що створено в Німеччині і Франції офіціальною історичною наукою".* 2)

Про глибину інтересів Маркса і Енгельса до Росії свідчить і те, 
що їх не задовльняли, як правило, ніякі інші відомості і дані про неї, крім пер
шоджерел і оригіналів. Це була одна з основних причин того, що обидва 
вони взялися за вивчення російської мови. „Я... почав вивчати р о с і й с ь к у  
м о в у , — читаємо у Маркса,— через те, що мені прислали з Петербурга 
книгу про становище робітничого класу (звичайно включаючи Сюди і 
селян) в Росії..."3).

*) Ф . Э н г е л ь с ,  Письмо Э. Бернштейну от 23. V  1884 г., Соч.,т. XXVII, с. 377.
-) Ф. Э н г е л ь  с, Письмо Е. Паприцу от 26.VI 1884 г., Соч., т. XXVII, с 389.
3) К. Маркс,  Письмо Л. Кугельману от 29.ХІ 1869 г., Соч., т. XXVI, с. 32. (Маркс 

має тут на увазі книгу Флеровського). ^   ̂ х
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Маркс і Енгельс швидко й чуйно відгукувались на всі події політичного 
життя Росії. Кожний успіх революційної думки і практики щиро їх радував.

Дуже тепло висловлювались вони про видання російською мовою 
„Комуністичного Маніфесту", схвалюючи інціативу російських революціо
нерів видати „Маніфест" з рядом надзвичайно важливих додатків, особ
ливо відомих місць з „Громадянської війки"1). До речі, Енгельс відзна
чав, що російський переклад „Маніфесту" „найкращий з усіх, які я 
зустрічав"* 2).

Видання марксистської літератури в Росії Енгельс взагалі^сприймав 
як подію великого значення. Так, наприклад, у зв’язку з наміченим 
виходом у світ в Росії „Злиднів філософії" він писав: „Для мене і для 
дочок Маркса буде святом той день, коли вийдуть у світ „Злидні 
філософії" в російському перекладі"3).

Справу російських революціонерів справжній інтернаціоналіст Енгельс 
сприймав як свою рідну і близьку, бо вона сприяла успіхові здійснення 
тих історичних завдань, яким Маркс і Енгельс присвятили своє життя, 
тобто справі пролетарської революції. „Я гордий тим, — говорив Енгельс,—  
що серед російської молоді існує партія, яка щиро і без застережень 
прийняла великі економічні та історичні теорії Маркса і рішуче порвала 
з анархічними і трохи слав’янофільськими традиціями своїх поперед
ників"4)

Цей інтерес до Росії виник у Маркса і Енгельса не раптово. Був 
час у перший період їх ознайомлення з історією розвитку Росії, коли 
„вони не бачили в ній революційних сил і розглядали всю Росію до 
певної міри як реакційну країну"5). Однак, згодом, після кримської війни, 
їх погляди зазнають серйозних змін. Інтерес їх до суспільного руху в 
Росії чимраз більше наростає, і пізніше вони вже дивляться на Росію 
як на країну, що йде на зміну старіючій Європі і покликана відіграти 
в майбутній революції роль застрільника, привідця. Вони дедалі більше 
переконуються, що центр революції переміщається з Заходу на Схід, і 
саме в Росію.

Уже в 1863 р. Маркс висловлює надію, що „лава потече на цей раз 
зі сходу на захід, а не навпаки"0).

Через 12 років Енгельс говорить з цього приводу вже певніше, ви
словлюючи сподівання, що „на цей раз Росія перша піде в танок. А  якщо 
це станеться під час неминучої війни між німецько-пруською імперією і

*) Ф. Э н г е ' л ь с ,  Письмо Э. Бернштейну от 1.11884 г., Соч., т. XXVII, с. 339.
2) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо Ф . А . Зорге от 29.V I 1S83 г., Соч., т. XXVII, с. 322.
3) Ф . Э н г е л ь с ,  Письмо В. Засулич в марте 1884 г., Соч, т. XXVII, с 360.
4) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо В, Засулич от 23.IV 1885 г., Соч., т. XXVII, с.461.
5) Е. Я р о с л а в с к и й ,  Мрркс и Энгельс о России, журнал „Историк-марксист" 

№  10,1940, с. 55.
с) К. М а р к с ,  Письмо Ф. Энгельсу от 13 II1863 г ., Соч., т. ХХЇІІ, с. 134.



Росією, — що дуже ймовірно, — то неминучий і зворотний вплив на 
Німеччину в1).

І, нарешті, уже через два роки після наведеного висловлю
вання, Енгельс прямо ставить питання про те, що „події назрівають у 
Росії, де авангард революції вступить у бій . . .  Тоді настане момент 
великого виступу і створення офіціального справжнього Інтернаціоналу, 
який буде вже не тільки пропагандистським товариством, але неодмінно 
товариством для активних дій442).

Прозорливі вожді і учителі пролетаріату багато років тому геніально 
передбачили шляхи революції і, користуючись єдино правильним і на
уковим методом і базуючись на глибокому аналізі історичних фактів, 
провістили перемогу пролетарської революції в нашій країні і її вплив 
на долю світу.

* **

Творче вивчення і освоєння спадщини, залишеної нам нашими вели
кими вчителями Марксом і Енгельсом, становить для світового пролета
ріату та його представників у галузі теорії одне з найважливіших і 
найнасущніших завдань.

Якщо для пролетаріату капіталістичних країн здійснення цього зав
дання— справа досить складна і, особливо останнім часом, зв’язана з 
великим риском, то для нас, для радянських людей, відкриті щодо цього 
усі можливості. При цьому, зокрема для радянських наукових працівни
ків, завдання оволодіти вченням Маркса — Енгельса повинне бути допов
нене вивченням їх досвіду наукової роботи. Ми повинні знати не тільки 
зміст теорії, але й те, як працювали наші великі вчителі.

Літературна спадщина Маркса і Енгельса величезна. Один лише 
Енгельс за час своєї наукової роботи дав більше як ЗО самостійних дослі
джень, з яких кожне зробило б честь усякому видатному вченому. Досить 
згадати лише деякі з його творів: „Нариси критики політичної економії44, 
„Становище робітничого класу в Англії", „Селянська війна в Німеччині", 
„Походження сім’ї, приватної власності і держави", „Марка", „Анти-Дю- 
рінг“, „Діалектика природи", „Роль насильства в історії", „До житлового 
питання", „Принципи комунізму" та ін. Крім того, Енгельс є співавто
ром понад 10 наукових робіт, написаних разом з Марксом. Роботи ці мають 
колосальне всесвітньоісторичне значення. Відзначимо тут такі, як „Святе 
сімейство", „Німецька ідеологія", „Комуністичний Маніфест" та інші.

В різні періоди своєї наукової і громадсько-політичної діяльності 
Енгельс написав понад 700 статтей 3), які й досі не втратили своєї величез
ної цінності. Нарешті, особливий інтерес являє багате листування Маркса * 2 3
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*) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо А. Бебелю от 15.Х 1875 г ,  Соч., т. XXVI, с. 403.
2) Ф . Э н г е л ь с ,  Письмо И. Ф . Беккеру от Ю.ІІ 1882 г. , Соч. , т. XXVII, с. 19 .
3) Сюди включено також статті, написані разом з Марксом.
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і Енгельса, яке охоплює понад 155 друкованих аркушів. Своїм змістом: 
це листування становить для нас, як і для світової науки, в найрізно
манітніших її галузях, цілком виняткове явище, переоцінити яке немож
ливо. Адже листування Маркса і Енгельса є лабораторією їх творчої 
думки, де відбивається процес кристалізації, процес вироблення ідей на
укового комунізму, а в деяких випадках дається і неповторима історична 
документація.

Не тільки для свого часу, але і для нас, і для багатьох десятків 
років у майбутньому Енгельс — зразок ученого, пристрасного й допит
ливого дослідника, борця за передові ідеї. Діапазон наукових інтересів 
Енгельса незвичайний; вище його в цьому відношенні стояла тільки 
одна людина — Маркс. Енгельс глибоко вивчав історію, філософію, полі
тичну економію, географію світу, етнографію, мовознавство, найважливіші 
галузі воєнної науки, математику (в тому числі і вищу), фізику, хімію, 
біологію. І що особливо дивує — це те, що майже в кожній з них Енгельс 
зумів сказати щось нове, що посунуло науку вперед. Досить послатися 
хоч би на те, що Енгельс перший дав визначення походження мови і 
її значення: „Мова така ж стародавня, як і свідомість; мова якраз і є 
практична, існуюча і для інших людей, і лише тим самим існуюча також 
і для мене самого дійсна свідомість, і, подібно до свідомості, мова вини
кає лише з потреби, з настійної необхідності в єднанні з іншими людьми"1).

Енгельс досконало володів багатьма мовами, і до того не тільки 
європейськими. Майже так само, як і рідну німецьку, він знав мови 
англійську, французьку, італійську, іспанську, голландську (і схожу з 
нею фламандську), датську, румунську. Досить грунтовно знав він і ряд 
слав’янських мов — російську, польську, болгарську, сербську та інші. 
Варто уваги, що з усіх відомих Енгельсу мов він особливо виділяв 
російську: „Яка красива російська мова: всі переваги німецької без її 
жахливої грубості" а), —  писав він в одному з листів. Прекрасно володів 
Енгельс і давньогрецькою та латинською мовами.

Усе це свідчить про те, що в особі. Енгельса ми маємо справді 
найвидатнішого вченого, який до розв’язання основних для нього як 
представника пролетаріату соціальних питань підходив у всеозброєнні 
і тому був спроможний робити глибокі й широкі історичні узагальнення 
та висновки.

Сам Маркс дуже високо цінив Енгельса як ученого. „Якщо,— писав 
він,— п. Мост не помітив, що не тільки рядові робітники і навіть колишні 
робітники, на зразок його самого, які уявляють, що можна в найкоротший 
час все пізнати і навчитися про все міркувати, але й дійсно науково 
освічені люди можуть багато чого почерпнути з позитивного викладу у 
Енгельса,— то я можу тільки пошкодувати про його розумові здібності" * 2 3).

х) М а р к с  и Э н г е л ь с .  Немецкая идеология, С оч ., т. IV, сс, 20— 21.
2) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо В. Засулич от 6 .  III 1884 г. , Соч., т. XXVII, с. 362.
:ч) К. М а р к с ,  Письмо Вильгельму Бракне от 11.IV 1877 г. , Соч. , т. XXVI, с. 459„.
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Наскільки високо цінив Маркс знання Енгельса, свідчить і те, що 
майже в усіх наукових питаннях Маркс звертався за порадою до свого 
друга. Працюючи над „Капіталом" , він дуже чуйно і пильно ставився 
до зауважень, які робив Енгельс, знайомлячись з рукописом, і нерідко 
в найістотніших питаннях вносив у свою роботу виправлення, іноді вже 
в коректурі. Так, наприклад, Маркс за порадою Енгельса зробив ряд 
змін в розділі про форми вартості.

„Щоб ти міг бачити, — писав Маркс у цей період, — як точно ви
конав я твою пораду в обробці додатку, наводжу нижче вступ, парагра
фи, заголовки і т. п. цього додатку"1).

Свою дослідницьку наукову роботу Енгельс, як і Маркс, базував 
тільки на фактах, до того ж досконало вивчених і перевірених, особли
во дбаючи при цьому про те, щоб знання з того чи іншого питання, 
яке він мав висвітлити, були всебічними і вичерпними. Будучи сам учас
ником Баденської кампанії і особисто знаючи обстановку і хід подій, 
він, почавши за порадою Маркса писати історію цього періоду, старав
ся використати всі наявні в цьому питанні дані, рішуче відкидаючи на
бік всілякі поверхові описи.

В одному з листів цього періоду він просив Жака Шабеліца: „Будь 
ласка, пришли мені негайно посилкою звіти Мерославського про баден- 
ську кампанію, щоденник Дауля, писання Беккера і Есселена та інші 
речі, що з'явилися в Бадені, які мають значення для історії кампанії, 
тобто речі, в яких містяться не декламації, а факти** 2). Він у всьому і 
невідступно йшов за Марксом і, як і він, дбав про те, щоб в кожному 
досліджуваному питанні у нього „були... повністю зібрані всі наявні 
матеріали, аж до останнього дня*3).

В усій своїй науковій роботі, як і в громадсько-політичній діяльно
сті, Енгельс виявляв виключну наукову сумлінність і чесність. Будучи 
одним з основоположників наукового комунізму, який являє собою тео
ретичне відбиття в нашій голові справжніх суперечностей і боротьби в 
об ’єктивній дійсності, Енгельс рішуче боровся проти всяких спроб спо
творити дійсність, пристосувати факти її до тієї чи іншої вигаданої 
схеми. Щодо цього, Енгельс робив, як і Маркс. „Треба віддати справед
ливість авторові, — писав він про Маркса, — що він ніде не підганяє 
факти під свою теорію, а навпаки, прагне подати свою теорію як ре
зультат фактів “4).

У питаннях науки він не допускав ніякого примиренства, непослі
довності і безпринципних компромісів. Він твердо й неухильно йшов раз 
і назавжди вибраним шляхом, в рішучій боротьбі обстоюючи свої погля
ди, І ніякі сили — переслідування урядів, матеріальні злигодні або навіть

а) К. М а р к с .  Письмо Ф. Энгельсу от 27.VI 1867 г., Соч., т. XXIII, с. 421.
2) Ф .  Э н г е л ь с .  Письмо Жаку Шабелицу от 22 .-XII 1849 г .,  Соч., т. X X V , с. 67 в
8) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо Ф. А . Зорге от 29.VI 1883 г., Соч., т. XXVII, с. 323.
4) Ф . Э н г е л ь с ,  Рецензия на І том „Капитала", Соч., т. XIII, ч, 1, с. 224.
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заперечення партійних товаришів — неспроможні були збити його з цьо
го принципіального шляху. „Напишеш добре, — нерідко казав Ен
гельс, — заборонять напевно; напишеш підло — дозволять. Але підло я 
писати не вмію"1). Свої погляди щодо цього Енгельс прекрасно висло*’ 
вив в одному з листів до матері: „Щ о я не змінив нічого в своїх по
глядах, яких я додержуюсь уже близько тридцяти років, це тобі було 
відомо. І для тебе не повинне було бути несподіваним, що я, якби по* 
дії цього від мене вимагали, не тільки став би боронити їх, а й ви
конав би свій обов’зок в усьому іншому. Тобі повинно було б бути 
соромно за мене, коли б я цього не зробив. Якби Маркса тут не було,, 
якби його навіть зовсім не існувало, справа від цього ані трохи не змі
нилася б. Тим то зовсім неправильно скидати вину на нього. Втім, я 
пригадую, що раніше Марксова рідня запевняла, ніби я зробив на нього 
поганий вплив"2).

Треба сказати, що таку принципіальність Енгельс виявляв не тільки 
у великих і складних наукових питаннях і в громадсько-політичній ро
боті, таким же принципіальним лишався він і в менш важливих на пер
ший погляд справах. І Маркс і Енгельс дуже велику увагу віддавали ретель^ 
ності обробки своїх творів, при чому питання стилю, манери викладу, 
літературних образів і точності мовних форм аж до орфографії займали 
у них дуже серйозне місце. Відомий, наприклад, випадок, коли вида
вець одного з творів Енгельса зробив спробу виправити в кількох міс
цях орфографію тексту. Обурений Енгельс писав з цього приводу*. „На
в’язати собі орфографію я не дозволю так само, як нав’язати собі дру
жину"3).

І Маркс і Енгельс не випадково приділяли велику увагу літератур
ному оформленню своїх робіт. Крім звичайного бажання дати твір, за
вершений з усіх поглядів, тут вирішальну роль грала турбота про інте
реси читача, а отже, і про успішну пропаганду своїх ідей. Маркс і 
Енгельс свої твори призначали не для жерців науки, а розраховували 
їх на мільйонні маси пролетарів. Відповідно до цього мова їх творів 
проста і зрозуміла кожному робітникові, виразна й точна і досягає місця
ми класичності щодо вигостреності й образності літературних форм. Хто 
не пригадує класичних зразків і образів з творів Енгельса! Так, харак
теризуючи процес розкладу родового ладу, Енгельс говорить: „Не
даремно підносяться грізні мури навколо нових укріплених міст: в їх
ніх ровах зяє могила родового ладу, а їхні башти упираються вже 
в цивілізацію"4). Усі ми добре знаємо також класичне визначення 
Енгельсом держави.

2) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо К. Каутскому от 26. IV 1884 г., Соч., т. XXVII, с. 372.
2) Ф . Э н г е л ь с ,  Письмо Элизе Энгельс от 21 /X  1871 г. Соч., т. XXVI с. 157.
3) Ф. Э н г е л ь с ,  Письмо К. Каутскому от 13-Х 1884 г., Соч., т. XXVII, с. 414.
4) Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и государства, Соч. 

т. XVI, ч. I, с. 140.
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Варто відзначити також, що при всій величі цих двох геніальних 
людей вони були прикладом надзвичайної скромності. Відомий випадок, 
коли Маркс, твори якого на той час набули вже широкої популярності 
в усьому цивілізованому світі, ім’я якого вже стало прапором боротьби 
пролетаріату, грізно вичитав комусь з діячів за те, що той у своєму 
виступі вжив слова „марксизм". „Обидва ми, — писав Маркс,— не дамо 
і ламаного шага за популярність. Ось, наприклад, доказ: з неприязні 
до всякого культу особи я під час існування Інтернаціоналу ніко
ли не допускав до розголосу численні звертання, в яких визнава
лися мої заслуги і якими мені набридали з різних країн,— я навіть ні
коли не відповідав на них, хіба тільки зрідка за них вичитував. Пер
ший вступ Енгельса і мій у таємне товариство комуністів стався під 
тією умовою, що із статуту буде викинуто все, що .сприяє забобонному 
схилянню перед авторитетами"1).

Після смерті Маркса, коли Енгельс лишився сам, продовжуючи бу
ти в центрі політичного життя і боротьби робітничого класу, коли до 
нього, як до визнаного керівника і вождя, зверталися за порадами і 
вказівками представники пролетаріату з усіх країн світу,— 3 тоді Енгельс 
залишався тим самим скромним старим Енгельсом. Через п’ять років 
після смерті Маркса, в одному із своїх літературних виступів Енгельс 
так оцінював свою роль у розробленні марксизму: „Останнім часом не 
раз указували на мою участь у виробленні цієї теорії, через що я зму
шений сказати тут кілька слів, які вичерпують це питання. Я не можу 
заперечувати, що я і раніше, і під час моїх сорокалітніх зносин з Мар
ксом, самостійно сприяв як обгрунтуванню, так і переважно розробленню 
теорії, про яку йде мова. Але величезна частина основних, провідних 
думок, особливо в галузі історії та економії, і їх остаточне різке фор
мулювання належить виключно Марксу. Те, що вніс я, Маркс міг би 
легко поповнити і без мене, за винятком, можливо, двох-трьох спеціаль
них відділів. А  того, що зробив Маркс, я ніколи не міг би зробити. 
Маркс стояв вище, бачив далі, оглядав ширше і швидше за всіх нас. 
Маркс був геній, ми — в кращому разі таланти. Без нього наша теорія 
далеко не була б тепер тим, що вона є. Тому вона справедливо зветь
ся його ім’ям"* 2).

* **

Проживши 75 років, Енгельс понад 50 років свого життя віддав 
иа служіння пролетаріатові, справі пролетарської революції, справі кому
нізму. 5 серпня 1895 р. після тривалої, майже піврічної хвороби Енгельс 
помер. Після смерті Маркса це була найтяжча для трудящих усього 
світу втрата.

*) К. М а р к  с, Письмо Вильгельму Блоссу от 10.ХІ 1877 г., Соч., т. XXVI, сс. 487— 488.
2)Ф . Э н г е л ь с ,  Людвиг Фейербах, Соч., т. XIV*, с. G62.
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З лав робітничого класу назавжди відійшов великий вождь, бойовий 
керівник, учитель, товариш і друг.

У ці дні Володимир Ільїч епіграфом до своєї сттаті-некрологу, 
присвяченого пам’яті Фрідріха Енгельса, дав хвилюючі і урочисті некра- 
совські рядки:

Какой светильник разума погас,
Какое сердце биться перестало!

Але смерть Маркса і Енгельса не розладнала рядів пролетаріату, 
що боровся. Живим доказом непереможності справи Маркса — Енгельса 
біля праху покійного стояв пролетаріат світу, який виріс у могутню силу, 
який під керівництвом Маркса і Енгельса виростив свою політичну партію 
і установив міжнародну єдність своїх рядів і революційних дій. Справа 
Маркса і Енгельса жила і далі в робітничому класі і в його боротьбі.

Однак, після смерті Енгельса почалася смуга панування опортунізму 
II Інтернаціоналу, вожді якого, захоплені успіхами легальних форм бо
ротьби і парламентськими комбінаціями, занехаяли справу революційного 
виховання мас і зрадили робітничий клас. Тим часом капіталізм, розви
ваючись, досяг того щабля, на якому всі його суперечності набули особ
ливої гостроти, наближаючи капіталістичне суспільство до його останньої 
межі. Насувалася нова смуга імперіалістичних воєн, наближалися великі 
історичні революційні бої пролетаріату.

Зустрінути майбутні битви у всеозброєнні пролетаріат міг лише при 
умові генеральної перевірки арсеналу II Інтернаціоналу, генеральної чист
ки його авгійових стаєнь, при умові, що керівництво світовим пролетар
ським рухом візьмуть на себе нові бойові вожді.

Прапор пролетарської революції, який високо тримали Маркс і 
Енгельс, після їх смерті був підхоплений надійними руками. На зміну 
Кардові Марксу й Фрідріхові Енгельсу прийшли нові вожді й учителі 
пролетаріату — Володимир Ленін і Иосиф Сталін.

Ленін „відродив революційний зміст марксизму, замуравлений опор
туністами 2-го Інтернаціоналу..., він зробив ще крок вперед — роз
винув марксизм далі в нових умовах капіталізму і класової боротьби 
пролетаріату"1).

Під проводом Леніна й Сталіна, під прапором марксистсько-ленін
ського вчення, керований партією нового типу, загартованою в жорстоких 
історичних боях, пролетаріат нашої країни скинув владу буржуазії і вста
новив диктатуру пролетаріату,

Разом з Леніним і під його керівництвом трудящі нашої батьківщини 
взялися за будівництво першої фази комунізму. Але на сьомому році 
пролетарської революції смерть вирвала з наших рядів великого вождя — 
Володимира Леніна.

1) Й . В. С т а л і н ,  Про основи ленінізму, „Питаная ленінізму44, вид. 11, с. 2.
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Хоч яка тяжка й гірка була ця втрата, пролетаріат упевнено дивив
ся вперед, бо справа Маркса— Енгельса— Леніна, побідоносний прапор 
пролетарської революції був підхоплений надійною рукою вождя, випро
буваного в історичних битвах пролетаріату. Робітничий клас, трудяще 
селянство і інтелігенція нашої країни і всього світу знали, що крізь 
бурі й злигодні суспільного розвитку до нових блискучих історичних 
перемог їх поведе великий вождь і вчитель пролетаріату Йосиф Сталін.

Усі найкращі людські якості втілилися в цій великій людині, нашому 
вождеві, учителеві й другові: той самий, як і у Маркса, Енгельса й Ле
ніна, геніальний розум, та сама глибока історична прозорливість, та сама 
безстрашність у бою і непримиренність до всіх ворогів робітничого кла
су, до опортуністів усіх типів, та сама велика скромність, простота й 
любовне, дбайливе ставлення до людей.

Сталін оборонив чистоту марксо-ленінового вчення від замахів 
ворогів робітничого класу, підлих зрадників — троцькістів, бухарінців, 
буржуазних націоналістів та подібних до них.

У нових історичних умовах, на новому етапі класової боротьби 
Сталін далі розвинув марксо-ленінову теорію і підніс її на вищий 
щабель: скарбниця революційної теорії збагатилася новим сталінським 
вкладом. Сталін завершив розробку вчення про державу пролетаріату, про 
перемогу соціалізму й комунізму в одній країні. Будучи сам неперевер- 
шеним діалектиком, Сталін далі розвинув діалектичний і історичний 
матеріалізм.

Певною і твердою рукою кермуючи державний корабель, Сталін 
привів нас до перемоги соціалізму. Комунізм із привиду, яким він був 
за часів Маркса і Енгельса, перетворився в реальність — в могутню, не
переможну і грізну для ворогів соціалістичну державу.

Прапор пролетарської революції, прапор Маркса — Енгельса — Ле. 
ніна —Сталіна побідоносно майорить над землею. З  цим прапором перша 
в світі країна соціалізму йде назустріч новим історичним боям за побу
дову комунізму в СРСР, за торжество його в усьому світі.



ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС І ПРОБЛЕМА ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗМІВ 
У СУЧАСНІЙ НАУЦІ 
Акад. М. Г. ХОЛОДНИЙ

І
У старому вступі до „Діалектики природи", написаному в 1880 р., 

тобто якраз 60 років тому, є одне знаменне місце. В ньому Енгельс з 
силою і майстерністю справжнього художника слова малює величну 
картину вічного круговороту матерії у всесвіті. В кожному з незліченних 
циклів цього круговороту матерія завершує свій рух, свою еволюцію в 
такі величезні проміжки часу, яких ми навіть не можемо охопити своєю 
уявою. І в кожний з цих циклів втягуються дедалі нові й нові неосяжні 
простори, дедалі нові й нові сонячні системи. „Але, як би часто, — го
ворить Енгельс, — ... не відбувався в часі і в просторі цей круговорот^ 
скільки б незліченних сонець і земель не виникало й не гинуло, як 
довго не доводилося б чекати, поки в якійнебудь сонячній системі, на 
якійнебудь планеті не з'являться умови, необхідні для органічного жит
тя, скільки незліченних істот не повинно було б загинути і виникнути, 
перш ніж із їх числа розвинуться тварини з мислячим мозком, знаходячи 
на короткий строк придатні для свого життя умови,... ми все таки певні, 
що матерія... з тією самою залізною неминучістю, з якою вона знищить 
колись на землі свій вищий цвіт — мислячий дух,... повинна буде знову 
породити його десь в іншому місці і в інший час". Упевненість, про 
яку говорить тут Енгельс, грунтується на переконанні, що в цьому не
скінченному круговороті все минуще, „ніщо не вічне, крім вічно мінли
вої, вічно рухливої матерії і законів її руху та зміни"1).

Але якщо в кожному з незліченних космічних циклів руху матерії її 
розвиток відбувається згідно з вічно діючими законами і незмінно при
водить до появи високоорганізованих живих істот у різних частинах 
світового простору, то чи не виходить звідси, що і на ранніших стадіях 
еволюційного процесу в матерії, що розвивається, стаються більш-менш 
схожі зміни, незалежно від того, де і коли цей процес відбувається?

Якщо мати на увазі ті послідовні зміни, яких зазнає матерія в її 
неорганічному й абіотичному, або безжиттєвому стані, то сучасна астро» 
фізика дає нам всі підстави відповісти на це питання позитивно: на всіх

1 ) Ф .  Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, изд. 6, с. 99, М. 1934.
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приступних нашому дослідженню світових тілах, в усіх космічних скуп
ченнях речовини матерія, за даними спектрального аналізу, змінюючись, 
проходить через ті самі послідовні фази розвитку.

Екстраполюючи, ми можемо з значною імовірністю зробити висно
вок, що і після переходу матерії в біотичний стан, який супроводиться 
виникненням організмів, її розвиток в усіх частинах всесвіту йде більш- 
менш однаковими шляхами. Інакше кажучи, основні закони розвитку 
живої природи, так само як і мертвої, повинні мати космічний характер. 
Ось той висновок великої принципіальної значимості, до якого приводить 
логічний розвиток ідей, висловлених Енгельсом більш як піввіку тому. 
Ясно також, як високо підносить цей висновок наукове значення всіх 
досліджень, що стосуються історії життя на землі і особливо історії 
його виникнення.

Дані, які має сучасна наука в питанні про виникнення життя, або 
біогенез, уривчасті і мізерні, Тут більше, ніж в будьякій іншій галузі, 
ми змушені задовольнятися гіпотезами. Однак, в міру розширення на
ших знань ці гіпотези стають чимраз більш обгрунтованими, чимраз 
більш змістовними і повнокровними. Разом з тим вони набувають деда
лі більшої питомої ваги в нашому світогляді. Зростає і їх значення для 
дальшого прогресу науки. Ясне уявлення про великі успіхи, досягнуті 
в цій галузі природознавством за останні два-три десятиліття, дає не
давно випущена в світ книжка видатного радянського біохіміка професора 
Опаріна „Виникнення життя на землі". Ця книжка, незабаром після її 
видання перекладена в Америці англійською мовою, являє собою най
краще, що є тепер у світовій літературі з цього питання.

Енгельс надавав великого філософського й наукового значення про
блемі виникнення й розвитку життя на землі. В „Анти-Дюрінгі" і 
особливо в „Діалектиці природи" ми знаходимо цілий ряд його висло
влювань з цих питань. І можна впевнено сказати, що ту увагу, яку при
діляють у радянській науці проблемі біогенезу, в значній мірі слід при
писати повсякчасному і дедалі зростаючому впливу на нашу науку ідей 
Енгельса, як одного з основоположників філософії діалектичного матері
алізму.

Проблема біогенезу в сучасному її стані включає в себе ряд різно
манітних питань. Більшість їх належать до хімії — органічної і колоїдної. 
Для біолога, який не є спеціалістом у цих галузях науки, найбільший 
інтерес являють, звичайно, останні етапи історичного процесу наро
дження життя, особливо, питання про найпростішу, нижчу ланку в довго
му ланцюгу живих істот, що поступово ускладнювалися, тобто про так 
звані первинні організми.

Це питання притягало до себе увагу і Енгельса. Спираючись на 
погляди Ернста Геккеля, розвинуті ним в його великій праці „Generelle 
Morphologie der Organismen" (1866 p.), Енгельс вважав найбільш імовір
ним, що первинними організмами, які виникли з неорганізованої матерії
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в процесі її еволюції, були монери. Монери Геккель визначав як „ціл
ком однорідні, безструктурні і безформні грудочки білка", що мали 
елементарні життєві властивості. Отже, монери повинні були являти 
собою щось подібне до нижчих амеб, або протамеб, позбавлених будь- 
якого внутрішнього диференціювання. З цих найпростіших форм, які 
Геккель називав також „організмами без органів®, за його уявленням, 
розвинулися всі інші живі істоти шляхом поступового ускладнення і 
розчленування їх тіла, на основі тих принципів, які були викладені 
Дарвіном в його „Походженні видів".

Геккель відносив виникнення монер до найвіддаленіших геологічних 
епох, але вважав імовірним, що вони збереглися в живому стані і до 
нашого часу. Цей погляд поділяли і деякі інші дослідники природи — 
сучасники Геккеля і Енгельса. Як відомо, Томас Гекслі, досліджуючи 
грудки органічного слизу, добуті експедицією Челленджера з морських 
глибин, прийшов до висновку, що вони являють собою найпростіші без
структурні організми типу монер, і відніс їх до виду, названого ним на 
честь Геккеля Bathybius Haeckelii. Однак, незабаром була встановлена 
помилковість цих поглядів. З другого боку, багатьом натуралістам по
гляди Геккеля здавалися неправдоподібними ще й через те, що всі відомі 
нам амеби живляться переважно іншими живими істотами, наприклад, 
бактеріями і одноклітинними водоростями.

Гіпотеза монер поступово втрачала свій кредит, і коли наприкінці 
80-х років минулого століття Віноградський відкрив мікроорганізми, 
здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних — без участі світла 
за рахунок енергії оксидації таких сполук, як водень-сульфід, амоніак, 
карбонатний залізоІІ-оксид, то це відкриття було зараз же використане 
як основа для нової гіпотези первинних організмів. Здавалося імовірним, 
що перші живі істоти, які виникли на поверхні землі, повинні були мати 
багато спільного з вивченими Віноградським, здатними до хемосинтезу 
бактеріями. Ще недавно цей погляд був найбільш поширений серед біо
логів, які припускали можливість самозародження життя на нашій планеті 
в минулому. Однак, тепер проти нього можна висунути цілий ряд серйоз
них заперечень.

Насамперед, дані, одержані в наслідок спектроскопічного вивчення 
зоряних і планетних атмосфер, а також найновіші результати геохімічних 
досліджень дали нам можливість зазирнути у віддалене минуле землі і 
дістати деяке уявлення про хімічний склад її атмосфери в ту епоху, коли 
на поверхні нашої планети почали встановлюватися умови, придатні для 
зародження і зберігання життя. Згідно з цими даними, земна атмосфера 
в епоху утворення світового океану, який уперше покрив своїми водами 
остигаючі вулканічні породи земної кори, зовсім не мала в собі ні кисню, 
ні вуглекислоти, тобто тих двох газів, без яких немислимий хемосинтез, 
або мала лише мізерні сліди їх. Не було в ній і вільного азоту. Усі ці 
газоподібні речовини увійшли до складу атмосфери значно піз



ніше, і головною причиною їх виникнення була життєдіяльність орга
нізмів.

З другого боку, земна атмосфера в ту епоху була, видимо, дуже ба
гата на різні вуглеводні і амоніак, які виникали у великих кількостях 
при взаємодіянні води з карбідами та нітридами металів. З  вуглеводвів, 
у наслідок їх гідратації, тобто прилучення до них води, повинні були 
надалі утворитися кисневмісні органічні речовини — альдегіди, кетони, 
спирти, органічні кислоти, які частково розчинялись у водах океану, а 
частково лишалися в повітрі у вигляді пари.

Отже, в умовах, які панували в розглядану епоху, на земній поверх
ні могли, очевидно, виникнути і зберегтися тільки анаеробні або мікро- 
аерофільні організми, здатні живитися готовими органічними сполуками.

Хемосинтез з точки зору цієї гіпотези — явище безперечно далеко 
пізнішого походження. На користь такого висновку говорять і останні 
дані про хімізм цього процесу, які роблять дуже ймовірним генетичний 
зв’язок його з фотосинтезом.

Не буду зупинятися тут на різних етапах гіпотетичної еволюції 
первісних органічних речовин — від вуглеводнів до білків — і на спробах 
різних дослідників з допомогою даних фізичної і особливо колоїдної хі
мії з ’ясувати, як у розчині, що містить суміш різноманітних органічних спо
лук, могли виникнути вогнища організації, яка дала початок елементарним 
організмам, іншими словами, з ’ясувати механізм первинного самозароджен
ня життя. Ті, що цікавляться цими питаннями, знайдуть грунтовні відпо
віді на них у згаданій вище книжці Опаріна.

Мені хотілось би трохи докладніше висвітлити деякі питання еколо
гії та фізіології первинних організмів, а також висловити свої міркуван
ня про те, де і в яких умовах тепер треба шукати їх найближчих пря
мих потомків, що зберегли в своїй організації хоч би деякі характерні риси 
своїх віддалених предків.

Згідно з пануючими нині поглядами, появі на землі перших, найпро
стіших організмів повинне було передувати виникнення складної і і мін
ливої, але разом з тим більш-менш стійкої колоїдної системи органіч
них речовин, яка мала властивість не змішуватися з оточуючим роз
чином. Яку б гіпотезу ми не висували, щоб пояснити це явище, —  чи 
то гіпотезу коацервації, тепер найбільш популярну, чи то якусь іншу, 
не викликає сумніву, що цей прототип протоплазми міг виникнути тільки 
у водному середовищі, в якому вміст складних органічних сполук досяг 
уже досить високої концентрації. Мало ймовірно, щоб така концентрація 
могла бути досягнута у водах колосального за своїм об’ємом первісного 
океану. Далеко правдоподібніше припущення, що місцем, де вперше ста
лося відокремлення біоколоідів від оточуючого водного середовища, де по
чалося утворення вогнищ, на яких незабаром спалахнулося полум’я жит
тя, були невеликі, поступово всихаючі водойми в заглибинах первозда- 
них гірських порід, які допіру виступили тоді спід поверхні світового
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океану. Однак, ті, що виникли тут, незліченні і, як треба гадати, надзвичай
но різноманітні своїм складом первинні комплекси біоколоідів у наслідок 
дальшого висихання водойм повинні були незабаром опинитися на во
логій поверхні навколишніх гірських порід. Якщо деякі з таких колоідно- 
органічних утворів на цей момент уже встигли в процесі своєї еволюції 
набути елементарних життєвих властивостей, то в нових умовах могли 
вижити, звичайно, тільки дуже небагато з них. Решта зруйнувалась. Імо
вірно, ці піонери життя мали спочатку вигляд безформного й безструктур
ного слизу, тобто в цілому відповідали тим уявленням, які мали про них 
Геккель і Енгельс.

Як могли живитися ці первинні живі істоти? Кам’янистий субстрат, 
на якому вони жили, майже не знав іще вивітрювання і в кращому 
разі міг бути для них джерелом мінеральних речовин, оскільки він роз
чинявся під впливом виділюваних протоплазмою кислот. Усе інше, тобто 
вода, азот у вигляді амоніаку, а також органічні речовини, необхідні для 
живлення та дихання, повинне було надходити з повітря. Як було вже 
зазначено, в епоху виникнення на землі життя, земна атмосфера, наймовір- 
ніше, містила значну кількість вуглеводнів і продуктів їх гідратації і була 
насичена водяною парою.

Одним з перших результатів взаємодії між первинними організмами 
та гірськими породами, на яких вони жили, було, безперечно, утворення 
на цих останніх кори вивітрювання. Поступово збагачуючись на органічні 
речовини — продукти життєдіяльності і відмирання організмів, що жили на 
її поверхні, ця кора дала початок грунтові.

Що ж сталося з первинними організмами, коли склад земної атмосфери 
почав змінюватись, поступово наближаючись до сучасного? Ці організ
ми, звичайно, еволюціонували, переходячи до аеробного існування, їх 
організація змінювалась і ускладнялась. Такий самий процес відбувався у 
воді, куди переселилася, очевидно, деяка частина первинних житців су
ходолу. Анаероби могли зберегтися тільки в глибині водойм, де вони, 
звичайно, повинні були помітно змінитися під впливом нових умов існуван
ня, а також у грунті, в тих його ділянках, куди з тих чи інших причин 
приплив кисню був утруднений. Тільки в цьому останньому місці первин
ні організми могли знайти умови, найближчі до тих, які оточували їх в 
найраннішу епоху їх існування: велику вологість, відсутність або лише 
сліди кисню, мінеральне середовище звичайного складу і, нарешті, газо
подібні або леткі органічні сполуки, на які повітря в глибині грунту завжди 
незрівнянно багатше, ніж зовнішня атмосфера.

Отже, ми приходимо до висновку, що найпримітивніші форми життя, 
які виявляють найбільшу схожість з первинними організмами, повинні 
були зберегтися не у воді, як припускали досі, а в грунті.

Цей висновок має, на мою думку, велике значення і повинен підне
сти інтерес до вивчення живого мікроскопічного населення грунтів. Мова 
може йти, звичайно, тільки про мікроорганізми— через своєрідну будову
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грунту як середовища. Переселення первинних організмів з поверхні грун
ту в його глибину супроводилось, імовірно, значним здрібненням їх.

II

Погляньмо тепер, чи не можна в експериментальних даних сучасної 
науки знайти якісь вказівки, що підтверджували б, хоч би посередньо, 
правильність висловлених мною припущень. Такі вказівки природно бу
ло б шукати насамперед у даних грунтової мікробіології. Однак, до не
давнього минулого розвиток цієї науки йшов у такому напрямі, що вона не 
давала нам майже ніяких знань про природне мікронаселення грунту. При
чиною цього була відсутність раціональних методів вивчення грунтової мі
крофлори і мікрофауни. Методи, запозичені з медичної мікробіології, де 
вони були опрацьовані Робертом Кохом і де з їх допомогою були дося
гнуті великі успіхи, виявились мало придатними для вивчення грунту. 
Тільки 15 років тому Віноградський заклав основи методики, яка забез
печила розвиток грунтової мікробіології в новому, екологічному, напрямі, 
що веде до пізнання життя грунтових мікроорганізмів у природних умо
вах їх перебування. Однак, і ці нові методи, висловлюючись фігурально, 
не робили грунт прозорим, тобто не давали ще можливості безпосередньо 
під мікроскопом спостерігати життя мікроорганізмів у грунті, їх природ
ний розподіл там, взаємовідношення різних груп мікробів тощо. Тим 
часом такі спостереження для пізнання грунтових мікроорганізмів на
стільки ж необхідні, як необхідно, наприклад, при вивченні рослинності 
лугу або лісу бачити рослини, що входять до її складу, в їх природ
них умовах.

Виходячи з цих міркувань, близько 14 років тому я зробив спробу 
виробити методику безпосередніх спостережень грунтової мікрофлори. 
Для цього я запропонував три методи: метод пластинок обростання, 
метод пророщування грунтового пилу і метод грунтових камер. Скажу 
кілька слів про суть цих дуже нескладних методів.

Пластинки обростання — це предметні скла, які зариваються в грунт 
на досить тривалий час у вертикальному положенні і потім витягаються 
з нього з уживанням деяких запобіжних заходів. Під час перебування 
в грунті поверхня їх покривається численними мікроорганізмами, які 
після витягнення пластинок фіксуються і фарбуються еритрозином.

Другий метод полягає в тому, що на поверхню чистого покривного 
скельця наносять грунтовий пил, тобто сухий грунт, просіяний через 
мідне ситечко з найдрібнішими отворами. Покрите пилом скло вміщають 
у вологу камеру, де грунтові частки проростають, тобто мікроби, що є 
на них, починають розвиватися, поступово вкриваючи поверхню скла між 
окремими мікроскопічно малими грудочками грунту. Ці препарати дають 
можливість спостерігати мікроорганізми, що розвиваються, і у живому, 
і у фіксованому стані після пофарбування звичайними основними 
фарбами.
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Нарешті, третій метод — грунтових камер — полягає в тому, що між 
покривним і предметним склом уміщається шар вологого грунту. В цен
трі цього шару лишається невелика ціліндрична порожнина, в яку з ото
чуючого грунту вростають різні мікроорганізми. Тут вони і спостерігають
ся в живому стані. Цей метод особливо придатний для вивчення грибів, 
тоді як перші два дають можливість краще спостерігати бактерії і акти
номіцети.

З допомогою цих методів я протягом багатьох років вивчав і про
довжую вивчати мікроскопічне населення грунтів. Методом пластинок 
обростання широко користувались і інші дослідники. Підбивши підсумки 
всім цим численним дослідженням, можна сказати, що вони не внесли 
покищо істотних змін в сучасні уявлення про я к і с н и й  склад грунто
вої мікрофлори. На препаратах, виготовлених описаними методами, го
ловну масу мікроорганізмів, які обростають скло, становлять уже зна
йомі нам форми грибів, актиноміцетів, бактерій і найпростіших, хоч в 
багатьох випадках удається спостерігати в межах цих груп види, над
звичайно рідкі або навіть взагалі ніким ще раніше не виявлені при грун
тово-мікробіологічних дослідженнях. Однак, як виняток зустрічаються 
іноді форми цілком незвичайного дивовижного вигляду, які важко залі
чити до якоїсь певної з відомих нам груп мікроорганізмів. Серед них 
трапляються і такі, що мимоволі викликають думку про належність їх 
до первинних організмів або принаймні про близьку спорідненість їх з 
останніми.

Наведу кілька прикладів з власних спостережень.
Якби мене спитали, чи зустрічалися мені форми, хоч трохи схожі 

на монери Геккеля-Енгельса, я мусив би відповісти: так, зустрічалися. 
На пластинках обростання мені кілька разів удалося бачити тонкі плівки 
неправильної форми і досить великих розмірів, які добре фарбувалися 
еритрозином і місцями мали ясну альвеолярну структуру. Вони дещо 
нагадували плазмодії міксоміцетів, але через відсутність ядер можна 
було подумати, що це якісь простіше організовані живі істоти.

Другий приклад. На тих самих пластинках обростання разів зо два 
я зустрічав великі скупчення дрібних веретеновидних утворів, яскраво 
забарвлених еритрозином і схожих на кристали, але без виразних граней. 
У тому самому скупченні вони дуже відрізнялись один від одного роз
мірами, при чому найдрібніші були зв’язані з найбільшими непомітними 
переходами, ніби тут відбувався ріст. Здатність забарвлюватись ери
трозином і рости, а також те, що ці утвори непорушно зберігали свою 
індивідуальність, тобто не давали зрощень, як би близько вони не лежа
ли один до одного, — усе це мимоволі наводило на думку про якісь 
примітивні живі істоти.

Нарешті, ще один приклад. На препаратах грунтового пилу при 
дослідженні їх у живому стані я кілька разів спостерігав цікавий і загад
ковий утвір, який мав вигляд тонкої нитки, туго натягнутої між двома
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недалеко одна від одної розміщеними грудочками грунту. Ця нитка була, 
видимо, покрита зверху якоюсь слизовою субстанцією, що в одному чи 
кількох місцях утворювала потовщення у вигляді вузликів, які сильно за
ломлювали світло. Спостерігаючи за одним з таких вузликів при збіль
шенні в 400 — 500 раз можна було помітити, що форма його весь час 
змінюється. Якось мені пощастило бачити, як вузлик дуже роздувся, 
набрав форми круглої бульки і раптом лопнув перед моїми очима. 
Після цього в місці, де була ця булька, лишилася грудочка, яка слабко 
заломлювала світло і складалася начебто з неправильно згорнутої в 
клубок тонкої трубки.

Звичайно, я далекий від думки твердити, що описані утвори або хоч 
би тільки два перші з них, як простіші, справді являють собою релік
тові форми, рештки первинних організмів, які колись населяли поверхню 
землі. З цих нечисленних і уривчастих спостережень можна покищо 
зробити лише той висновок, що серед численного, різноманітного й дуже 
мало вивченого мікроскопічного населення грунтів можна зустрінути ще 
невідомі науці живі істоти дуже примітивної будови, варті якнайуважні- 
шого дослідження. Разом з тим не можна відкинути й того, що відносна 
рідкість цих форм і своєрідність їх організації не суперечать припущенню 
про належність їх до якихсь стародавніх вимираючих груп мікроорга
нізмів.

III
Перейдімо тепер до даних фізіологічного характеру. Як було вже 

сказано, можна вважати дуже ймовірним, що первинні організми протягом 
досить тривалого початкового періоду свого існування були житцями 
вологої поверхні первісних гірських порід і більшу частину необхідних 
їм поживних речовин (азот у вигляді амоніаку і безазотисті органічні 
сполуки) діставали з повітря. Це повинне було, звичайно, накласти 
певну печать на організацію їх і їхніх потомків. Так, наприклад, для 
вбирання з повітря вуглеводнів, на які земна атмосфера була особливо 
багата в епоху виникнення життя на землі і які у воді звичайно не 
розчиняються, у протоплазмі первинних живих істот повинні були виро
битися особливі пристосовання, особливі механізми у вигляді, приміром, 
ліпоідних або ліпопротеідних ділянок в її поверхневому шарі. Навпаки, 
якби первинні організми перші періоди свого філогенетичного розг 
витку проходили не в повітрі, а в воді, і з водного середовища чер
пали всі потрібні їм елементи живлення, то важко було б уявити собі, 
як могла виробитися у них здатність до засвоєння нерозчинних у воді 
летких або газоподібних органічних сполук.

З  цієї точки зору значний інтерес являє питання, чи є серед 
грунтових мікроорганізмів такі, що можуть покривати свою потребу у 
вуглеці за рахунок нерозчинних у воді летких вуглеводнів, вбираючи 
їх безпосередньо з повітря. Наявність такої здатності до певної міри
Вісті АН -  з
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підтверджувала б наш здогад про спосіб живлення предків сучасних мікро
організмів — первинних живих істот.

Питання про повітряне живлення грунтових мікроорганізмів протягом 
останніх двох років було предметом досліджень моїх і моїх співробіт
ників у Київському університеті. Основний метод, яким ми користували
ся, був такий. На поверхню силікатного гелю, який містив у собі тільки 
мінеральні солі і не мав ніяких органічних речовин, клали невеликі 
грудочки грунту. Чашки з гелем ставили у вологу камеру, повітря якої 
містило певну домішку досліджуваного вуглеводню. Якщо через деякий час 
коло грудочок грунту з’являлися колонії мікроорганізмів, то з них робили 
відсівання на таке саме середовище, і виділені мікроби культивували в 
повітрі того ж складу. Потім їх вивчали в морфологічному і фізіологіч
ному відношеннях.

З випробуваних нами вуглеводнів найкращі результати дав нафталін. 
Виявилось, що в різних грунтах досить поширені бактерії, які мають 
здатність використовувати цю речовину як поживний і дихальний мате
ріал. Мушу застерегтися, що мова йде покищо лише про аеробні форми. 
Серед них, видимо, є й такі, що можуть за рахунок енергії оксидації 
пари нафталіну засвоювати молекулярний азот з повітря. Швидкий роз
виток бактерій в атмосфері з парою нафталіну свідчить про легке про
никання в клітину цієї нерозчинної у воді сполуки.

З інших вуглеводнів позитивні, хоч і менш яскраві результати дали 
метан і його вищі леткі гомологи, які є у вигляді домішки в продаж
ному твердому парафіні.

Отже, можна впевнено твердити, що здатність засвоювати з повітря 
газоподібні або леткі вуглеводні властива багатьом представникам грун
тової мікрофлори.

Дальші наші дослідження показали, що для повітряного живлення 
грунтових мікроорганізмів можуть бути використані і інші грунтові спо
луки, наприклад, різні спирти, ацетон, органічні кислоти. Ці дані також 
являють певний інтерес у зв’язку з проблемою живлення первинних ор
ганізмів, бо в оточуючому їх повітрі повинні бути у вигляді пари і ці 
сполуки. Минулого літа мені вдалося, користуючись методом пророщу
вання грунтового пилу, показати, що в грунті є мікроорганізми, здатні 
добре рости і розмножуватись, якщо вони дістають з повітря воду, ети
ловий спирт і амоніак.

Отже, ми бачимо, що і у фізіології грунтових мікроорганізмів можна 
знайти деякі посередні вказівки, які роблять нашу гіпотезу більш імовірною.

IV
Слід відзначити, що деякі з сучасних мікробіологів додержуються того 

погляду, що клітини бактерій в товщі осадових порід можуть зберіга
тися протягом цілих геологічних епох, не втрачаючи своєї життє
здатності. Особливо гарячим оборонцем цього погляду є американ



ський бактеріолог Ліпман. Однак, експериментальні дані, на які пробу
ють спертися прибічники цієї гіпотези, не можна визнати переконливими. 
Разом з тим її важко погодити з тими уявленнями про життя, які випли
вають з основних положень діалектичного матеріалізму і з усієї сукуп
ності наших дослідних знань про властивості й прояви живої речовини. 
Як зазначає Енгельс, в самому понятті життя закладене і його запере
чення— поняття смерті: „Жити, — говорить він, — значить умирати"1). І 
справді, життєві явища такі, що вони невпинно підточують і руйнують 
той субстрат, ту матеріальну систему, в якій вони відбуваються. І тільки 
здатність матеріальної основи життя — живої речовини— до постійного 
самовідновлення, самопоповнення забезпечує більш-менш тривале існу
вання організму. Починає слабнути ця здатність — і жива система по
ступово руйнується, настає смерть.

Неважко бачити також, що в умовах замкненої системи, якою є по 
суті наша планета з її обмеженим запасом біогенних елементів, життя 
можливе лише доти, поки поряд з ним існує і смерть, поки життя в са
мому собі таїть і руїнницькі сили, які неминуче приводять кожну живу істоту 
до її природного кінця. Уявімо собі, що первинні організми були б без
смертні або хоч би лишались живими, не руйнуючись протягом цілих 
геологічних епох. Чи не ясно, що дальше розмноження їх незабаром 
привело б до повного вичерпання запасу біогенних елементів на землі? 
Ніяка еволюція в цих умовах не була б можлива. І якщо ми бачимо, що 
розвиток життя на землі відбувався в геологічних масштабах досить 
швидкими темпами, якщо життя порівняно в короткий час породило тут 
„свій вищий цвіт — мислячий дух", то не слід забувати, що основною умо
вою цього відносно швидкого прогресу була недовговічність усіх поро
джуваних життям істот. Саме ця властивість їх і забезпечила не тільки 
тривалий і невпинний круговорот біогенних речовин, а й значну мінли
вість організованої матерії, на основі якої існуючі в кожну епоху орга
нізми могли безперервно пристосовуватися до змінних умов зовнішнього 
середовища. Отже, смертність організмів і їх недовговічність є необхідни
ми передумовами еволюції в дарвінівському розумінні цьго слова. Довго
вічність індивідуума з точки зору природного добору є ознака негативна.

Навряд чи треба також роз’ясняти, що в усіх тих випадках, коли 
ми говоримо про с п о к і й  організму, ми маємо на увазі такий його стан, 
при якому життєві процеси тільки ослаблені, загальмовані, але не при
пинені остаточно. А  якщо вони відбуваються в організмі і під час його 
спокою, то, хоч яка мізерна була б їх інтенсивність, вони рано чи піз
но неминуче повинні спричинити його смерть, бо „жити значить умирати".

Отже, гіпотеза переживання мікробами, що перебувають у стані 
спокою, цілих геологічних епох, суперечить діалектичному трактуванню 
життєвих явищ. *)

Фрідріх Енгельс і проблема первинних організмів у  сучасній науці 35

*) Ф. Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, изд. 6, с. І О, М. 1934.
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Те, що було сказано про біологічне значення недовговічності індиві
дуумів, у значно меншій мірі стосується видів. Переживання окремими 
видами тривалих геологічних епох має не статичний, а динамічний харак
тер, бо воно супроводиться послідовним утворенням незліченних нових 
поколінь, і в ньому, звичайно, важко вбачити щонебудь таке, що супере
чило б основним принципам дарвінізму або діалектичного матеріалізму. 
Тут необхідна тільки одна умова: наявність середовища з більш-менш 
сталими, сприятливими для даного виду, властивостями.

З цієї точки зору нема нічого неправдоподібного в припущенні де
яких сучасних мікробіологів, що десульфуруючі й деякі інші бактерії, 
знайдені на великій глибині в районах виходу сірчаних джерел і нафти, 
являють собою прямих і мало змінених потомків мікроорганізмів того 
самого виду, які населяли відповідні біотопи в давноминулі геологічні епохи.

Саме таке переживання — переживання виду, а не окремих індивіду
умів, які перебувають у стані спокою, треба мати на увазі і тоді, коли 
ми говоримо про можливість зберігання в грунті первинних організмів. 
Для цього в грунті умови сприятливіші, ніж в будьякому іншому сере
довищі, бо він має здебільшого так звану вогнищеву будову. Це значить, 
що в ньому є невеликі більш-менш ізольовані ділянки, які характеризу
ються найрізноманітнішими фізичними, хімічними та біологічними умова
ми. Цим і пояснюється наявність у кожному грунті мікроорганізмів, що 
пред’являють до оточуючого їх середовища не тільки різні, але іноді 
навіть і прямо протилежні вимоги: аеробні і анаеробні, автотрофні і ге
теротрофні форми і т. ін. Отже, можливо, що й організми з примітивною 
будовою і нескладним обміном речовин, властивими першим житцям зем
ної поверхні, досі ще саме в грунті знаходять подекуди необхідні для 
їх існування умови.

Такі в найкоротших рисах ті думки, які можна висловити в питанні 
про первинні організми, якщо спиратися на експериментальні дані сучас
ної науки і виходити з принципіальних настанов, намічених ще Енгель
сом в його „Діалектиці природи". У цих думках є, звичайно, багато 
спірного, гіпотетичного і, можливо, навіть фантастичного. Однак, із зіт
кнення поглядів, породжуваного спірними думками, часто виникає істина. 
Про гіпотези той самий Енгельс добре сказав, що вони являють 
собою форму розвитку природознавства, оскільки воно мислить. 
А  на величезне творче значення фантазії в науці вказував не хто ін
ший, як В. І. Ленін. У цих висловлюваннях основоположників марксизму- 
ленінізму кожний природодослідник, при всій своїй обережності, повинен 
на мою думку, черпати сміливість, щоб іноді, відірвавшись на короткий час 
від звичного грунту твердо встановлених даних своєї науки, спробувати 
проникнути думкою в ті обшири, які поки ще неприступні нашому до
слідженню. Надійну провідну нитку для цих „екскурсій у невідоме", як 
і для всієї нашої наукової роботи, дають безсмертні ідеї великого вче- 
ного-революціонера Фрідріха Енгельса.



торжество сталінської конститудй
Г. Л. ПТЕРМАН

День 5 грудня увійшов в історію народів Радянського Союзу і 
всього передового людства як день великого всенародного торжества. 
Чотири роки тому — 5 грудня 1936 р. VIII Надзвичайний всесоюзний 
з ’їзд Рад прийняв Сталінську Конституцію. З трибуни Надзвичайного 
з ’їзду вождь народів СРСР і трудящих всього світу товариш Сталін 
проголосив Конституцію перемігшого соціалізму, одностайно названу 
іменем його творця.

У своїй доповіді про проект нової Конституції СРСР товариш Сталін 
говорив про великі всесвітньоісторичні перемоги соціалізму, яких радян
ський народ здобув під керівництвом великої партії Леніна — Сталіна в 
жорстокій класовій боротьбі проти всіх своїх внутрішніх і зовнішніх 
ворогів.

У всі кутки земної кулі, до трудящих всього світу долетіли історичні 
слова товариша Сталіна, які розповідають правду про СРСР, про те, 
що в Країні Рад назавжди знищені експлуататорські класи, знищена 
експлуатація людини людиною і побудована могутня соціалістична дер
жава робітників і селян.

З геніальною ясністю товариш Сталін в своїй доповіді показав 
корінні зміни, які сталися в СРСР за час з 1924 по 1936 рік, показав, 
що в СРСР уже здійснене те, що „у марксистів зветься першою або 
нижчою фазою комунізму". В Радянському Союзі в основному соціалізм 
уже здійснено. Товариш Сталін докладно проаналізував економіку соці
алістичного суспільства, яке не знає кризисів і безробіття, злиднів і 
розорення. В СРСР всім громадянам забезпечені можливості для замож
ного і культурного життя.

Поруч із змінами в економіці СРСР сталися зміни і в класовій 
структурі соціалістичного суспільства. В СРСР ліквідовані всі експлу
ататорські класи. „Залишився робітничий клас, залишився клас селян, 
залишилась інтелігенція" (Сталін). Це—нове суспільство, подібного якому 
не знала історія людства.

Доповідь товариша Сталіна на VIII Надзвичайному всесоюзному 
з ’їзді Рад збагатила марксистсько-ленінську науку аналізом соціалістич
ного суспільства, його економіки, класової структури, ролі соціалістки-
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ної держави в дальшій боротьбі за побудову комуністичного су4» 
спільства.

В Сталінській Конституції записані великі перемоги, які уже завойо
вані радянським народом і які дозволяють здійснити гарантовані права 
вільного громадянина СРСР: право на працю, право на освіту, право 
на відпочинок, рівність всіх громадян, незалежно від їх національності 
і раси, рівні права жінок нарівні з чоловіками, свобода слова, свобода 
друку, свобода мітингів і зборів.

Сталінська Конституція є найдемократичнішою Конституцією в світі. 
Вона не знає ніяких оговорок, або обмежень демократії. Демократизм 
Сталінської Конституції „є не „звичайним" і „загальновизнаним" демо
кратизмом взагалі, а демократизмом соціалістичнимаі).

Сталінська Конституція відкрила нову еру в історії людства. Вона 
показала всьому світу, що в СРСР здійснено те, про що мріяли і тепер 
мріють мільйони чесних людей капіталістичних країн. Конституція соці
алістичної держави є моральною підтримкою трудящих капіталістичних 
країн в їх боротьбі проти експлуататорів, за нове щасливе життя. 
Трудящі капіталістичних країн знають, що „те, що здійснено в СРСР, 
цілком може бути здійснено і в інших країнах" * 2).

Радянська держава є державою нового типу, а її конституція є 
конституцією принципіально іншого типу, ніж конституції буржуазних 
країн і корінним чином відрізняється від них.

Основні засади, на яких базується Сталінська Конституція — це 
соціалістична власність на засоби виробництва, соціалістична система 
господарства, знищення експлуатації, тоді як буржуазні конституції ба
зуються на основному законі капіталістичного суспільства: приватній вла
сності на засоби виробництва, капіталістичній системі господарства, 
експлуатації людини людиною.

Особливість Сталінської Конституції полягає в тому, що в ній за
конодавчим порядком записано те, що є в дійсності. В буржуазних кон
ституціях як раз протилежне: вони являють собою повний розрив з 
дійсністю.

Класики марксизму-ленінізму завжди писали, що буржуазні консти
туції являють собою фальш і лицемір’я, що в них існує розрив між за
коном, направленим на обман трудящих, і практичною дійсністю. Ф. Ен
гельс в своїй відомій роботі „Англійська конституція" (1844) доклад
но викрив всю соціальну суть і весь фальш цієї конституції. Англійська 
конституція побудована на принципі священного закону приватної вла
сності. Тому в цій конституції „практика стоїть з теорією в самому кри- 
чащому протиріччі".3)

*) И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. XI, с. 518.
2) Там же, с. 533.
3) К. Маркс и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. I, с. 375.
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У цій же роботі Енгельс приходить до висновку, що „вся англійська 
конституція і вся конституційна громадська думка є одна велика брех
ня, яка безперервно підтримується і приховується безліччю побрехе
ньок, коли вонд трохи занадто відверто виходить назовні в справжній 
своїй суті, І якщо навіть починають розуміти, що вся ця споруда суціль
на брехня і фікція, то й тоді ще міцно тримаються за неї, міцніше, 
ніж будьколи, аби не розпались пусті слова, кілька безглуздо зіставле
них букв, бо ж ці слова саме і є підвалини світу, і без них світ і люд
ство повинні були б впасти в ніч хаосу. І лишається тільки з повною 
огидою відвернутися від цього сплетіння одвертої і прихованої брехні, 
лицемирства і самообману".1)

Ця характеристика, дана Енгельсом майже 100 років тому англій
ській конституції, властива всім конституціям, існуючим тепер в буржу
азних країнах. Буржуазна конституція — це демократія мізерної меншо
сті, демократія багатіїв. Буржуазна демократія— це фактично диктатура 
буржуазії.

За останні роки буржуазія „демократичних країн" з допомогою 
своїх соціал-демократичних лакеїв — лідерів II Інтернаціоналу фактично 
знищила і ті мізерні „демократичні права", які надавалися народам за
конами буржуазних конституцій. І характерно, що все це робилося за
масковано, під гаслом боротьби проти „гітлеризму", за демократію.

Але практика цих „демократичних" країн показала трудящим всьо
го світу справжнє лице „демократів". В буржуазних країнах заборонені 
робітничі організації; комуністичні партії вимушені провадити свою ро
боту нелегально; забороняється робітнича преса; видаються надзви
чайні закони проти робітників і їх революційних діячів; знищуються всі 
рештки демократичних прав народних мас.

У Франції уже знищена республіка. Про це недавно відверто за
явив кол. заступник прем'єр-міністра Франції Лаваль. Знищена консти
туція. Керівники Франції стали на шлях реставрації монархії.

Під час останніх президентських виборів у „вільних" СШ А робіт
ничі маси і їх організації були поставлені в умови, які фактично по
збавили їх брати участь у виборах. За кожну спробу вільного виступу 
вони були жорстоко покарані. Ще задовго до виборчої кампанії аме
риканська влада пред’явила безглузді обвинувачення секретарю ЦК ко
муністичної партії СШ А тов. Браудеру, щоб перешкодити висуванню 
його кандидатури на президентських виборах.

Так виглядає буржуазна конституція. Робітники і трудящі маси 
буржуазних країн добре розуміють суть цих конституцій, і вони мобі
лізують свої сили для впертої і рішучої боротьби за краще, щасливе життя.

Символом цієї боротьби, маяком, який освітлює їм шлях, є Кон
ституція СРСР. *)

*)К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т І, с. 389.
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Народам Країни Рад доводиться здійснювати Сталінську Консти
туцію в надзвичайно складній міжнародній обстановці. Четвертий рік три
ває злочинна війна японського імперіалізму проти китайського народу. Уже 
другий рік іде війна між Англією і Німеччиною. Європейська війна уже 
фактично перетворилася в світову війну і втягнула в свою орбіту біль
ше половини населення земної кулі. Міліарди витрачаються на імперіа
лістичну грабіжницьку війну. Матеріальні втрати однієї лише Франції 
за час війни обчислюються в 100 млрд. франків Японія вже витратила 
на війну проти китайського народу 19 млрд. ієн, майже в 13 раз біль
ше, ніж Японія витратила під час російсько-японської війни 1904/1905 рр. 
Знищуються матеріально-культурні цінності.

Війна все більше розширяється і втягує одну за другою країни. В 
своєму прагненні оволодіти світовими джерелами сировини і ринками 
збуту імперіалісти не зупиняються ні перед якимн перешкодами, зни
щуючи в своїх злочинних цілях все більше і більше сотень тисяч людей.

Роки війни принесли трудящим капіталістичних країн нечувані страж
дання, голод, розорення. В містах Європи без притулку блукають міль
йони біженців без будьякої надії на поліпшення свого становища. Міль
йони людей капіталістичних країн по кілька років не бачать перспек
тив на одержання хоч будьякої роботи. Але не кращий стан тих „щас
ливців", які працюють. За 14—16 годин робочого дня вони дістають мі
зерну плату, зовсім недостатню для задоволення навіть мінімальних жит
тєвих потреб.

Англо-французькі і інші імперіалісти всіма силами намагалися спро
вокувати СРСР на війну. Але їх провокація не вдалася. Народи СРСР 
щасливі, що вони можуть спокійно займатися мирною працею. Це їм 
забезпечила сталінська зовнішня політика миру. Радянський народ ви
соко цінить мудру зовнішню політику свого уряду, яка спирається на 
ростучу політичну, господарську, культурну й оборонну міць Країни 
Рад, на морально-політичну єдність радянського народу, на могутню 
силу славної Червоної Армії і Військово-Морського Флоту. Мирна зо
внішня політика СРСР забезпечила недоторканість радянських кордонів, 
розширила територію СРСР і збільшила щасливу радянську сім ю на 
23 млн. чоловік.

Фіилядська вояччина не схотіла мирним шляхом урегулювати питан
ня про утворення безпеки радянських кордонів, особливо Ленінграда. 
Керована англо-французькими імперіалістами, фінляндська білогвардій
щина почала обстрілювати радянські прикордонні частини. Наша слав
на Червона Армія і Військово-Морський Флот дали їм відчути силу і 
могутність Країни Рад, і забезпечили непорушність північно-західних 
кордонів СРСР. В результаті мирного договору між Радянським Сою 
зом і Фінляндією до СРСР перейшов Карельський перешийок з 
м. Виборгом і Виборгською затокою, північне і західне побережжя Ла
дозького озера з містами: Кексгольм, Сортовала, Суаяква і ін.
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В результаті мудрої сталінської зовнішньої політики мирним шля
хом ліквідована історична несправедливість. Радянському Союзу поверну
та Бесарабія, яка в 1918 р. була окупована румунськими боярами. 
Одночасно звільнені спід ярма румунських бояр і поміщиків трудящі 
Північної Буковини. Здійснена віковічна мрія українського народу: тру
дящі Західної України возз’єднані з народом Радянської України в єди
ній соціалістичній державі. В єдиній державі також возз’єднані трудящі 
Західної Білорусії, яка ввійшла до складу СРСР. Радянськими стали 
Литва, Латвія, Естонія.

СРСР став країною 16 братських республік. 23 млн. нових радян
ських громадян під сонцем Сталінської Конституції, разом з усім радян
ським народом, будують своє вільне щасливе життя.

Чотири роки Сталінської Конституції були роками дальшого росту 
й розвитку країни соціалізму. За цей час ще більше зміцнилася госпо
дарська і оборонна могутність нашої країни, її міжнародний авторитет.

Народи Радянського Союзу знають і відчувають велике значення 
нової Конституції, але вони усвідомлюють і ті великі обов’язки, які 
покладаються на них Конституцією СРСР. Кожний громадянин повинен 
чесно виконувати закони радянського уряду, додержувати дисципліну 
праці, чесно ставитися до громадської справи, берегти соціалістичну 
власність, обороняти соціалістичну батьківщину.

XVIII з’їзд ВКП(б) і товариш Сталін поставили перед народами 
Радянського Союзу величезне, історичного значення, завдання в най
ближчі 10 — 15 років догнати і перегнати передові капіталістичні країни в 
економічному відношенні. Це значить, що треба випускати на душу на
селення більше продуктів, ніж випускалося досі. Це надзвичайно велике і 
складне завдання, яке вимагає мобілізації сил і уваги всіх трудящих, 
раціонального використання кожної хвилини в інтересах зміцнення на
родногосподарської могутності нашої країни.

Відомі Укази Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня, від 10 
липня, Указ від 2 жовтня про створення державних трудових резервів 
мають величезне значення в здійсненні основного економічного завдан
ня СРСР.

Ось чому трудящі нашої країни з таким натхненням і ентузіазмом 
вітали Указ про перехід на 8-годинний робочий день і семиденний ро
бочий тиждень, так само як і Укази від 10 липня і 2 жовтня 1940 р. 
Робочий день в СРСР і тепер лишається найкоротшим в світі.

Укази Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня і 10 липня 
мають на меті „навести повний порядок у виробництві, добитися його 
планомірного росту" (Калінін).

Одностайність, з якою радянський народ прийняв і приймає укази 
свого уряду ще раз підтверджує морально-політичну єдність громадян 
Країни Рад, їх прагнення і готовність віддати всі сили на боротьбу за 
справу Леніна—Сталіна, за нові перемоги комунізму.
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Після проведення в життя Указу від 26 червня особливо помітний 
ріст промисловості. Зміцніла трудова дисципліна, збільшується випуск 
продукції. Є великі зрушення в роботі важкої промисловості. Напри
клад, в серпні 1940 р. продуктивність праці у важкому машинобудуванні 
СРСР збільшилась на 16,7% в порівнянні з тим же періодом минулого 
року. В чорній металургії продуктивність праці відповідно збільшилась на 
10%. Підвищився набагато видобуток кам'яного вугілля. У другій поло
вині 1940 р. почався значний ріст важкої індустрії по всіх її галузях. 
Задовільно також працює і легка промисловість.

Великих успіхів здобула Радянська Країна і в дальшому розвитку 
соціалістичного сільського господарства Постачене передовою технікою 
колективізоване сільське господарство СРСР перегнало щодо врожайно
сті пшениці і жита такі розвинені країни, як Сполучені Штати Америки 
! Канаду. СРСР виробляє майже 1/3 світової продукції пшениці. 56% 
жита і т. д. Про великі досягнення соціалістичного господарства свідчить 
також число учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки. 
Якщо в 1938 р. було 196 743 учасники, то в 1940 р. у всесоюзному 
огляді перемог соціалістичного сільського господарства брали участь 
327 566 чол. СРСР став найбільшою в світі високорозвиненою інду. 
стріальною і найбільшою в світі сільськогосподарською країною.

Росте і шириться число стахановців, багатоверстатників. Кожний 
день приносить нові імена знатних людей по всіх галузях народного 
господарства. Імена криворізького бурильника Олексія Семиволоса, до
нецьких шахтарів Миколи Кравцова і Петра Синяговського, імена кон
структорів, Героїв соціалістичної праці Токарьова С. В., Полікарпова 
М. М., Яковлева О. Ф. і інших—відомі по всьому Радянському Союзу.

Особливо великих досягнень має Радянська Країна щодо висуван
ня нових кадрів на керівні роботи по всіх ділянках господарського, по
літичного і культурного життя. Росте і розвивається радянська людина. 
В Країні Рад відкриті широкі можливості для розвитку талантів, твор
чих сил і здібностей громадян. По всіх галузях господарства плодотворно 
працює новаторська думка людей, які перекидають усякі межі, ламають 
норми, пов’язують теоретичну роботу з практикою соціалістичного 
будівництва, розвиваючи і збагачуючи науку.

СРСР став найкультурнішою країною світу. У школах Радянсько
го Союзу вчаться 36 млн. дітей — на 4 млн. більше, ніж в Англії, 
Франції, Італії і Японії, разом узятих. У вузах СРСР вчаться 600 тис. 
сту; ентів, тобто більше ніж навчалося до початку другої імперіалістич
ної війни у вузах Англії, Франції, Німеччини і Японії, разом узятих. 
Під час другої імперіалістичної війни кількість учнів в цих країнах на- 
бага го зменшилась.

З радянських академіях, науково-дослідних інститутах, на кафедрах, 
в лабораторіях кипить творче наукове життя. Наука збагачується все но
вими і новими працями, які підносять нашу країну на вищий ступінь
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розвитку науки І техніки. Про це свідчать численні кращі наукові праці, 
які висунуті працівниками науки, техніки і мистецтва кандидатами на ста
лінські премії.

В СРСР здійснилися геніальні пророчі слова великого російського 
патріота і демократа Бєлінського, який писав в 1840 р. в „Отечествен
ных записках" : „Заздримо внукам і правнукам нашим, яким судилося 
бачити Росію в 1940 роках, яка стоїть на чолі освіченого світу, яка дає 
закони і науці, і мистецтву, і яка приймає благоговійну данину поваги 
від усього освіченого людства".

Так, СРСР тепер стоїть на чолі всього освіченого світу.
Тоді як в капіталістичних країнах імперіалістична війна руйнує 

культурне надбання людства — університети, музеї, бібліотеки, тоді 
як іам панують закони середньовіччя і мракобісся, направлені на зни
щення культури і науки, — в СРСР все більше розвивається творча ро
бота по піднесенню науки, техніки, мистецтва.

Кожна нова історична перемога нашої країни показує приклад і 
шлях всьому передовому людству, яке справді приносить народам СРСР 
„благоговійну данину поваги".

За роки Сталінської Конституції набагато виріс ідейно-політичний 
рівень радянського народу. Вихід у світ сталінського розповідання про 
героічну історію і теорію більшовизму— „Короткого курсу історії ВКП(б)" 
і постанова ЦК ВКП(б) від 14. XI 1938 р. „Про постановку партійної 
пропаганди в зв’язку з випуском „Короткого курсу історії ВКП(б)“ стали 
могутньою зброєю оволодіння більшовизмом для наших кадрів. Десятки 
тисяч людей з радянської інтелігенції серйозно взялися за опанування 
марксистьско-ленінською теорією, застосовуючи її в своїй практичній і 
науково-дослідній роботі.

Росте і міцніє радянський патріотизм. Вперше в історії так гордо 
звучить слово „батьківщина". Це слово звучить гордо не тільки для наро
дів СРСР, але й для трудящих всього світу. Немає більшої честі і більшого 
щастя, як багато і плодотворно працювати для своєї радянської соці
алістичної батьківщини. Для радянського патріота „батьківщина" і „ко
мунізм"— ті самі поняття. Він готовий віддати всі сили, всі свої знання, 
все своє життя на благо своєї вітчизни.

Радянський народ як ніколи загартований. Його морально-політична 
єдність особливо зміцнилася за роки Сталінської Конституції. Усі ло
зунги комуністичної партії, рішення партії і радянського уряду трудящі 
СРСР розглядають як свою кровну справу і з великим натхненням бо
рються за їх здійснення. Народи країни соціалізму вступили вп’ятий рік 
існування Сталінської Конситуції з ще більшою енергією, готовністю 
успішно виконати величезні завдання третьої сталінської п’ятирічки.

Під сонцем Сталінської Конституції, під прапором Маркса—Енгельса—  
Леніна— Сталіна, під проводом комуністичної партії і товариша Сталіна 
СРСР здобуде ще більших успіхів в боротьбі за перемогу комунізму.



ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО АВТОМАТИЧНОГО ВВАРЮВАННЯ 
НА БУДОВАНОМУ В КИЄВІ МОСТІ ЧЕРЕЗ ДНІПРО

Акад. Є. О. ПАТОН

При будуванні металічних мостів клепання є основним видом з ’єднань 
частин. Перехід до електрозварних з’єднань дає значний економічний 
ефект, бо при цьому заощаджується метал і завдяки простоті зварних 
з ’єднань зменшується кількість потрібної робочої сили і тривалість ви
конання робіт; крім того, знижується і вартість потрібного устаткування.

В наслідок великого економічного ефекту електрозварювання наш 
уряд і партія, розв’язуючи питання про кожне нове будівництво із знач
ним об ’ємом металоконструкцій, підкреслюють потребу максимального 
застосування електрозварювання. Цим пояснюється, що в СРСР електро
зварювання розповсюдилось дуже швидко і широко.

Відсталою ділянкою в розумінні застосування електрозварювання 
є мостобудування. Будований у Києві міст через Дніпро матиме близько 
14 000 т металічних конструкцій; тим то в урядовому завданні на будуван
ня цього моста поставлено вимогу про максимальне використання елек- 
трозва рюванкя.

Для якісного виконання зварних швів необхідно створити сприятливі 
умови роботи, тобто можливість провадити зварювання в найзручнішому 
нижньому положенні і в приміщенні, захищеному від холоду, дощу й 
вітру. Такі умови можна створити тільки на заводі, де в критих примі
щеннях заготовляються елементи моста. Повертаючи елементи з допомо
гою крана або спеціальних маніпуляторів, можна укласти їх у зручне* 
для зварювання положення. Крім того, на заводі можна користуватися 
автоматичним зварюванням, яке забезпечує вищу якість швів.

На монтажі варять уже складену конструкцію моста, яку не можна 
повертати через її громіздкість. Через те шви доводиться варити в 
найрізноманітніших положеннях, аж до стельового. Крім того, на монта
жі робітники змушені бувають варити при першій - ліпшій погоді.

Виходячи з того, що при зварюванні на монтажі важко забезпечити 
високу якість швів, у нас останнім часом вироблена мішана, або комбі
нована, конструкція наскрізних мостових ферм, при якій зварювання на 
монтажі замінюється клепанням, а всі зварювальні роботи провадяться ви
ключно на заводі. При такий мішаній конструкції на заводі відбувається
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варювання елементів ферм, кожного окремо, а на монтажі — завд
ання цих елементів у вузлах з допомогою заклепування. Таким чином, 

усе клепання зосереджується на монтажі, а все зварювання — на заводі.
Виготовлення елементів наскрізних ферм на заводі зводиться до 

з'єднання між собою листів і профілів з допомогою довгих прямих швів, 
дуже зручних для зварювання автоматами. Через те Інститут електро
зварювання порушив питання про широке застосування автоматичного 
зварювання при будуванні Київського моста через Дніпро.

Автоматичним зварюванням Інститут займався протягом ряду років 
і з достатньою повнотою опрацював усі ці питання, що постають в тому 
випадку, коли автоматичне зварювання провадиться обмазаним електрод
ним дротом діаметром до 6 мм. Таке зварювання давало продуктивність 
в 2 — 2,5 раза більшу, ніж зварювання ручне. Однак, останнім часом 
стахановці-зварювачі різко підвищили продуктивність ручного зварювання» 
застосовуючи великі сили струму і електроди значного діаметра. Отже, 
ручне зварювання почало доганяти автоматичне. Щоб знайти вихід з 
того утрудненого становища, в якому опинилось автоматичне зварювання, 
Інститут звернув увагу на новий метод швидкісного зварювання голим 
електродом під шаром сипкого флюсу.

В першому кварталі 1940 р. Інститут розпочав освоєння цьго виду 
зварювання. Протягом трьох місяців удалось розробити склад флюсу і 
потім нову апаратуру, потрібну для повної механізації процесу автома
тичного зварювання під шаром флюсу. У червні 1940 р. на Київській конфе
ренції по нових методах автоматичного зварювання Інститут уже демонстру
вав швидкісне зварювання стикового шва між двома листами товщиною 
в 13 лий, при чому зварювання провадилось в одне проходження з великою 
швидкістю — ЗО м за годину. При такій товщині металу (13 мм) цей новий 
вид зварювання виявився в 11 раз продуктивнішим за ручне зварюван
ня і у 6 раз продуктивнішим за практиковане раніш автоматичне зварю
вання обмазаним електродом. Отже, за короткий час Інститутові вдалося 
набагато перегнати стахановців, які напосідали на його зварювальні 
автомати. Не будь стахановців, Інститут і досі продовжував би задоволь
нятися порівняно невисокою продуктивністю своїх зварювальних автоматів.

Цей випадок з життя Інституту являє собою яскравий приклад того 
значення, яке може мати для нас, наукових працівників, стахановський 
рух, тієї користі, яку можуть дати стахановці науковій роботі.

Скажу тепер кілька слів по суті нового швидкісного зварювання. 
На кінці голого електрода, зануреного в шар сипкого гранульованого 
флюсу, горить зварювальна дуга. Дуга оточена пузирем з розтопленого 
навколишнього флюсу. Дуги не видно. Рідкий метал покритий шаром 
розтопленого і нерозтопленого флюсу, який захищає метал від шкідливого 
впливу оточуючого повітря. Завдяки товстому шарові флюсу тепло дуги 
концентрується в місці зварювання. Тому на топлення основного металу 
дуга виділяє в три рази більше тепла, ніж при звичайному зварюванні
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товстообмазаним електродом. В наслідок цього провар металу виходить 
дуже глибокий і за одне проходження можна проварити товщину металу 
до 60 мм.

До переваг цього нового способу автоматичного зварювання слід 
залічити таке:

1) Зварювання провадиться голим дротом, в наслідок чого відпадає 
трудомісткий процес виготовлення товстообмазаним хрестовим дротом.

2) Нема втрат електрода на угар і розбризкування.
3) Завдяки захистові, створюваному флюсом, метал шва містить мі

зерну кількість азоту і тому відзначається в'язкістю.
4) Дуги не видно, бо вона горить під товстим шаром флюсу; через 

те стає зайвим захист очей зварювача і полегшується світломаскування 
при нічних роботах.

5) В наслідок горіння дуги під флюсом виділяється мізерна кількість 
газів і не потрібна спеціальна вентиляція зварювального місця.

6) Основною і найважливішою перевагою швидкісного автозварювання 
є його величезна продуктивність порівняно з усіма іншими видами зварю
вання; чим більша товщина зварюваного металу, тим більший ефект дає
швидкісне зварювання.

Так,
при товщині металу ( м м ) .....................................  5 12 40
швидкість цього звари вання більша за швидкість
ручного зварювання (число р а з ів ) ......................  5 11 40

Ураховуючи величезні переваги цього нового методу зварювання, 
Інститут у червні 1940 р. запропонував застосувати його для вигото
влення елементів Київського моста. В місячний строк Інститут опрацю
вав проект верстата для автозварювання під шаром флюсу довгих еле
ментів ферм одночасно двома зварювальними головками і кантувача для 
повороту цих елементів. У половині липня цей проект було здано Дні
пропетровському заводові ім. Молотова, якому доручено будування мета
лічного прогінного каркасу Київського моста. На початок грудня завод 
виготовив ці верстати і починає освоювати зварювання елементів моста.

Інститут зобов'язався подати заводові всемірну допомогу в цій но
вій для нього справі, відпустити йому чотири зварювальні автомати і 
послати на завод своїх кращих співробітників. 10 листопада на завод 
виїхав науковий співробітник Горлов для готування устатковання для 
вироблення флюсу. 12 листопада на два місяці на завод виїхав член- 
кореспондент Академії Наук УРСР Буштедт для керівництва монтажем 
верстатів та електроапаратури і пуском усієї установки, а також для 
ознайомлення інженерно-технічних працівників заводу з новим методом 
зварювання. Старший науковий співробітник Шеверницький поїде на за
вод для розробки порядку зварювання довгих елементів, який забезпе
чував би мінімум деформацій при зварюванні. Науковий співробітник
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'Сороковський поїде на завод для організації контролю якості зварних 
швів і зокрема їх рентгенопросвічування. Інструктор по автозварюванню 
тов. Радченко поїде на завод для налагодження і пуску електроапара
тури і для навчання зварювачів.

Попередньо Інститут терміново розробляє у себе технологію швид
кісного зварювання кутових швів і спосіб приварювання вузлових фасо- 
нок до поясів.

На будуванні Київського моста у великому масштабі буде застосо
вано новий швидкісний метод автоматичного зварювання під шаром флю
су. Успішне проведення цих робіт дасть рішуче зрушення у справі впро
вадження цього нового методу зварювання. Тим то Інститут електро
зварювання вирішив взяти найактивнішу участь в опрацюванні тих пи
тань, які стосуються зварювання Київського моста, і притягти до цієї 
справи своїх кращих співробітників, бо успіх цієї великої справи цілком 
залежить від людей, яким вона доручена.

Керівник більшовиків України тов. Хрущов, живо цікавлячись усі
ма питаннями, зв’язаними з будуванням Київського моста, висловив 
бажання ознайомитися з новим методом швидкісного автоматичного 
зварювання. Відвідавши Інститут у другій половині жовтня 1940 року і 
особливо переконавшись у великих перевагах цього методу зварювання, 
тов. Хрущов визнав необхідним вжити заходів до якнайшвидшого впро
вадження цього методу у виробництво великих заводів Союзу і тут же 
дав завдання терміново розробити потрібні заходи, обіцявши сприяти 
їх здійсненню. Намічено на одному з київських машинобудівельних заводів 
організувати виготовлення верстатів, електроапаратури та іншого устат- 
ковання для автозварювання, на одному із скляних заводів організува
ти базу для виготовлення гранульованого флюсу, організувати виробни
цтво потужних зварювальних трансформаторів, намічено 20 заводів, які 
в 1941 р. в обов’язковому порядку повинні освоїти швидкісне зварюван
ня під шаром флюсу. Подання цим заводам потрібної допомоги покладене 
на Інститут електрозварювання, який для цієї мети повинен розширити 
своє проектне бюро і свої майстерні.

Через кілька днів після відвідування тов. Хрущова, ми переконалися5 
що в його особі новий швидкісний метод автозварювання придбав актив
ного і дуже цінного захисника і пропагандиста. За вказівкою тов. Хру
щова наш Інститут відвідують представники заводів, знайомлячись з 
новим методом зварювання.

Не викликає сумніву, що наша промисловість широко використає 
ці величезні можливості, які дає новий метод зварювання під шаром 
флюсу щодо підвищення продуктивності праці, щодо кадрів по зварю
ванню і оздоровленню праці зварювачів.

Усвідомлюючи велике значення цього методу для нашої промисло
вості, колектив Інституту електрозварювання з захопленням працює 
над дальшим удосконаленням швидкісного зварювання.



СПРОБА РАЙОНУВАННЯ ДНІПРА ЗА СКЛАДОМ ЙОГО 
ФІТОПЛАНКТОНУ
Чл.-кор. Я. В. РОЛЛ

Фітопланктон р. Дніпра вивчений не досить повно і дуже нерівномірно. 
В літературі ми знаходимо ряд статтей, присвячених фітопланктону серед
ньої і нижньої ділянки Дніпра. Особливо детально вивчений район Дніпра, 
де тепер знаходиться одно з найбільших водосховищ Союзу — водосховище 
ім. Леніна. Верхня ж ділянка. Дніпра, від впадіння р. Прип’яті вверх по 
річці, ще зовсім не досліджена. Крім того, в літературі немає даних для 
Дніпра, які б характеризували склад його фітопланктону на великому 
протязі річки і давали б загальне уявлення про його особливості.

Отже, потрібні були спостереження, які в короткий строк охопили б 
щонайбільший протяг річки.

Для цього й було організовано експедиційне дослідження Дніпра 
на всьому його протязі від м. Орші до м. Херсона, використавши для 
пересування по річці пароплавне сполучення. Матеріал з альгофлори 
був зібраний в 20 пунктах, як по р. Дніпру, так и його притоках 
(р. Березині, Сожу, При’яті та Десні).

Дослідження були початі 19 липня і закінчені 8 серпня 1937 р. В 
усіх пунктах вимірялись по профілю річки: швидкість течії батометром— 
тахіметром, температура води, її прозорість (диск Секі), а також брались 
батометром Рутнера проби води для хімічного аналізу. Крім того, були 
взя^і проби для так званого устійного планктону, а для якісного до
слідження по профілю річки, від одного до другого берега, профільтру
вались 100 л води через планктонну сітку — газ № 25.

Весь зібраний матеріал оброблявся потім камерально. Кількісний під
рахунок фітопланктерів було зроблено за устійними пробами, якісні ж до
слідження проведено за сітковими пробами. Гідрохімічні аналізи було зроб
лено почасти на місці. Крім того, до Києва були привезені проби 
води для аналізу твердого осаду.

На жаль, в дорозі не було можливості провести випаровування 
проб води, що відбилось потім на якості одержаних нами аналізів, і 
ними можна було скористуватися лише почасти.

В наслідок проведених досліджень одержано значний матеріал з фі
топланктону Дніпра на протязі від Орші до Херсона (всього більше 1600 км)і
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Не зупиняючись на хімічних і фізичних особливостях води Дніпра, 
про що буде мова в іншій статті перейдемо до характеристики його фіто
планктону, використовуючи, головно, кількісні аналізи устійних проб. При 
цьому, для порівняння використовуємо лише дані проб, зібраних на фар* 
ватері річки. Деталей систематичного складу фітопланктону в цій статті 
не подаємо. Мало торкаємось також результатів якісного аналізу.

Загальна кількість фітопланктерівх) на фарватері річки дуже коли
вається; якісний склад фітопланктону (без діатомей) — 231 форма. З ді
атомовими водоростями (за даними Топачевського* 2) він дорівнює 358 
формам. При порівнянні видового складу фітопланктону Дніпра з най
більш вивченими у нас ріками — Волгою, Окою і Невою за ті самі, по 
можливості, місяці — липень, серпень — виявляється, що Дніпро найба- 
гатший у видовому відношенні, як це відзначалось уже й раніш у нашій 
альгологічній літературі.

Якщо спробувати встановити домінуючі3) у планктоні форми для 
тих же річок, то нетрудно за прикладеною табл. 1 встановити риси 
схожості і різниці.

Поперше, наші рівнинні ріки (Дніпро, Волга і Ока) характеризуються 
насамперед такими діатомовими водоростями, які можна віднести до до
мінуючих форм: Melosira granulata і М. itaiica, при чому в Дніпрі до них 
приєднуються ще і дві їх різновидності: v. angustissima і v. tenuissima. 
В Неві замість цих форм маємо М. isiandica v. helvetica. Для Дніпра 
і Волги до вказаних домінуючих форм треба віднести Synedra acus v. 
angustissima, тоді як для Оки і Неви (іноді і для Дніпра) показовою 
формою для даного періоду є Asterionelia gracillima. Нева в ці місяці, 
крім того, характеризується ще двома формами — Tabellaria fenestrata 

Stephanodiscus astrea.
В літній період для Дніпра надто показовий (принаймні в рік до

сліджень) склад синьозелених водоростей. Вони дуже різноманітні і до 
домінуючих форм треба віднести п'ять: Anabaena Scheremetievi з її різ
новидністю— v. incurvata, A. Hassalii, Aphanizomenon flos-aquae і Micro
cystis aeruginosa. Волга має спільні лише дві перші форми, а замість М. 
aeruginosa в ній до домінуючих форм повинна бути віднесена М. pulverea 
v. incerta, яка зустрічається і в Дніпрі, але не є в ньому домінуючою 
формою. Для Оки в цей період досліджень синьозелені водорості вза
галі, очевидно, мало характерні, а для Неви показовий лише Aphanizo
menon flos-aquae. Нарешті, для всіх вказаних річок із протококових водо
ростей показовими є Pediastrum Boryanum і Р. duplex. Для Дніпра і Оки — 
Scenedesmus quadricauda і для Дніпра і Неви — Dictyosphaerium pulchellum.

-1) В даному випадку до фітопланктерів ми відносимо всі організми, знайдені в 

зібраних пробах у живому стані, незалежно від їх екологічного походження.
2) Т о п а ч е в с ь к и й ,  О. Діатомові р. Дніпра (Рукопис).
3) До домінуючих форм для Дніпра віднесені всі організми, які дають масовий або 

значний розвиток з частотою знаходження від 50% і вище.
Віст» АН— 4
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Таблиця 1
Провідні види водоростей, знайдені в липні і серпні в Дніпрі, Волзі, Оці, Неві і Єнісеї

Д н і п р о

Melosira granulata 
Melosira granulata 

v. angustissima 
Melosira italica 
Melosira italica v. 

tenuissima

Synedraacus v. an 
gustissima

В о л г Ока

M. granulata

Н е в а Єні с е й

М. granulata

М. italica М. italica

S. acus v. angus- 
stissima

M. italica
M* italica v.tenuissi- 

ma

Melosira islandi- 
ca v. belvetica

Melosira varians

S. acus v. angustis 
sima

Asterionella
cillima

gra- A. gracillima 
Tabellaria fe- 

nestrata

S. actinastroides

T. fenestrata 

T. floculosa

Stephanodiscus
astrea

Anabaena Schere
metievi

A. Scheremetievi v. 
incurvata

Anabaena Hassali'i 
Aphanizomenon 

fl os-aquae

A. Scheremetievi

A . Scheremetievi 
v. incurvata

Microcystis aerugi
nosa

Scenedesmus quad- 
ricauda

Pediastrum Bory- 
anum

P. Boryanum v. lon- 
gicorne

Pediastrum duplex
Dictyosphaerium

pulchellum
Actinastrum Han- 

tzschii v. gracile

Microcystis pul- 
verea v. incerta

P. Boryanum
S. quadricauda 
P. Boryanum

P. duplex P. duplex
і

Fragillaria crotonen 
sis

F. virescens 
A. Scheremetievi

A. flos-aquae A. flos-aquae

Coelosphaerium 
Kuetzingianum 
C. Naegelianum

S. quadricauda 
P. Boryanum

P. Boryanum v. 
longicorne

P. duplex

D. pulchellum D. pulchellum

Pseudosphaero- 
cystis planc- 
tonica

Tribonema de- 
pauperata

Dinobryon di
ver gens

Ceratium hirun- 
dinella

A. Hantzschii v. 
fluviatile

Dinobryon diver- 
gens

D. sertularia
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Крім того, в Дніпрі домінуючою формою буде ще Actinastrum Hantzschii 
v. gracile. Дуже характерними для Неви е ще і такі форми: з синьозе- 
лених— Coelosphaerium Kuetzingianum і С. Naegelianum, з тетраспорових — 
Pseudosphaerocystis planctonica, з конферових — Tribonema depauperata 
і з джгутикових — Dinobryon divergens і Ceratium hirundinella.

Порівнюючи фітопланктон Дніпра, Волги, Оки і Неви, знаходимо 
багато спільних ознак його в перших трьох річках, фітопланктон же 
Неви помітно відрізняється. Якщо ж зробимо аналогічне порівняння з 
фітопланктоном Єнісея, за роботою Усачова1), то легко переконаємося, 
що у відповідні місяці фітопланктон цієї річки характеризується майже 
аналогічними пануючими формами, особливо в порівнянні з Дніпром 
і Волгою, виявляючи одночасно і деякі риси схожості з Невою (див. табл. 1).

Закінчуючи аналіз видового складу, подамо відомості за коефіцієнтом 
спільності фітопланктерів на всій досліджуваній ділянці Дніпра від Орші 
до Херсона.

Якісний склад фітопланктону кожного пункту порівнювався з даними 
усіх інших досліджених пунктів, і коефіцієнт спільності їх виражався 
в процентах. Найменший коефіцієнт спільності фітопланктерів був вста
новлений для пункту річки коло Орші. Величина коефіцієнтів коливалась 
від 27,50 до 38,37% для пунктів на ділянці Дніпра до впадіння Прип’яті. 
При порівнянні пункту біля Орші з іншими пунктами досліджень для 
ділянки річки від впадіння Прип'яті і до Дніпропетровська величина 
коефіцієнтів коливалась від 24,6 до 32,50% і, нарешті, при порівнянні 
з ділянками річки нижче греблі Дніпрогесу — від 21,33 до 29,58%; для 
пункту річки коло Рєчиці, для ділянки річки до Дніпропетровська —  
від 33,90% до 44,26% і при порівнянні пункту біля Рєчиці з пунктами, 
розміщеними нижче греблі Дніпрогесу — від 23,56 до 33,33%. Пункт до
сліджень коло Лоєва дав майже аналогічну картину. Порівняння ж у 
цьому відношенні, проведене для пунктів досліджень на ділянці Дніпра 
від Усть-Прип’яті до Верхнєдніпровська, дало високі коефіцієнти спіль
ності (від 40,57 до 66,38%), а при порівнянні їх з пунктами нижче Дні
прогесу коефіцієнти спільності виявились набагато менших значень (від 
20,00 до 36,58% і лише в одному випадку — Київ — Нікополь — 42,95%). 
Треба відзначити, що коефіцієнти спільності виведені без урахування 
діатомових водоростей, що, безперечно, відбилось на їх величині. Але 
ми певні, що основні особливості їх тут досить точно вловлені. При 
цьому виявились закономірності, які показали, що Дніпро в цьому від
ношенні можна поділити на певні райони: верхній — Орша—Лоєв (до впа
діння Прип’яті) з поділом на два підрайони — до впадіння Березини і від 
її впадіння до гирла Прип’яті; середній — від Усть-Прип’яті до Верхнє
дніпровська, і нижній — від греблі Дніпрогесу (Запоріжжя) до Херсона

: ) У с а ч е в П., Материалы к флоре водорослей р. Енисея. Труды Сибирской науч
ной рыб.-хоз. станции, т. III, вып. 2, 1928.
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Цікаві результати кількісних досліджень фітопланктону Дніпра зо
бражені ломановськими кривими (див. рис. 1, 2, 3, 4), які відображають, 
кількості організмів, знайдені в одному літрі води в пробах, зібраних 
на фарватері річки на глибині 10— 15 см> на протязі від Орші до Херсона^ 

Насамперед, розглянемо особливості кривої на рис. 1, яка показує 
загальну кількість водоростей в і л  води на вказаному протязі|*річки.

Рис. 1. Крива загальної кількості водоростей в 1 л  води Дніпра.

Як було показано нами і для інших річок1), в міру просування 
до нижніх ділянок річки кількість фітопланктерів в одному і тому ж 
об'ємі води збільшується. Загальна їх біомаса явно наростає. В даному 
випадку таке збільшення кількості водоростей спостерігається вже від 
Рєчиці, повільно підвищуючись до Лоєва і далі. Після впадіння Прип'яті 
чисельність фітопланктерів різко збільшується. Після ж впадіння Десни, 
яка вносить у Дніпро значну масу води з менш чисельним фітопланкто

*) Я. Р о л л і Ю. М а р к о в с ь к и й ,  Планктон р. Десни на ділянці від м. Новго- 
род-Сіверська до гирла за матеріалами експедицій Академії Наук УРСР Н 32 і 1933 рр. 
Тр. Гідробіол. станції, № 13, 1936; Я. Ролл,  Ю. Ма р к о в с ь к и й ,  С. П е р в а ч е н к о  
Матеріали до санітарно-біологічної характеристики р. Десни на дільниці від м. Новго- 
род-Сіверська до м. Остра, Тр. Гідробіол. станції № 12, 1936; Я. Ролл,  Фітопланктон 
р. Тетерева (рукопис).
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ном (1009000 екз. водоростей в 1 л), ніж у Дніпрі (1518500 екз. во
доростей в 1 л), на ділянці вище впадіння Десни, коло Києва, фітоплан
ктон збіднюється (див. криву на рис. 1 і табл. 2). Далі кількість фіто- 
планктерів все більш зростає і досягає свого максимуму коло Верхнєдні- 
яровська. Коло Дніпропетровська (біля Кайдаків) чисельність водоростей

Ряс. 2. Криві кількості Protococcales, Tetrasporales і Diatomeae 
в і й .  води Дніпра.

дещо зменшується. За Свіренком*), особливо помітне зменшення КІЛЬКОСТІ 

фітопланктерів у водосховищі ім. Леніна спостерігається коло греблі Дні- 
прогесу. Це можна пояснити тим, що в нижній частині водосховища в його 
глибинних зонах накупчуються органогени, які осідають з більш поверхне
вих шарів водосховища. Через різкі температурні стрибки і значні глибини 
ці речовини вже не повертаються в поверхневі шари води, і тому нормальний 
розвиток водоростей в них загальмовується, а це веде до загального збід
ніння фітопланктону водосховища ім. Леніна. Це особливо помітне в нижній 
частині водосховища, коло греблі. Таке збідніння спостерігається вже тепер 
в первинній своїй фазі у водосховищі в районі затоплення Кайдакських по
рогів. Особливо різке збідніння фітопланктону річки стає помітним коло 
Запоріжжя, нижче греблі. Так, якщо коло Верхнєдніпровська у пробі, 
зібраній на фарватері річки, в і л  води було виявлено 3616000 фітоплан-

3) С в і р е н к о  Д., Дніпровське водосховище. V. Фітопланктон водосховища і його 
заток, Вісн. Дніпропетр. гідробіол. стан., т .ІУ , вып., 1. 1938.
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Кількість організмів в 1 л  води на фаватері
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ктерів, а коло Дніпропетровська (біля Кайдаків) 1 835 000 екз., то коло За
поріжжя, в аналогічних умовах в і л  води їх виявилось лише 44 250 екз. 
(див. табл. 2). Тут позначився вплив турбін Дніпрогесу. Свіренко в 1924 р. 
спостерігав на Дніпрі аналогічне явище зменшення чисельності фітоплан- 
ктерів під впливом порогів. Але в нашому випадку механічне діяння турбін 
значно підсилюється різкою зміною всього режиму річки. Ми бачили, як різ
ко нижче греблі міняються фізичні і хімічні особливості річкової води, ме
ханічний же вплив з боку Дніпрогесівської греблі остільки великий, що 
більшість водоростей гине. В описуваному Свіренком1) випадку впливу 
порогів на планктон річки — кількість фітопланктерів нижче Запоріжжя 
поступово знов відновлювалась, і до Херсона фітопланктон Дніпра мав 
ту саму картину. Тепер такого відновлення немає. Так, коло Нікополя 
в і л  води було виявлено 203000 екз. водоростей, а коло Херсона на
віть 120500 екз. Таким чином, фітопланктон Дніпра нижче Дніпрогесів
ської греблі різко збіднюється щодо кількості і вже на всьому протязі 
Дніпра до Херсона не відновлюється. Тут, очевидно, позначається спе
цифічність впливу на фітопланктон Дніпра особливостей самого во
досховища, в якому відбувається збідніння фітопланктону в напрямі 
до греблі, та механічного впливу турбін Дніпрогесу. Паралельне збід
ніння води в річці на органогенні речовини, які осідають у водосховищі, 
очевидно, є також гальмуючим фактором розвитку фітопланктерів.

С в і р е н к о ,  Д. Альгологические исследования р. Днепра в 1920—24 г. г. Русск. 
Арх. Протист, т. V, вып. 1—2. 1926,
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Таблиця 2
Дніпра і його приток
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Вивчення складу фітопланктону Дніпра щодо розвитку представників 
окремих систематичних груп дало такі наслідки. Коло Орші були пред
ставлені, головним чином, діатомові водорості (125500 екз. в і л  води) 
див. табл. 2 і рис. 2). Серед них було багато бентичних форм. Далі до 
Усть*Прип’яті кількість діатомових зменшується, а нижче Прип'яті кіль
кість їх, як і інших груп водоростей, збільшується, але вони не є про
відними формами, як це спостерігалось коло Орші. Далі кількість їх 
продовжує збільшуватись і в районі вище Києва і до Верхнєдніпровська 
діатомові водорості знов виходять на перше місце, але втрачають його 
в районі Верхнєдніпровськ — Дніпропетровськ. Від Запоріжжя і до Х ер 
сона вони знов стають не тільки провідною, але і значно превалюючою 
групою. В той же час, як це підкреслює в своїй роботі Тогіачевський, 
у планктоні Дніпра нижче греблі зберігаються переважно масивні форми 
донного походження.

Щодо протококових і тетраспорових водоростей ми спостерігаємо та
кий хід їх розвитку в Дніпрі (див. рис. 2): коло Орші вони займають 
друге місце після діатомей (61 000 екз. в 1 л), а вже коло Рєчиці кіль
кість їх значно збільшується, і на всій ділянці річки до Києва вони є 
провідною групою. Вище впадіння Десни, не зважаючи на абсолютне збіль
шення їх кількості, протококові і тетраспорові втрачають своє провідне 
значення, лишаючись в той же час однією з багато представлених груп. 
Зменшення їх кількості спостерігається у водосховищі ім. Леніна, і особливо 
різке на ділянці Дніпра нижче греблі. Так, якщо на значному протязі річки
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вище греблі ця група водоростей представлена декількома сотнями тисяч 
екземплярів в і л  води, то нижче греблі, коло Запоріжжя, кількість їх не 
перевищує 15000, доходячи коло Херсона до 49000 екз- (див. рис. 2). Ці' 
каву картину дають синьозелені водорості (див. рис. 3). На всій ділянці 
річки вище впадіння Прип’яті ці водорості представлені надто бідно (від 
10000 до 20000 екз. в і л  води). Нижче впадіння Прип’яті, внесені в Дніпро 
цією рікою синьозелені водорості починають поступово збільшуватись

Рис. 3. Криві кількості Cyanophyceae і Eugleninae в 1 л води
Дніпра.

у своїй кількості. В районі вище Києва кількість їх трохи зменшується 
(вплив Десни), але далі вниз по Дніпру вони починають значно розви
ватися і свого кількісного максимуму досягають коло Верхнєдніпровська. 
У-водосховищі ім. Леніна (район Кайдаків), нижче Дніпропетровська кіль
кість їх трохи зменшується, а нижче греблі вони і майже зовсім зникають. 
Так, коло Верхнєдніпровська в І л води їх було 1 632 000 екз., у водосховищі 
ім. Леніна нижче Дніпропетровська—830 000 екз., а коло Запоріжжя—всього 
лише 1000 екз. (див, табл. 2). Коло Нікополя і Херсона вони також були 
виявлені в незначних кількостях (5000 екз. в і л  води) (див. табл. 2 і рис. 3), 
Цілком аналогічні результати щодо впливу греблі Дніпрогресу на кіль
кісний склад всіх інших груп водоростей, знайдених у планктоні Дніпра, 
дають криві на рис. 4. При цьому треба відзначити, що хризофіцеї, пе-
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ридинеї, вольвоксові, гетероконти і десмідійові водорості нижче греблі 
у планктоні Дніпра зовсім не зустрічаються.

Таким чином, проведене дослідження Дніпра дозволяє зробити такі 
висновки.

1. Гребля Дніпрогесу дуже впливає на фізичні і хімічні особливості 
води Дніпра. Нижче греблі підвищується показник її прозорості; зміню
ється показник кольору води в бік зниження її коричневого кольору, 
який спостерігається в Дніпрі, починаючи від впадіння в нього Прин’яті. 
Нарешті, різко змінюється головний режим води.

Рис. 4. Криві кількості Chrysophyceae, Dinoflagellatae, Volvoca- 
les, Heterocontae і Desmidiaceae в 1л води Дніпра.

2. Не менш відбивається вплив греблі на кількісних показниках 
фітопланктерів. Загальна їх кількість і окремі групи водоростей різко 
зменшуються нижче греблі Дніпрогресу. Це явище пояснюється комбі
нованим впливом особливостей самого водосховища і греблі. У водосхо
вищі ім. Леніна осідає значна кількість органогенів, які через ве
ликі глибини і температурні стрибки, що спостерігаються у водосховищі, 
більше не повертаються у поверхневі шари води, і тому нормальний 
розвиток водоростей тут зменшується. Крім того, водорості, зазнаючи 
значного механічного впливу з боку турбін, в значних масах руйнуються. 
Ці два фактори далеко більше, очевидно, позначаються тепер на фіто
планктоні Дніпра, ніж раніш вплив порогів. Цим можна пояснити наяв



ність зменшення кількості фітопланктерів на ділянці Дніпра від греблі 
Дніирогесу до Херсона.

3. Щодо складу фітопланктону, його якісних і кількісних показників 
Дніпро можна поділити на такі досить чітко виражені райони:

а) Верхній район — від гирла Прип’яті і вище. Цей район характе
ризується діатомово-протококовим планктоном. За складом фітопланк
тону цей район, в свою чергу, можна розбити на два підрайони: від гирла 
Березини вверх по Дніпру — з планктоном, в якому переважають діато
мові водорості, дуже часто бентичного походження, і від гирла Березини 
до Прип’яті — з деякою перевагою протококових водоростей. Синьозе- 
лені водорості в даному районі розвинуті дуже слабо і в загальній ха
рактеристиці планктону ріки майже не грають ніякої ролі.

б) Середній район — ділянка Дніпра від гирла Прип’яті до Верхнє- 
дніпровська. Цей район характеризується загальним збільшенням числа 
фітопланктерів і є під значним впливом Прип’яті. В напрямі від Усть- 
Прип’яті до Верхнєдніпровська ми спостерігаємо загальне збільшення 
біомаси фітопланктерів з деяким його зменшенням лише в районі Києва 
(див. рис. 1). Це останнє пояснюється впливом впадіння Десни, яка 
вносить в Дніпро значну кількість води, але фітопланктон її бідніший 
дніпровського. Крім того, фітопланктон цього району Дніпра характери
зується і своїм якісним складом. Після впадіння Прип’яті в фітопланк
тоні істотного значення набувають синьозелені водорості. В районі 
Кременчука вони кількісно майже вирівнюються з діатомовими, перева
жаючи протококові, а коло Верхнєдніпровська вони значно перевищують 
кожну з указаних груп водоростей. Збільшився не тільки їх якісний, 
але також і кількісний склад. Отже, фітопланктон середнього району 
Дніпра (на ділянці Усть-Прип’ять — Верхнєдніпровськ) можна схарактери
зувати як синьозелено-діатомовий планктон (з значною домішкою про
тококових водоростей).

Окремо треба виділити водосховище ім. Леніна з його характерними 
особливостями (див. роботи Дніпропетровської гідробіологічної станції).

в) Нарешті, нижній район — ділянка Дніпра, розміщена нижче греблі 
Дніпрогесу. Цей район характеризується загальним різким зменшенням 
величин біомаси фітопланктону. Синьозелені водорості в ньому майже 
зникають, зникають також і протококові водорості. Зовсім не виявлені 
в цьому районі Дніпра представники таких родин: вольвоксових, пери- 
динійових, хризомонадових, десмідійових і гетероконтових. Лише діато
мові були знайдені в певних кількостях, але також їх тут далеко менше, 
ніж в середньому районі Дніпра. При цьому треба відзначити, що в складі 
їх спостерігалась значна кількість бентичних форм (за роботою Топа- 
чевського).

Ці три райони Дніпра, крім того, добре відрізняються коефіцієнтом 
показників спільності окремих фітопланктерів, як про це ми вже гово
рили вище.
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ЛИСТОПАДОВА СЕСІЯ ВІДДІЛУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 
І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК

Акад. П. П. БУДНІКОВ, чл.-кор. І. Я. ШТАЄРМАН, Ю. Ю. ЮРК

Протягом 1940 р. Відділ фізико-хімічних і математичних наук набагато 
виріс. Численні запити наших учених знаходили не тільки відгук, а й 
повне задоволення з боку уряду. РНК УРСР пішов назустріч розширенню 
існуючих інститутів і організації нових. Досить відзначити, що за один 
тільки 1940 рік бюджет Відділу збільшився на 3,2 млн. крб., досягнувши 
величезної суми в 9 млн. крб. За минулий рік склад Відділу поповнився 
двома інститутами: фізико-технічним, який перейшов в систему АН УРСР 
і Інститутом мінеральної сировини, новоутвореним. Організація цього 
інституту викликана необхідністю широко вивчити і застосувати нові 
види мінеральної сировини, рудної і нерудної в нашу соціалістичну 
промисловість і сільське господарство.

Утворення нового інституту хімічної спеціальності і загальне посилення 
роботи хімічних інститутів цілком відповідають настановам партії і уряду.

XVIII з ’їзд ВКП(б) в своїй постанові про план третьої сталінської 
п’ятирічки визначив, що третя п’ятирічка — це п’ятирічка хімії, п’ятирічка 
спеціальних сталей. Це поставило перед науковими установами одне з 
величезних завдань — подання допомоги народному господарству в галузі 
хімії і металургії.

Виконуючи ці рішення хімічні інститути Академії Наук УРСР на 
сесії Відділу фізико-хімічних і математичних наук 12— 15 листопада 1940 р. 
провели значну роботу по наближенню своєї тематики до потреб зміц
нення могутності нашої країни. Треба, проте, визнати, що хімічні Інсти
тути ще не займають того провідного місця, яке б їм належало посісти 
у виконанні ухвал XVIII з ’їзду ВКП(б).

Інститути повинні посилити наукове планування, особливо старанне 
вибирати свою тематику, щоб вона не мала випадкового характеру і не 
виходила з наявності тих чи інших співробітників. Треба пам’ятати про 
потребу сполучати розробку проблем, які покищо мають переважно 
теоретичну значимість, з проблемами, які мають безпосередньо практичне 
значення.

В 1940 р. деякі інститути Відділу (наприклад, Інститут математики), 
включили в свій склад наукових працівників західних областей УРСР-



Вивчення корисних копалин в західних областях провадить Інститут 
геологічних наук. У 1941 р. в цю роботу включаються також інститути 
хімії і мінеральної сировини.

Листопадова сесія Відділу фізико-хімічних і математичних наук 
присвятила свою роботу розгляду тематики на 1941 р. і окремим допо
відям наукових працівників інститутів.

Перейдемо до проблематики і характеристики роботи окремих інсти
тутів Відділу.

І н с т и т у т  г е о л о г і ч н и х  на у к
Головна увага Інституту в 1940 і 1941 рр. зосереджена на розв'я

занні проблем, які мають велике народногосподарське значення: нафто
носність УРСР, місцеві види палива, стратиграфія осадових відкладів 
УРСР, металічні корисні копалини (чорні і кольорові), водопостачання 
промислових центрів і боротьба з зсувами. Значне місце в тематиці 
Інституту займають і теоретичні роботи в галузі петрографії, палеонто
логії і т. д.

Роботи Інституту по проблемі нафти повинні дати теоретичне 
обгрунтування для геолого-розвідкових робіт в нафтоносних і газо
носних районах України і дати напрям щодо вибору об’єктів для роз
відок з метою одержання промислової нафти, зокрема на території 
Дніпровсько-Донецької западини, де в останній час уже фонтанує нафта.

Широке розгортання глибокого розвідкового свердління на нафтових 
структурах — Ромни, Ісачки, Дмитрівна, Поздняки —  вимагають від Інсти
туту глибше зайнятися складною тектонікою соляних піднять за даними 
геофізичних розвідок і свердління.

Враховуючи величезне значення проблеми одержання промислової 
нафти в межах Дніпровсько-Донецької западини, сесія Відділу, розгля
нувши тематичний план Інституту, ухвалила таку постанову по цій 
проблемі:

„1. Надати більшу цілеспрямованість тематиці цієї проблеми, зок
рема в питанні вивчення структур і тектоніки нафтоносних районів.

2. Підвести підсумки дослідницьких робіт за весь час по Дніпровсько- 
Донецькій западині (дати зведення по геології, тектоніці, геоморфології 
і геофізиці)".

У цих роботах відчувають потребу промислові організації, які про
вадять розвідку на нафту в Дніпрозсько-Донецькій западині. Основні 
теми по цій проблемі повинні бути предметом особливої уваги з боку 
Бюро Відділу і Президії АН УРСР.

По проблемі місцевих видів палива в тематиці Інституту на 1941 р. 
намічено великий обсяг робіт. Передбачено вивчення геології і літології 
буровугільних родовищ Правобережжя і західних областей України, а 
також виявлення нових родовищ бурого вугілля. Виняткове значення в 
цій проблемі має тема по вишукуванню методів боротьби з обводне-
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вістю і пливунами буровугільних родовищ. Ця тема виконується в ком
плексі з іншими інститутами Академії Наук.

Розв’язання питань стратиграфії осадових відкладів УРСР, з якими 
зв’язані різні корисні копалини має велике теоретичне і практичне зна
чення. Розробка широкої тематики по цій проблемі викликається вели
кою питомою вагою осадових порід в геології УРСР. Тектоніку УРСР 
і геологію корисних копалин, зв’язаних з осадовими відкладами, можна 
вивчити тільки на основі глибокої розробки питань стратиграфії, яка 
базується на детальному вивченні флори, фауни і літології.

Значне місце в тематиці Інституту відведено вивченню кольорових 
і рідких металів, зв’язаних з кристалічними і осадовими породами УРСР. 
Вивчення геохімії і мінералогії, петрографії і тектоніки районів родо
вищ цих металів повинне обгрунтувати шляхи їх практичного викори
стання.

Інститут провадить роботи по Великому Кривому Рогу. Проведено 
узагальнення всіх наявних геофізичних і геологічних матеріалів, скла
дено зведення по залізорудним родовищам, зв'язаним з кристалічним ма
сивом УРСР. Інститут продовжує планомірне вивчення мінералогії і гео
хімії руд Кривого Рога. Робота ця дуже важлива для вивчення генезису 
криворізьких руд. Вона допоможе швидше вивчити інші залізорудні ра
йони УРСР типу криворізького.

Кристалічний масив УРСР являє собою важливіше джерело різних 
корисних копалин як рудних, так і нерудних. Том}' петрогенетичне ви
вчення цього масиву, передбачене тематичним планом на 1941 р>, є дуже 
важливим в теоретичному і практичному розумінні.

Щодо проблеми „Підземні води УРСР", то крім великого теоретич
ного значення вона має і значний практичний інтерес. По інженерній 
геології розробляється методика дослідження зсувів і методів боротьби 
з ними. В 1941 р. намічено перенести досвід вивчення зсувів Київської 
області на інші місця зсувів в межах УРСР.

Сесія Відділу визнала актуальною тематику, запропоновану акад. 
О. Н. Соколовським і підтримала його пропозицію про включення те
матики по грунтознавству в тематичний план Інституту геологічних наук.

Ф і з и к о - т е х н і ч н и й  і н с т и т у т
В 1941 р. намічені роботи по фізиці атомного ядра, фізиці низьких 

температур, фізиці електромагнітних коливань і фізиці кристалів. Усього 
передбачено 6 проблем. Збільшена кількість робіт (8 тем) по вивченню 
урану.

Проблема „Взаємодія нейтронів з матерією і явища розпаду" поді
ляється на дві проблеми — „Взаємодія нейтронів з матерією" (4 теми)* 
яка має значення для з’ясування будови ядер і сил, що діють в ядрах 
атомів, і „Вивчення тиску важких ядер і ланцюгових ядерних реакцій“ 
(8 тем), направлену на вивчення методу зміни ізотопічного стану урану.
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В разі одержання позитивних наслідків ця робота дасть можливість 
наблизитись до рішення завдання використання ядерної енергії.

По вдосконаленню техніки дослідження в галузі фізики атомного 
ядра намічено 4 нових роботи: побудування циклотрону, розробка но
вих прийомів вакуумної техніки, вдосконалення методики гамма-дефек- 
тоскопії і збільшення частоти імпульсів імпульсного генератора. Крім 
того, продовжуються роботи по створенню установок постійної напруги 
на 60 кет для прискорення позитивних іонів, розробка і побудова ком
пактного агрегату на постійну високу напругу порядку 1 млн. вольт. 
Усі намічені до здійснення установки матимуть поруч з лабораторними 
також і практичне застосування.

По біологічному застосуванню твердих випромінювань і штучних 
радіоактивних елементів продовжуватимуться роботи, які виконувались 
в 1940 р.

Вивчення взаємодії твердих гамма-променів з матерією має прин- 
ципіальне значення для фізики атомного ядра.

Щодо фізики низьких температур, то продовжуватиметься робота 
по вивченню впливу магнітного поля на електропровідність металів в 
магнітному полі при гелійових температурах, впливу високих тисків на 
надпровідність, теплопровідності надпровідників і т. д.

І н с т и т у т  ф і з и к и

Цей інститут, головним чином, працюватиме над різними питаннями 
фізики твердого тіла. Він працюватиме над дослідженням явищ дифузії 
в металах, над з’ясуванням умов утворення сплавів з потрібними власти
востями, над вишукуванням захисних покрить на металах, стійких проти 
кислот, температуростійких, з великою твердістю і т. ін.

Теоретично і експериментально вивчатиметься механізм дифузії в 
металічних сплавах.

В 1941 р. намічено дістати ряд даних щодо структури і механізму 
емісії катодів, застосовуваних в техніці електровакуумних приладів, а са
ме—оксидацийно-цезійовоготермокатода і стибійо-цезійового фотокатода.

Розвиваючи роботи попередніх років по фізиці півпровідників, Інститут 
досліджуватиме явища на контакті між півпровідником і металом. Прово
дитиметься робота по удосконаленню високочутливих фотоелементів 
з срібло-сульфіду, розроблених в Інституті, і застосовуваних вже в різ
них галузях народного господарства.

Інститут працюватиме також в галузі оптики. Розроблятиметься ме
тодика люмінесцентного аналізу. Вивчатимуться оптичні властивості 
кристалів.

І н с т и т у т  х і м і ї
Інститут хімії на протязі ряду років працює над вивченням невод

них розчинів і в цій справі зайняв провідне місце. Завдяки дослідженню
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цієї проблеми Інститут зміг передати для практики розроблені ним важ- 
ливі питання (рафінування алюмінію). Щодо корозійних процесів Інсти
тут хімії розробив і застосував в практиці методи чорного хромування і 
електролітичних покрить виробів алюмінієм замість олова. Інституту вда
лося одержати в значних кількостях індій з відходів цинкового виробництва.

В 1940 р. закінчено роботи по електролітичному виділенню мар
ганцю і міді з бідних мідних руд і роботи по рафінуванню кадмію.

Інститут хімії, крім того, включився в роботу по комплексній про
блемі боротьби з буряковим довгоносиком.

На 1941 р. Інститут намітив ряд теоретичних тем, які розвивають 
попередні дослідження проблеми неводних розчинів.

По проблемі корозії металів передбачено вивчити пасивування 
низьколегірованих сталей, електролітичне покриття заліза цинком з на
ступним оплавленням, декарбонізацію поверхні чавуну з метою нанесення 
захисного покриття.

В галузі досліджень електронних процесів розробляються способи 
виділення міді з піритних огарків і бідних руд. По проблемі рідких мета
лів намічено продовжити роботу по виділенню рідких металів з відходів 
цинкового виробництва, вивчення комплексних сполук індію і вдоскона
лення технологічного процесу одержання індію з пусьєри новим методом, 
електролітичне добування берилію з розтопів.

В галузі кінетики і каталізу будуть вивчені питання використання 
природних газів, які містять метан, каталітичне добування ацетилену з 
метану, синтез ацетону з метану і фосгену, синтез етанолу і т. д.

Крім того, намічені роботи по дослідженню солей західних 
областей України.

І н с т и т у т  ф і з и ч н о ї  х і м і ї
Інститут зосередив свою діяльність на питаннях кінетики і каталізу, 

на фізико-хімічних методах аналізу і ізотопії. Детально вивчена теорія 
кінетики синтезу амоніаку, зроблені узагальнення і практичні висновки, 
які тепер перевіряються в заводських умовах. Вони повинні дати значне 
збільшення виходу амоніаку. Цінний вклад зроблений в теорію ката
літичних явищ, створена теорія гомогенно-гетерогенного каталізу, пере
вірена на численних прикладах.

Інститут виконав ряд робіт по корозії. Частина з них успішно за
стосована на металургійних заводах (новий метод травлення труб, кро
вельного заліза і оксидних покрить). Тепер провадяться роботи по цин
кових покриттях. ^

Великий теоретичний інтерес має вивчення теорії виділення і роз
чинення металів.

Інститут фізичної хімії займає провідне місце в країні в галузі ізо- 
*топії. Цю проблему він досліджує з 1934 р. Акад. Бродський і його 
співробітники розробили метод добування важкої води, який тепер прий



нятий в основу будованої промислової установки. Одержані концен
трати важкого кисню і встановлені закономірності в ізотопному складі 
арктичних вод і атмосферних опадів.

У зв’язку з фракціонуванням ізотопів розроблялася практика і теорія, 
термодифузійного поділу суміші і тонкого фракціонування. Тепер Інститут 
починає застосовувати ці методи в органічній технології.

Тематичний план на 1941 р. передбачає вивчення цих же проблем 
і розвиток раніше початих досліджень.

По проблемі каталізу вивчатиметься кінетика і механізм каталітичної 
оксидації сірководню, кінетика і динаміка каталітичної оксидації вуглецьІІ- 
оксиду, швидкість азотування заліза і феросплавів, топохімія каталізу, 
досліджуватимуться продукти корозії заліза, фізико-хімічні властивості 
неорганічних сполук фосфору, а також вивчатиметься ряд інших актуаль
них питань.

В галузі фізико-хімічних методів аналізу вивчатимуться фотоелек
тричний, спектральний, раман-спектрографічний, флюоресцентний, 
абсорбційний, полярографічний і інші методи. Дуже цікаві роботи намічені 
по проблемі ізотопії.

Крім того, Інститут включився в розробку комплексної проблеми 
урану і повинен очолити роботу дніпропетровських хіміків по комплексній 
проблемі боротьби з буряковим довгоносиком.

І н с т и т у т  о р г а н і ч н о ї  х і ті ї і т е х н о л о г і ї

В плані реорганізованого Інституту органічної хімії і технології на 
1941 р. в порівнянні з 1940 р. значно розширена тематика в галузі 
органічного синтезу. Ці роботи провадитимуться у новоутвореній групі 
органічного синтезу, а також і в групі інсектицидів.

По проблемі боротьби з буряковим довгоносиком проведена значна 
робота: приготовлено до 40 препаратів, токсичність яких перевірена на 
довгоносику в польових умовах. Випробування дозволили раціонально 
відібрати хімічні речовини для боротьби з довгоносиком. До польових 
випробувань в 1941 р. будуть приготовлені поліхлориди бензолу по схемі,, 
запропонованій Інститутом органічної хімії і технології.

В 1941 р. намічено продовжити е и в ч є н н я  можливості використання 
для боротьби з довгоносиком побічних продуктів виробництва синтетичного 
каучуку і дихлоретану, синтез органічних тіоціанатів, а також можливість 
одержання токсичних препаратів, які можуть одночасно бути і добривом.

Однією з важливих проблем 1941 р. є проблема добування моторного 
палива на базі української нафти і місцевих видів палива. Зокрема маємо 
на увазі дослідження нових українських нафт; дослідження крекінга 
української нафти з допомогою типових каталізаторів; вишукування 
каталізаторів на базі природних алюмсилікатів; гідрування українського 
бурого вугілля з метою одержання, поруч з моторним паливом, циклічної
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сировини —  фенолу, нафталіну, бензолу; півкоксування бурого вугілля з 
наступним крекінгом смоли.

По групі вуглеводнів на 1941 р. намічена актуальна тематика по вико
ристанню нехарчової рослинної сировини для добування технічного етило
вого спирту. Роботи провадитимуться в напрямі раціоналізації технологіч
ного процесу і розробки нового варіанту гідролізу. Інститут розширяє 
тематику по органічному синтезу в напрямі високоненасичених сполук, які 
мають значення для різних галузей промисловості.

По окремому відділу волокнистих і фарбувальних речовин основна 
проблема охоплює сорбційні і пружні властивості сировинних волокон, 
їх корінні особливості, що відзначають роль волокон в текстильній про
мисловості. Крім того, систематично вивчатиметься хімічний склад сиро
винних волокон, вживаних нашою текстильною промисловістю, як необ
хідна технологічна база для раціоналізації виробничих процесів.

І н с т и т у т  м і н е р а л ь н о ї  с и р о в и н и
У 1940 р. новоутворений Інститут мінеральної сировини працював 

над рядом наукових тем, що мають велике теоретичне і прикладне зна
чення. В Інститзпгі провадяться роботи в галузі виробництва доломітових, 
динасових, мулітизованих шамотних вогнетривів і нових видів в'яжучих 
будівельних матеріалів.

Питання місцевої сировинної бази для алюмінійової промисловості 
УРСР є одним з актуальних питань для народного господарства. Інсти
тут розробляє методи одержання глинозему з каолінів УРСР. Важ
ливу роботу Інститут виконує щодо вишукування спеціального складу 
глинистого розчину для закріплення (цементації) порід під час буріння 
нафтових свердловин.

В 1941 р. Інститут розроблятиме надзвичайно актуальні теми по 
вивченню сировини (базальти, доломіти, гіпси) західних областей УРСР. 
Вивчатимуться піропластичний метод виробництва будівельних матеріалів, 
актинолітові породи як замінювачі антифрикційних сплавів, нові раціональні 
методи дослідження каолінів і інші важливі наукові і практичні теми.

Розглянута і ухвалена сесією тематика Інституту на 1941 р. спря
мована на вирішення ряду питань, зв'язаних з заміною дефіцитних ме
талів виробами з мінеральної сировини. Зокрема Інститут має вивчити 
сировину і розробити технологічний процес виробництва труб з міне
ральної сировини, замість металічних, для газифікації.

Комплексне використання всіх видів місцевої сировини і величезних 
відходів металургії — доменних шлаків також буде одною з важливих 
робіт Інституту в 1941 р.

Чимале значення має також комплексна робота по одержанню маг- 
ній-оксиду з сивашських виробів і будівельних матеріалів, замість дале" 
копривозних уральських магнезитів.

Роботі Інституту заважає відсутність потрібного приміщення.
Вісті АН—5
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В 1940 р. Інститут розробляв ряд теоретичних проблем, одночасно 
посилюючи роботу над проблемами прикладного характеру.

Спинимось спочатку на перших. Було знайдено особливе представлення 
лінійних в якобіанах рівнянь з частинними похідними першого порядку 
багатьох функцій і систем таких рівнянь, які задовольняють відповідно 
умови Гамбургера і узагальнення умов Гамбургера. Знайдено роз
в’язок задачі Релея про одиночну хвилю. Вперше було поставлено і роз
в’язано питання про дослідження траєкторій, вздовж я к р ї х  матеріальна 
точка віддаляється на нескінченність в скінченний проміжок часу. Закінчена 
робота на тему: „Методи дійсної побудови п-их поліномів найкращого 
наближення за принципом Чебишева і за принципом найменших степенів". 
Знайдений завжди збіжний алгоритм послідовного наближення для фак
тичної побудови апроксимуючих виразів згаданих типів з довільним сту
пенем точності.

Тепер щодо прикладних тем. Був досліджений рух грунтових вод. 
Дано принципіальний розв’язок задачі про рух грунтових вод при шарува
тому грунті; розглянуто ряд окремих випадків. Тривали дослідження по 
теорії місцевих деформацій при тиску пружних тіл (критика та даль
ший розвиток відомої теорії Герца). Розв’язана задача про тиск двох 
циліндрів, що мають внутрішнє дотикання, і радіуси яких майже 
рівні («шип і підшипник4'). Дано новий розв’язок задачі про 
стійкість циліндричних оболонок. Інститут дав новий розв’язок в обер
неній задачі теорії потенціала, яка має важливе значення в геофізиці. 
Успішно проведені дослідження по уточненню розрахунку авіодвигунів. 
Проведений розрахунок діафрагм так, як це потрібно для конструювання 
електричного мікроскопа.

Інститут пов’язує свою роботу з середньою школою. Зокрема, скла
дена монографія для учителів шкіл.

Ряд цінних праць опублікувала каферда геометрії в Харкові. Робо
ті каферди заважає відсутність потрібного приміщення.

П о л т а в с ь к а  г р а в і м е т р и ч н а  о б с е р в а т о р і я
За звітний рік обсерваторія значно виросла як щодо кадрів, так і 

щодо устаткування. Поширився її тематичний план. До цього часу го
ловними її завданнями було вивчення руху полюса землі і питання про 
земні приливи. А  в 1940 р. в програму була включена робота по скла
данню каталога слабих зірок, яка виконується на договірних умовах 
обсерваторіями Одеського, Київського і Московського університетів. 
Широко розгорнулися роботи по службі широти. В Полтаві вперше в 
1940 р. спостерігались не тільки ті дві зенітні зірки, заради яких побу
дована Полтавська обсерваторія, але й звичайні зіркові і зіркові зенітні 
пари. Закінчена обробка десятирічного ряду спостережень в Полтаві над 
земними приливами, які дали цінні вказівки про внутрішню будову землі.
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Для визначення руху полюса намічено побудувати ще одну стан
цію на паралелі Полтави, а саме в Комсомольську-на-Амурі.

Для спостереження слабих зірок Президія АН УРСР ухвалила при
дбати пасажний інструмент і вертикальний круг (отвір — 8 дюймів), а та
кож світлосильний зонний астрограф. Усе це дає підставу вважати, що в 
найближчий час при АН УРСР буде утворений потужний астрономічний 
інститут. Треба додати, що Полтавська обсерваторія веде також широку 
науково-популяризаторську діяльність.

У віддання АН УРСР перейшла Карпатська астрономічна обсер
ваторія.

* *$

На сесії Відділу заслухано 29 наукових доповідей. Спинимось на 
деяких з них.

Доповідь акад. П. П. Буднікова про використання доменних шла
ків (кислих і основних) в цементній промисловості заслуговує великої 
уваги. Дослідженнями акад. П. П. Буднікова протягом 11 років, як в ла
бораторії, так і в заводських умовах доведена можливість використати 
гранульовані доменні шлаки для добування з дешевого шлаку ангідрито
вого цементу без добавки дорогостоючого портланд-цементу.

Сесія Відділу ухвалила звернути увагу Наркоматів Промисловості 
Будівельних Матеріалів СРСР і УРСР, а також Держпланів союзного 
і українського, на можливість широкого використання доменних шлаків 
для виробництва дешевого цементу способом П. П. Буднікова.

По доповіді акад. В. Г. Шапошнікова про причини послаблення 
прядива і тканин під час хімічних обробок. Відділ відзначив особливий 
інтерес його праць для бавовняної промисловості як таких, що запере
чують існуючі погляди на причини послаблення бавовняних виробів. 
Робота акад. В. Г. Шапошнікова намічає нові шляхи раціоналізації хіміч
них обробок бавовняних виробів. Відділ визнав потрібним поширити ці 
дослідження також і на луб’яні волокна.

З цієї ж галузі сесія заслухала доповідь старшого наукового спів
робітника тов. Власова, який працює у відділі, керованому акад. 
Шапошніковим. Його роботи по впровадженню в республіканську тек
стильну промисловість нових видів сировини (української бавовни, шта
пельного волокна, короткого пенькового волокна і льняного лубу) від
значені Відділом як такі, що сприяють реальному поширенню сировин
ної бази української текстильної промисловості. Ці роботи свідчать про 
тісний зв’язок відділу волокнистих і фарбувальних речовин з виробни
цтвом.

Великий інтерес у хіміків — учасників сесії викликала доповідь чл. 
кор. АН УРСР П. П. Карпухіна про теорію процесу утворення ок- 
сикарбонатних кислот ароматичного ряду.



По доповіді проф. В. А . Ройтера (Інститут фізичної хімії) про шля
хи впровадження в практику результатів робіт відділу каталізу, сесія 
визнала потрібним продовження і розвиток в Інституті фізичної хімії 
робіт по теоретичному обгрунтуванню процесу синтезу амоніака і з ’ясу
ванню оптимальних умов його проведення. Для забезпечення успіху цих 
робіт Відділ просить Президію АН УРСР відпустити потрібні кошти 
для організації в Інституті фізичної хімії лабораторії високого тиску, 
необхідної одночасно і для інших галузей гетерогенного каталізу.

Сесія схвалила здійснювану відділом каталізу ІФХ тісну ув’язку 
цих робіт з галузевими інститутами промисловості при збереженні тео
ретичного профіля своєї роботи і зобов’язала Інститут фізичної хімії 
протягом 1941 р. провести заводську перевірку консервування амоніако
вих каталізаторів шляхом азотування і уточнити можливість впроваджен
ня цього методу в практику амоніакової промисловості.

Велике народногосподарське значення мають роботи Інституту хімії 
по рафінуванню алюмінію.

Сесія винесла побажання, щоб тема по рафінуванню алюмінію була 
під особливим наглядом Президії АН УРСР і бюро Відділу.

По доповіді ст. наук, співроб. Інституту геологічних наук П. І. 
Дранішнікова про суфозійні зсуви і заходи боротьби з ними, сесія, зва
жаючи на те, що ефективний вплив горизонтальних дренажних свердло
вин на суфозійний процес у зсувах перевірено в лабораторних і по
льових умовах з достатньою повнотою, визнала можливим рекомен
дувати цей метод установам, які провадять боротьбу з зсувами, поставив
ши досліди для остаточної перевірки на діючих суфозійних зсувах.

По доповіді проф. І. П. Романкевича про глинисті суспензії для 
кріплення бурових свердловин в соленосних шарах, сесія визнала необ
хідним продовжити лабораторні дослідження в цій галузі, посиливши 
фізико-хімічне вивчення досліджуваних систем. Для поглибленої розробки 
згаданої теми треба залучити висококваліфіковані кадри фізико-хіміків 
з тим, щоб цю роботу закінчити до 1 червня 1941 р. Зважаючи на 
велику актуальність питання хімічного кріплення стінок свердловин при 
їх бурінні без обсадних труб, збори визнали необхідним включити в 
тематичний план інститутів хімії і мінеральної сировини кооперативну 
тему для розв’язання цього питання.

По доповіді чл.-кор. В. Є. Дяченка про електронний мікроскоп 
сесія, відзначивши актуальність цієї теми, визнала потрібного дальшу 
спільну роботу в цій галузі інститутів математики і фізико-технічного.

По доповіді наукових співробітників Фізико-технічного інституту В. І. 
Костенця і І. В. Савельева відзначено, що роботи по дослідженню ме
ханічних властивостей і теплопровідності при низьких температурах 
(— 253° С) провадяться в СРСР вперше і знайдуть безпосереднє засто
сування в техніці низьких температур. У цій галузі повинні бути дослі
джені як метали високого ступеню чистоти, так і сплави в найвигідніших
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умовах обробки механотермічної і термічної. Роботу цю треба провадити 
спільно з Інститутом чорної металургії АН УРСР.

Далі сесія заслухала доповідь наукових співробітників Інституту 
фізики Д. С. Гейхман і М. Є. Сороки про срібло-сульфідні фотоелементи 
і їх застосування в техніці. Сесія відзначила, що ці фотоелементи мають 
тепер широке практичне застосування і визнала потрібним, щоб у 1941 р. 
налагодити їх серійне виробництво.

По доповіді наукових співробітників Фізико-технічного інституту 
Ф . Ф. Ланге і Л. І. Пивовара про компактний агрегат на 1 млн. вольт 
для біологічних і технічних цілей, сесія відмітила велике значення апа
рата для дефектоскопії масивних сталевих виробів, а також для цілей 
глибокої терапії.

По доповіді т. Ямницького про високовакуумні фракціонуючі насо
си збори відзначили, що ця робота вже дала можливість організувати 
виробництво олійних фракціонуючих насосів різного типу, в тому числі 
і найпотужніші (до 1000 л/се/с.) і визнала бажаним поширення виробництва 
цих насосів.

З  науково-теоретичних доповідей слід згадати доповідь чл.-кор. 
А. І. Кіпріянова про забарвлення і симетрію в будові молекул орга
нічних барвників. Учасники сесії, що виступали в дебатах по допо
віді проф. Кіпріянова, відзначали, що доповідач підійшов до розв’язання 
надзвичайно складного питання органічної хімії з сучасного погляду, що 
дає йому можливість застосувати складні питання теорії для розв’язан
ня практичних завдань.

Збори визнали надзвичайно цінними дослідження чл.-кор. АН УРСР 
А. І. Кіпріянова і висловили побажання, що.б його роботи були включені 
в тематику відділу волокнистих і фарбувальних речовин Інституту орга
нічної хімії і технології.

Листопадова сесія Відділу фізико-хімічних і математичних наук, обго
воривши тематичні плани інститутів та окремі наукові доповіді, ухвалила 
важливі і конкретні рішення. Виконуючи ці рішення, інститути Відділу 
повинні уточнити, скоректувати свою тематику, перевірити свої кадри, 
розподілити їх так, щоб вони забезпечили виконання тих великих і по
чесних завдань, які радянський народ доручив виконувати нашим на
уковим установам.



ЛИСТОПАДОВА СЕСІЯ ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНИХ НАУК

Акад. О. М. ДИННІК

Минула листопадова сесія Відділу технічніх наук Академії Наук' 
тривала чотири дні— з 12 по 15 листопада — і мала сім засідань. Ця се
сія була присвячена головно планам робіт на 1941 р. Усі шість інститу
тів Відділу технічних наук зробили короткі попередні звіти про свою робо
ту за десять місяців 1940 р., в яких відзначали виконання чи невиконан
ня Інститутом тематики звітного року, і докладні доповіді про план робіт 
на 1941 р. Далі зачитувалися доповіді співробітників цих інститутів про 
їх роботи.

Доповіді директорів інститутів про звіти і плани, а також і наукових 
співробітників ставилися по окремих інститутах. Робилося це для того,, 
щоб сконцентрувати увагу і не примушувати фахівців певних наукових 
галузей марнувати час на слухання доповідей з інших наукових дисцип
лін.

Виконання плану 1940 р., за попередніми звітами директорів інсти
тутів, можна вважати задовільним, хоч по ряду тем і було деяке відста
вання.

Щодо планів на 1941 р., то сесія затвердила плани п’яти інститутів і 
не затвердила плану Інституту гірничої механіки, доручивши дирекції* 
цього інституту переглянути і уточнити його.

Сесія, розглядаючи і критикуючи плани, прийшла до висновку, що в 
цілому вони відзначаються актуальністю і відповідають тим вимогам, які 
пред’являють до науково-дослідних робіт наше народне господарство і 
промисловість у третю п’ятирічку, а чимало тем безпосередньо зв’язані з 
промисловістю і істотно допомагають заводам і рудникам.

З тематики 1941 р. слід особливо відзначити теми Інституту будівель
ної механіки по дослідженню пластичних деформацій, по динамічній міц
ності металів і конструкцій, по швидкісним навантаженням тощо. В усіх 
цих питаннях Інститут будівельної механіки грає провідну роль у всьому
СРСР.

По Інституту електрозварювання роботи щодо полегшення ваги вагонів 
обіцяють величезну економію для транспорту. На думку директора Інсти
туту електрозварювання акад. Є. О . ГІатона, економія тільки по експлу
атації від зменшення мертвого вантажу (вага вагонів) при перевезеннях
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досягатиме 100 млн. на рік. Приймаючи строк служби вагона в ЗО років, 
маємо повну економію близько 3000 млн. крб.

По Інституту металургії треба відзначити роботи по фазових пере’  
твореннях сталі при її нагріванні, по вивченню природного старіння слабко- 
легірованих сталей, по поліпшенню якості стальних зливків і т. ін.

Серед робіт Інституту енергетики особливо слід указати на роботу 
по опрацюванню конструкції аеродинамічної турбіни.

У плані Інституту гірничої механіки можна відзначити роботи по 
комплексній механізації добування твердих копалин, по автоматизації 
керування гірничими машинами, по застосуванню дизелевозів при підзем
ному відкочуванні, по вивченню напруг оптичним способом у тримірному 
просторі з застосуванням до гірничої справи і, нарешті, роботи сектору 
теорії пружності по стійкості.

Інститути пред'явили ряд вимог і заявок, задоволення яких необ
хідно їм для успішного виконання плану 1941 р.

Так, Інститут будівельної механіки, заявляючи про брак приміщен
ня, недостатність штатів і недостачу лабораторного устатковання, про
сив Президію Академії Наук УРСР усунути ці несприятливі умови, 
які заважають нормальній роботі і ростові Інституту, що є одним з про
відних серед наукових установ СРСР у даній галузі.

Інститут гідрології просив організувати в його складі групу гідро
техніки, видати кошти на закінчення робіт по організації комплексної 
гідрологічної станції, розширити устатковання гідравлічної лабораторії, 
надбудувати ще один поверх над будинком Інституту.

Інститут металургії порушив клопотання про видачу йому на почат
ку 1941 р. потрібних сум на добудування будинка в Харкові, наданого 
йому Міськрадою, і на добудування та устатковання сталеплавильної ла
бораторії в Дніпропетровську, а також не доустатковання дефектоско
пічної лабораторії в Харкові (Відділ ультразвукової і магнітної дефек
тоскопії).

Інститут гідрології відзначив недозволенну затримку Видавництвом 
Академії Наук опублікування зданих йому для друку робіт.

Усі клопотання сесія одноголосно підтримала, ухваливши внести 
їх у Президію Академії Наук УРСР для остаточного розв'язання цих 
питань.

Доповідей про роботи, проведені в 1941 р., на сесії було прочита
но 15, а саме: по Інституту будівельної механіки —  3, гірничої механі
ки— 1, металургії — 5, енергетики — 2, гідрології— 3, електрозварюван
ня — 1.

Крім того, співробітниками Відділу фізико-математичних наук бу
ло зроблено чотири доповіді, які являли певний інтерес і для Відділу 
технічних наук:

1) тт. Констанеца і Савельева — про теплопровідність і міцність мета
лів та їх стопів при низьких температурах порядку від — 190 до — 250°;
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2) І. Я. Шгаєрмана —  по контактній задачі пружних тіл (дальший 
розвиток теорії Гертца про дотикання пружних тіл);

3) цікава і змістовна доповідь В. Є. Дяченка про електронний мі
кроскоп;

4) особливо цікава доповідь по інтегральних рівняннях голови Гру
зинського філіалу Академії Наук СРСР акад. Н. І. Мусхелішвілі, який 
гостював у цей час на Україні разом з делегацією Грузинської РСР.

З доповідей співробітників інститутів Відділу технічних наук треба 
відзначити такі:

1) По Інституту будівельної механіки: доповіді акад. С. В. Серен- 
сена про норми міцності в машинобудуванні, М. М. Афанасьева про 
статичну теорію втоми, М. М. Давиденкова про природу твердості, М. Р. 
Фельдмана про застосування методу Гальоркіна.

2) По Інституту гідрології: доповіді Г. И. Сухомела про розрахунок 
наплавних мостів, В. І. Мокляка і Г. І. Швеца про норми випаровуван
ня і розподілу стоку рік УРСР.

3) По Інституту електрозварювання: доповідь В. І. Дятлова про 
зварювання під шаром флюсу з демонстрацією самого процесу зварю
вання.

4) По Інституту енергетики: цікава доповідь інж. Алексопольського 
про аеродинамічну турбіну, яка має, видимо, хороші перспективи, і 
В. М. Майзеля про застосування методу подібності до питань коливань і 
стійкості.

5) По Інституту чорної металургії: доповіді І. М. Францевича про 
властивості деяких сталей при високих температурах, акад. М. М. До
брохотова про метод розкиснення сталі алюмінієм, уже впроваджений 
у виробництво на Дніпропетровських заводах, В. Ю. Васильєва про 
природну форму поду плавильни печей, акад. В. М. Свєчнікова і В. Н. 
Гріднева про фазові перетворення при нагріванні легірованих вуглеце
вих сталей і, нарешті, П. Т. Ємельяненка про стани гелікоїдальної про
катки.



О. Г. ШЛІХТЕР
(Некролог)

2 грудня ц. р. на 73 році життя після тривалої хвороби вмер старий 
’член ВКП(б), академік Олександр Георгійович Шліхтер.

О. Г. Шліхтер народився в 1868 р. в м. Лубнах на Полтавщині в 
сім'ї дрібного ремісника — столяра. У важких умовах царизму завдяки 
своїй наполегливості він здобув з великим трудом вищу освіту.

Ще до Великої Жовтневої соціалістичної революції небіжчик був 
відомий як видатний економіст — автор ряду видатних досліджень по 
аграрному питанню і економіці сільського господарства. З ряду робіт 
цього періоду відомі: „Сучасна громада і аграрне питання", „Економічне 
значення грунтових доріг", „До питання про ренту міських земель", 
„Дослідження рибопромислових господарств селян Туруханського краю" 
і ін. З  дореволюційних робіт особливо заслужує бути відміченою— „Ку
старні промисли в Єнісейській губернії". В 1917 р. ця робота була удо
стоєна премії Всеросійської Академії Наук.
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Після Великої Жовтневої соціалістичної революції плодотворну на
укову діяльність О. Г. Шліхтер розгорнув особливо широко. В цей пе
ріод він дає ряд праць, присвячених загальним проблемам соціалістичного 
будівництва.

В 1929 р. радянська громадськість, відмічаючи наукові заслуги по
кійного, висунула його в склад дійсних членів Академії Наук УРСР. 
З  цього моменту академік Шліхтер бере діяльну участь в житті Акаде
мії Наук спочатку як її дійсний член, а потім як віце-президент.

В останній період своєї діяльності О. Г. Шліхтер займав пост го
лови Ради по вивченню продуктивних сил України при Академії Наук. 
В цій області покійний проявив цінну для радянської держави ініціативу 
в постановці для комплексного вивчення ряду найважливіших народно
господарських проблем.

Особливо інтересувався О. Г. проблемами енергетичних ресурсів 
УРСР, приділяючи велику увагу питанню нафти на Україні. Одержати 
нафту в Ромнах було в останні роки його життя завітною мрією. Поки 
дозволяло здоров’я, О. Г, не один раз виїжджав на місця, де велись 
розвідки.

Велику увагу також приділяв він проблемі використання малих рік 
України, сприяючи розробці питань, зв’язаних з їх енергетичним, транс
портним і меліоративним використанням. При його участі проведений був 
ряд конференцій, скликаних Радою по вивченню продуктивних сил УРСР.

В особі Олександра Георгійовича Шліхтера Академія Наук УРСР 
і колектив її наукових працівників втратили вченого, чулого товариша.

Президент Академії Наук УРСР академік БОГОМО
ЛЕЦЬ, віце-президенти академіки: ПАЛЛАДІЙ, САП6- 
ГІН, ЧЕРНИШЕВ, члени президії академіки: ЛЕОН- 
ТОВИЧ, КАЛІНОВИЧ, ГРИШКО.
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АН УРСР

18 — 21 грудня 1940 р. відбулися Загальні 
збори Академії Наук УРСР, присвячені об
говоренню проблематики і тематики наукових 
уставов АН  УРСР на 1941 р.

Акад. А* А. Сапегін в своїй доповіді, ана
лізуючи подані науковими установами АН  
УРСР на розгляд Загальних зборів тематичні 
плани на 1941 р., відзначив, що, складаючи 
темплани на 1941 р., інститути керувалися 
рішеннями XVIII з’їзду ВКП(б), що майже по 
всіх інститутах виділені провідні проблеми, 
спрямовані на дальше піднесення народного 
господарства СРСР.

З комплексних проблем, над якими пра
цюватимуть окремі наукові установи АН  
УРСР, акад. А . А . Сапегін відзначив: про
блему комплексного використання місцевих 
видів палива, проблему природних газів 
УРСР , вивчення водного господарства УРСР, 
розвідування рідких елементів та кольорових 
металів, розвідування нафтоносних районів 
УРСР, боротьба з шкідниками сільського гос
подарства та інші.

В дебатах на доповідь акад. А . А. Сапегіна 
взяли участь голова Відділу фізикс-хімічних 
та математичних наук акад. П. П. Будніков, 
акад. В. О. Сельський, акад. М. І. Кузнецов, 
акад. М. М> Федоров, акад. М. В. Луговцов, 
акад. М. М. Гришко та інші.

З великою увагою учасники Загальних збо
рів вислухали виступ віце-президента Акаде
мії Наук СРСР Героя Радянського Союзу 
акад. О. Ю. Шмідта. О. Ю . Шмідт закликав 
науковців зміцнити зв'язок між АН  УРСР та 
АН  СРСР, планомірно скликати наукові кон
ференції, систематично організовувати обго
ворення наукових доповідей. Він відзначив 
ряд здобутих окремими науковими установа
ми Академії Наук УРСР досягнень, які мають 
велике господарське значення.

З яскравою промовою в дебатах на допо
відь акад. А . А. Сапегіна виступив віце-пре
зидент А Н  УРСР акад. О. В. Палладій, який 
охарактеризував наукову роботу окремих 
інститутів АН  УРСР в 1940 р. і визначив їх 
завдання на 1941 р.

Після дводенного обговорення доповіді акад. 
А. А. Сапегіна, 20 грудня 1940 р. на вечір
ньому засіданні Загальні збори з великою 
увагою заслухали цікаві доповіді акад. О. І. 
Лейпунського на тему: „Проблема урану" 
та проф. Я. А . Фіалкова на тему: „ Проблема 
кольорових та рідких металів".

На заключному засіданні Загальних зборів 
21 грудня з великою змістовною промовою 
виступив президент А Н  УРСР академік-орде- 
ноносець О . О. Богомолець, який зазначив, 
що робота Загальних зборів проходила жваво, 
під знаком критики і на високому науковому 
рівні. Академік О . О. Богомолець закликав 
учасників зборів приділити більше уваги рос
ту молодих кадрів, бо тільки систематичним 
піклуванням про молодих науковців та керів
ництвом ними можна забезпечити розквіт на
уки, для якого Радянська влада і Комуністич
на партія створили всі матеріальні можливості.

На закінчення зборів з заключною промо
вою виступив акад. А. А . Сапегін, який від
повів на ряд запитань, що виникли під час 
обговорення доповіді про тематичні плани 
на 1941 р. Акад. А. А. Сапегін підкреслив, 
що хоч критика з боку учасників сесії була, 
але недостатня, і не всі виступи його задо- 
вольняють.

Після виступу акад. А . А . Сапегіна Загаль
ні збори прийняли резолюцію, в якій в основ
ному схвалюються подані науковими устано
вами А Н  УРСР тематичні плани на 1941 рв

Загальні збори доручили Президії та Від
ділам АН  УРСР остаточно скоректувати та



76 Х р о н і к а

уточнити окремі плани, схвалені загальними 
зборами. Загальні збори визнали за потрібне 
доустаткувати новішою апаратурою та облад
нанням окремі інститути А Н  УРСР, а також 
забезпечити їх в достатній мірі радянською 
та іноземною науковою літературою.

Загальні збори визнали за потрібне орга
нізувати відділи Інституту органічної хімії 
і технології в м. Харкові та в одному з міст 
західних областей УРСР.

На цьому Загальні збори закінчили свою 
роботу.

Сесія Інституту історії України

11— 13 грудня 1940 р. відбулась наукова се
сія Інституту історії України АН  УРСР, при
свячена питанню історії іноземної воєнної ін
тервенції і громадянської війни на Україні.

В роботах сесії, крім наукових працівників 
Інституту історії України, взяли участь уче
ні братської Білоруської Академії Наук, фі
ліалу ІМсЛ'у при ЦК КП(б)У, наукові спів
робітники Центрального архівного управлін
ня і Одеського університету.

Більшість доповідей, прочитаних на сесії 
мала значний науковий інтерес. Особливо 
слід відзначити доповіді тт. Павловського і 
Лочмеля— наукових співробітників Інституту 
історії Білоруської Академії Наук.

Усього на сесії заслухано 9 доповідей, в 
яких всебічно висвітлені окремі етапи героїч

ної боротьби радянського народу, який під 
керівництвом партії Леніна—Сталіна розгро
мив об’єднані сили внутрішньої і міжнарод
ної контрреволюції.

Один з найбільш істотних недоліків, вла
стивий багатьом доповідям —  це надто вели
кий обсяг питань, висунутих доповідачами. 
Це природно привело до недостатнього по
глибленого дослідження цих питань. Тим 
часом, доцільніше було б вибрати найбільш 
вузькі теми, що дозволило б глибше їх ви
світлити.

Доповіді, прослухані на сесії, які, очевидно, 
незабаром будуть опубліковані, зустрінуть 
палке схвалення радянських істориків і най- 
ширших пропагандистських кіл.

А . Слуи,ький

НАРАДА З ПИТАНЬ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ УРСР

14— 17 грудня відбулася нарада з питань 
природних газів УРСР, скликана Радою по 
вивченню продуктивних сил при Президії 
АН  УРСР. В нараді взяли участь представ, 
ники науково-дослідних і господарських ор
ганізацій Москви, Києва, Ленінграда, Харкова, 
Львова, Борислава, Мелітополя і інших міст.

На нараді заслухано і обговорено 17 до
повідей а питань природних газів. В них 
висвітлені питання методики обліку запасів, 
далекого газопостачання, газифікації Києва, 
паливно-енергетичного використання при
родних газів в різних галузях народного гос

подарства, питання енергетичного викори
стання газів в газових турбінах і комплек
сного енерго-хімічкого використання їх в 
двигунах внутрішнього згоряння, питання 
хімічної переробки і використання природних 
газів в техніці нафтової і металургійної про
мисловості.

По всіх доповідях ухвалені конкретні рішен
ня. Вони накреслюють шляхи впровадження 
в практику уже закінчених робіт, перспекти
ви дальших наукових досліджень і шлях 
геолого-розвід нових робіт з метою най
швидшого обліку ресурсів природних газів.

ПОКАЗ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ НА ВСЕСОЮЗНІЙ С.-Г. ВИСТАВЦІ

Президія АН  УРСР заслухала інформацію 
віце-президента АН УРСР акад. О. В. Пал- 
ладіна про те, що інститути АН УРСР одер
жали право широкого показу своїх досягнень

на Всесоюзній с.-г. виставці. Президія за
пропонувала Інститутам АН УРСР, які одер
жали це право, висунути кандидатури науко
вих співробітників як учасників виставки.
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ВІДЗНАЧЕННЯ ГРУПИ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ФТІ

Президія АН УРСР заслухала повідомлен
ня директора Фізико-технічного інституту 
АН  УРСР тов. А. І. Шпетного про розв'я
зання важливо? спеціальної проблеми науко
вими співробітниками лабораторії електро
магнітних коливань ФТІ і ухвалила відзна

чити велику роботу в цій галузі чл.-кор. 
А Н  УРСР А. А. Слуцкіна, наукового спів
робітника А. Я. Усікова, наукового співробіт
ника І. Н. Вигдорчика, старшого інженера. 
І. Д. Трутня і молодшого наукового співробіт
ника І. М. Соркіна.

УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ АКАД. 0. Г. ШЛІХТЕРА

Президія АН  УРСР ухвалила ряд заходів 
до увічнення пам’яті акад. О . Г. Шліхтера.

НАУКОВІ

Президія АН УРСР ухвалила дозволити 
Відділу фізико-хімічних та математичних 
наук скликати в м. Дніпропетровську нара
ду по гетерогенному каталізу. Президія за
твердила Оргкомітет по скликанню наради. 
Голова Оргкомітету— акад. О. І. Бродський, 
заступник голови Оргкомітету— проф. В. А. 
Ройтер. На проведення наради відпущені 
відповідні асигнування.

* #*
Цьому ж Відділу дозволено у лютому 1941 р. 

скликати вараду по проблемі корозії. Голо-

Зокрема, вирішено почати розробку його 
наукових праць і підготовку їх до видання.

НАРАДИ

вою Оргбюро по скликанню наради Президія, 
затвердила акад. В. О . Плотнікова, заступни
ком голови Оргкомитету —  наукового співро
бітника Інституту хімії М. М. Граціанського.

** *
Президія АН УРСР ухвалила дозволи

ти Відділу технічних наук АН УРСР скли
кати всесоюзну нараду по питанню збіль
шення ресурсів якісної сталі за участю 
Інституту чорної металургії та Інституту хімії
А Н  УРСР.
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