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Здійснено аналіз документів та друкованих матеріалів особового фонду 
академіка Л. В. Писаржевського, що зберігається в Державному архіві Дніпро-
петровської області. Документи розкривають багатогранну особистість видат-
ного вченого, педагога, організатора, популяризатора науки. 
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Ім’я видатного українського, радянського хіміка, академіка Льва 
Володимировича Писаржевського добре відоме в науковому світі. Він 
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Пік діяльності Льва Володимировича Писаржевського припав на 
кінець ХІХ – першу третину ХХ ст. – час, від якого нас відокремлює 
ціле століття. Інтерес до особистості вченого виник ще за його життя. 
У 1934 р. широко відмічався 40-річний ювілей вченого. Напередодні та 
після ювілею було видано вибрані твори Л. В. Писаржевського, його 
окремі наукові праці, а також збірник статей, присвячених ученому1. 
Комеморативна практика видань, публікацій у друкованих засобах ма-
сової інформації про вченого була продовжена і в наступні роки – спо-
чатку у зв’язку зі смертю та ювілейними датами смерті, потім – до юві-
леїв народження Л. В. Писаржевського та створеного завдяки зусиллям 
ученого Інституту фізичної хімії, закладів вищої освіти та факультетів2. 
Біографія Л. В. Писаржевського, його наукові праці і сьогодні залиша-
ються предметом наукового дослідження3.

Необхідність збереження наукової спадщини Л. В. Писаржевського 
виникла відразу після смерті вченого. За підписом президента Академії 
наук СРСР до Академії наук УРСР була надіслана телеграма про необ-
хідність терміново описати архів академіка та передати копію опису 
до АН СРСР4. Відповідно до Акта, складеного комісією з приймання 
роботи з упорядкування особового архіву Л. В. Писаржевського від 
20 березня 1939 р., архів був повністю описаний; разом із тим комісія 
відзначала незадовільний стан збереження архіву і необхідність призна-
чити відповідальну за архів особу. Архів Л. В. Писаржевського, який до 
війни знаходився в Інституті фізичної хімії в Дніпропетровську, в пе-
ріод окупації залишився в місті. Нацистам, які підготували його для 
відправки до Німеччини і навіть привезли на першу вагонну дільницю 
залізниці, завадили залізничники. Після звільнення Дніпропетровська 
архів Л. В. Писаржевського в неупорядкованому вигляді надійшов до 
Дніпропетровського обласного державного архіву. Особовий фонд ака-
деміка знаходився на секретному зберіганні до грудня 1956 р., а потім 
був переданий на загальне зберігання під № 680 у кількості 399 од. зб.5 
З огляду на великий інтерес до документів фонду з боку науковців, 
в архіві було розпочато роботу з підготовки опису документів фонду 
до видання. Фонд був доповнений новими документами, друковани-
ми матеріалами, які архівістам вдалося отримати від родичів ученого,
Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського АН УРСР та 
Тбіліського науково-дослідного інституту імені П. Г. Мелікішвилі. У 
1970 р. опис упорядкованого особового фонду академіка Л. В. Писар-
жевського в кількості 493 од. зб. вийшов друком6 (пізніше оп. № 1). 
Документальні матеріали, що надійшли після упорядкування опису, 
ввійшли до оп. № 2 цього фонду в кількості 68 од. зб. 

Упорядники виданого опису систематизували документи та мате-
ріа ли в 5-ти розділах. Документи розділу «Документальні матеріали, 
що стосуються біографії Л. В. Писаржевського, його наукової, педа-
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гогічної та громадської діяльності» згруповані, у свою чергу, в 5-ти 
підрозділах: особисті документи Л. В. Писаржевського; матеріали сус-
пільно-політичного характеру; матеріали службової та педагогічної 
діяльності; матеріали про відзначення ювілеїв Л. В. Писаржевського; 
матеріали про смерть та увічнення пам’яті Л. В. Писаржевського. До 
розділу «Праці Л. В. Писаржевського» ввійшли монографії, підручни-
ки, статті, доповіді, рецензії, нотатки вченого з різних проблем неорга-
нічної хімії – як автографи, так і ті, що вийшли друком. До окремого 
розділу «Листування Л. В. Писаржевського» виділені листи вченого і 
листи до нього. До опису також увійшли статті, книги і спогади про 
Л. В. Писаржевського, фотографії. Для зручності користування доку-
ментами та матеріалами фонду до виданого опису додані предметний, 
іменний і географічних покажчики, перелік наукових праць академіка, 
його виступів у друкованих засобах масової інформації з різних питань.

В оп. № 2 містяться документи та матеріали, які не ввійшли до 
виданого опису: особисті документи, фото, наукові праці вченого, спо-
гади про нього тощо.

Офіційним роком народження вченого вважається 1874-й – саме 
від нього ведуть відлік ювілеїв, які урочисто відзначаються науковою 
спільнотою. Біографи вченого теж переважно посилаються на 1874 р. 
Вивчаючи документи, звертаємо увагу на розбіжність у році народжен-
ня Л. В. Писаржевського: у дореволюційний період сам вчений зазна-
чав 1871 р., а після революції – 1874-й. 

Метрична книга із записом про народження Л. В. Писаржевського не 
збереглася, проте є копія свідоцтва Кишинівської духовної консисторії 
від 23 жовтня 1873 р., виданого на прохання дворянина Володимира Гна-
товича Писаржевського, в якому з посиланням на метричну книгу Ки-
шинівського кафедрального Різдва Христова Собору записано: «Тысяча 
восемьсот семьдесят первого года февраля первого дня у дворянина Вла-
димира Игнатиева Писаржевского и законной жены его Ольги Лукиа-
новой, оба православного вероисповедания, родился сын Лев...»7. Така 
сама дата народження зазначена в архівній довідці, виданій Центральним 
державним архівом Молдавської РСР, в якій записано, що Бессарабське 
дворянське депутатське зібрання заслухало прохання дворянина Дмитра 
Гнатовича Писаржевського «о сопричислении племянников его: Льва, 
Софии, Марии и Надежды к роду отца их Владимира Писаржевского 
на основании прилагаемых метрик о рождении их, с выдачею на имена 
их свидетельств о дворянстве»; датою народження Льва Писаржевсько-
го вказано 1 лютого 1871 р.8 В історіографії прохання про зарахування 
до дворянства розглядалося як вторинний документ, пов’язаний з датою 
народження, тому припускалося, що дійсний рік народження не відпо-
відав офіційним документам дореволюційного періоду9. Насправді, для 
отримання юридичного доказу дворянського походження батько дитини 
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повинен був відправити до Департаменту герольдії завірені губернським 
дворянським зібранням документи. Цей процес коштував грошей, тому 
на практиці дворянство часто оформлювалося на кількох дітей, щоб було 
дешевше, орієнтуючись на старшого сина. Батько Л. В. Писаржевського 
помер, коли всі його діти були ще маленькими, тому заяву довелося по-
давати дядькові, і подана вона була, коли майбутній вчений вступив до 
Новоросійського університету в Одесі. 

На користь версії про 1871 р. народження можна привести ще 
кілька доказів. Гімназичний устав 1871 р. вимагав, щоб до першого 
класу гімназії і прогімназії приймали дітей не молодше 10-ти років. 
Лев Писаржевський вступив до першого класу кишинівської прогімна-
зії у 1881 р., тобто у віці 10-ти років. У дитинстві різниця у віці досить 
помітна, щоб припустити можливість прийняття дитини, молодшої на 
3 роки. Ще один доказ полягає в тому, що свідоцтво про явку до ви-
конання військового обов’язку було видано Л. В. Писаржевському в 
1892 р.10, тобто після досягнення ним 21-го року, коли, згідно з Уста-
вом про військову повинність 1874 р., наступав призивний вік. На 
1871 р. народження вченого наполягала його сестра Надія Володими-
рівна у своїх спогадах11. Нарешті, з 1871 р. народження збігається вік, 
зафіксований в актовому записі про смерть Л. В. Писаржевського12.

Таким чином, не підлягає сумніву, що роком народження Льва 
Володимировича Писаржевського був 1871-й, і найближчий ювілей – 
150 років від дня народження – треба відзначати через рік, у 2021 р.

Блискучий вчений, Л. В. Писаржевський був новатором у різних 
галузях хімічної науки. Його цикл класичних праць про будову пере-
кисів і надкислот, написаний в епоху становлення періодичного зако-
ну, за свідченням Д. І. Менделєєва істотно сприяв визнанню закону. За 
цикл досліджень пероксидів та надкислот (разом із П. Г. Мелікішвілі) 
в 1899 р. Л. В. Писаржевський був нагороджений премією імені Ло-
моносова Академії наук13. Його дослідження про вплив розчинника на 
вільну енергію хімічної реакції мали велике значення для подальшого 
розвитку теорії розчинів. 

У роки Першої світової війни наукова діяльність Л. В. Писаржев-
ського носила не тільки теоретичний, але й прикладний характер, на-
правлений, насамперед, на обслуговування армії у воєнний час. Ученим 
(разом із М. Д. Аверкієвим) був запропонований спосіб виділення йоду 
з морських водоростей, так необхідний для поранених воїнів. Про те, 
як проводилася робота дослідної станції з добування вітчизняного йоду 
в Катеринославі, можна дізнатися з фотоальбома, присвяченого роботі 
станції14 та статті «О добывании русского йода в Екатеринославе»15. За 
запропонований спосіб виготовлення пероксиду йоду Л. В. Писаржев-
ському та його учню О. І. Бродському (майбутньому академіку) було 
видано Охоронне свідоцтво16. 
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Оскільки в Першій світовій війні застосовувалися отруйні гази, ви-
явилося необхідним проведення дослідницьких робіт із вивчення газів. 
Л. В. Писаржевський був одним із вчених, які працювали в Газовій сек-
ції, що була влаштована в лабораторії Катеринославського гірничого 
інституту17. Він також організував виробництво спрощених протигазів. 
За праці в обставинах воєнного часу Л. В. Писаржевський був наго-
роджений орденом Анни 2 ступеня18. Особливо вчений залишив слід 
у науці як основоположник електронної хімії, його піонерські роботи 
в цій галузі склали основу сучасних електронних уявлень для опису-
вання різних хімічних явищ і процесів. Саме про Л. В. Писаржевського 
його старший колега, видатний хімік Д. П. Коновалов висловився як 
про людину, яка «бачить» електрони19. 

В особовому фонді Л. В. Писаржевського зосереджено багато нау-
кових праць вченого. Вважаємо, що спеціалістам-хімікам можуть бути 
особливо цікаві автографи його робіт, які дозволяють простежити пе-
ребіг думок академіка. 

Після смерті Л. В. Писаржевського інші дослідники продовжили 
розвивати його наукові теорії. На честь вченого засновано Премію іме-
ні Льва Володимировича Писаржевського, яка присуджується Націо-
нальною академією наук України.

Свої наукові знання Лев Володимирович передавав студентам, не 
відокремлюючи наукову діяльність від педагогічної. Глибокі знання, 
лекторський талант, харизма, артистизм збирали на його лекції крім 
власних студентів, ще й учнів інших навчальних закладів і науковців, 
тому аудиторія була завжди переповнена. За його підручниками навча-
лися всі студенти-хіміки. У викладацькій діяльності вчений застосову-
вав новаторський підхід, наголошуючи: «Ми повинні знайомити учнів 
з наукою в її русі, вказувати, як протиріччя, що виникли в старій хімії, 
призвели до перетворення її в хімію електронно-іонну»20. Один з учнів 
Льва Володимировича так описував вплив лекцій на слухачів: «Які це 
були лекції! Які широкі горизонти відкривалися перед нами, слухача-
ми! Яким ентузіазмом і вірою в науку горів лектор і як тремтіла зача-
рована аудиторія, яка ловила кожну нову думку, кожне слово, кожен 
нюанс! А скільки таких думок було розкидано в кожній лекції. Чита-
ючи курс, Лев Володимирович творив. Він не боявся вводити все те 
нове, над чим працював. Перед нами, молодими слухачами, проходила 
вся творча робота великого вченого. Вона заражала, надихала, буди-
ла найкращі почуття. І якусь особливу симпатію, якесь тепле почуття 
вдячності відчували ми після кожної лекції21. Л. В. Писаржевський не 
тільки навчав своїх учнів, а й брав безпосередню участь в їхній долі. 
Так, у листі до академіка М. Д. Зелінського він прохав улаштувати на 
хімічному відділенні Московського університету 3-х своїх студентів22 
Л. В. Писаржевський поважав студентів, відносився до них як до колег 
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і особистостей. Працюючи професором Єврейського політехнічного 
інституту в Катеринославі, він звернувся з пропозицією включити сту-
дентів до участі в засіданнях факультетів. Ця пропозиція була прий-
нята, студенти отримали право брати участь в засіданнях факультетів 
із правом вирішального голосу23. У своєму юному студенті Олександрі 
Бродському вчитель відразу побачив «закінченого науковця і великого 
вченого в майбутньому»24. Учні академіка залишили цікаві спогади про 
свого вчителя.

Л. В. Писаржевський був прекрасним організатором. Велику роль 
відіграв учений у створенні низки вищих навчальних і наукових за-
кладів: у Катеринославі (Дніпропетровську) – Вищих жіночих курсів 
(склали основу сучасних університету, медичної академії), хіміко-тех-
нологічного інституту, першого в СРСР науково-дослідного інсти-
туту фізичної хімії (нині – Інститут фізичної хімії АН України імені 
Л. В. Писаржевського), фізико-технічного і вуглехімічного науково-до-
слідних інститутів, у Тбілісі – Інституту хімії імені П. Г. Мелікішвілі. 
Кілька років Л. В. Писаржевський очолював Дніпропетровський гір-
ничий інститут, але хвороба змусила його залишити посаду ректора. 
Дотепер співробітники організованих ним закладів на честь вченого 
проводять наукові конференції, видають присвячені йому книги. 

Л. В. Писаржевський не тільки сам був великим вченим, але й 
пропагував наукові досягнення інших науковців, ставши одним із зас-
новників і редакторів журналу «Природа». Публікуючи свої статті в 
журналі, він показав себе майстром популяризації, разом із тим пере-
конливо запрошував інших науковців до співробітництва25. Кілька лис-
тів Л. В. Писаржевського до інших учених із проханням надіслати свої 
статті для журналу опубліковані в 1974 р.26

Л. В. Писаржевський був творчою людиною, з юних років любив 
поезію, декламації, сам писав вірші, жартівливі епіграми на присут-
ніх, протягом всього життя успішно займався живописом, переважно 
писав пейзажі. В особовому фонді Л. В. Писаржевського зберігаєть-
ся невелика живописна робота, написана ним маслом на полотні, на 
якій зображена веранда будинку (вірогідно, в якому він мешкав). Ще 
кілька картин ученого вдалося розшукати в музеях дніпровських закла-
дів вищої освіти – Дніпровської політехніки, Українського державного 
хіміко-технологічного університету. На он-лайн виставці, присвяченій 
академіку, що розміщена на веб-сайті Держархіву Дніпропетровської 
області, вперше зібрані разом всі знайдені на цей час його живописні 
роботи.

З молодих років Л. В. Писаржевський не стояв осторонь від життя 
суспільства. Бажаючи служити народу, він мав намір стати земським 
лікарем, але знайомство з «Основами хімії» Д. І. Менделєєва змуси-
ло його обрати своєю спеціальністю хімію. У бурхливі 1904–1905 рр., 
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працюючи професором Юр’ївського (Тартуського) університету27, під-
тримав демократично настроєне студентство і молодших викладачів. 
У 1905–1906 рр. був членом Селянського союзу в Одесі. Є відомості, 
що на відлюдній дачі на околиці Одеси, де він жив, відбувалися з’їз-
ди селянської спілки; на дачі також діяла підпільна друкарня28. Будучи 
професором Київського політехнічного інституту (1908–1912), з 1909 р. 
знаходився під пильним наглядом охоронного відділення «як видний 
член партії есерів»; його листування перлюструвалося, охоронним 
відділенням готувався обшук29. За відомостями самого Л. В. Писар-
жевського, на той час він не був членом есерівської партії. На замітці 
охоронного відділення він, вірогідно, міг опинитися за приналежність 
у свій час до Селянського союзу, членів якого продовжували переслі-
дувати ще кілька років після припинення його діяльності в 1908 р. 

У 1912 р. Л. В. Писаржевський залишив Київ після демонстратив-
ної відставки на знак протесту проти звільнення міністром народної 
освіти 3-х деканів інституту. В особовій справі написав власноруч, що 
був членом партії есерів у 1917 р. – першій половині 1918 р., від якої 
в 1917 р. ввійшов до складу Катеринославської міської думи30. Гласні 
Думи на першому засіданні більшістю голосів (79 проти 15) обрали 
Л. В. Писаржевського головою за його відсутності, але він склав повно-
важення, мотивуючи свою відмову тим, що він дуже хворий і не зможе 
виконувати ці обов’язки. Пізніше гласними Думи він був обраний до 
опікунської ради Народного університету імені О. Л. Караваєва31. 

У радянські часи Л. В. Писаржевський був помітною фігурою; він 
прийняв нову владу, а влада прийняла його. Йому не заважали в нау-
ковій, педагогічній, організаційній діяльності. Л. В. Писаржевський 
обирався в органи влади різних рівнів, від місцевого до союзного, 
громадські організації (в особовому фонді зберігаються численні по-
свідчення, членські квитки). Його нагородили Ленінською премією32, 
вищою державною нагородою – орденом Леніна33, званнями «Заслуже-
ний професор УСРР», «Заслужений діяч науки УСРР». У різні періоди 
життя та роботи в Катеринославі (Дніпропетровську), Тіфлісі, потім 
знову в Дніпропетровську вченому надавалися в довічне й безоплатне 
користування квартири, автомобіль34. У зв’язку із 40-річчям наукової 
та педагогічної діяльності вченого було встановлено 2 іменні стипен-
дії для науковців інституту фізхімії, названо його іменем вулицю, на 
якій розташовувався інститут, прийнято постанови уряду УСРР про 
спорудження для нього будинку і виділення коштів на будівництво, 
«щоб утворити найкращі умови для життя і роботи академіка Писар-
жевського»35. 

Обласканий владою, Л. В. Писаржевський прийняв радянські умо-
ви життя. Він писав: «Только в великую сталинскую эпоху, которую 
увенчал величайший документ человечества – Сталинская Конститу-
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ция, запись плодов наших побед, ведущая вперед к новым победам 
коммунизма, только в эту эпоху я обрел свою родину. Я получил ве-
личайшие возможности для осуществления дерзаний своей научной 
мысли, для служения моей социалистической долгожданной и наконец 
обретенной родине. И за это я горячо люблю ее»36. Збереглися публі-
цистичні виступи вченого, опубліковані на сторінках газет, автографи 
виступів на зборах, у пресі. Він закликав учених перейнятися пафосом 
стаханівського руху37, брав на себе соціалістичні зобов’язання про до-
строкове виконання і перевиконання планів наукової роботи38, писав 
про «глибоку партійність» газети «Правда»39, закликав допомагати в 
боротьбі проти фашистів в Іспанії40, з гнівом викривав академіків-непо-
верненців В. М. Іпатьєва і О. Є. Чичибабіна41, «ворогів народу», серед 
яких був заступник директора інституту фізхімії В. С. Фінкельштейн42. 
Чи була в цих діях вченого відповідь на відвічне гамлетівське питання, 
чи ним рухала довіра до радянської влади? Швидше за все – і те, і інше. 
Він був людиною свого часу і жив за законами того часу.

Джерельну базу особового фонду вченого складає широкий масив 
різноманітних документів, друкованих видань, за якими можна просте-
жити переважно всі основні етапи життя та діяльності такої масштабної 
особистості, якою був Л. В. Писаржевський. Документи відкривають 
можливість продовжувати дослідження біографії вченого, його науко-
вої спадщини. Сьогодні наочно ознайомитися з цифровими копіями 
деяких документів Л. В. Писаржевського, отримати уявлення про його 
наукові досягнення, побачити живописні роботи можна на он-лайн 
виставці, присвяченій вченому, розміщеній на веб-сайті Держархіву 
Дніпропетровської області.
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There is given the analysis of the documents and printed materials of the 
personal fond of academician L. V. Pysarzhevsky, that are stored in the State 
Archives of Dnipropetrovsk Region, and reveal the multifaceted personality of a 
great scientist, pedagogue, organizer and popularizer of the science. 
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