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ПРОФЕСОРУ АНДРІЮ ГОЛУБУ

В просторах всесвіту знанням немає краю,
Від сонця променя життя в нас й кров теплиться,
Планета скарбами своїми нас плекає,
Вітчизни звук святий в сльозах наших іскриться.

Нам дорога краса, в якій порив і сила,
Безмежно мила нам душі міцна основа
І завжди пам’ять наша людяність носила,
Безцінним даром сяє вірність й барви слова.

Сучасник нас завжди своїм натхненням манить,
Земляк усмішкою нам рідний край приносить,
Нам батько й мати хату міццю славлять,
Своє нас серце мучить, любить, носить.

Професор Голуб нам в час аспірантських герців
Знанням був, простором, Вітчизною і серцем.

І. МУЛяРчУК,
аспірант професора А. Голуба,
доктор технічних наук.
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"ЗНАННяМ БУВ, ПРОСТОРОМ,
ВІТчИЗНОЮ І СЕРЦЕМ…"
Якби мені сьогодні доручили зустрітися з професором Андрієм Матвійовичем Голубом, щоб написати про нього до університетської газети, який я був би безмежно щасливий. Адже
мав би можливість зачерпнути мудрості зі скарбниці глибоких
знань, замилуватися тим чистим джерелом любові до України,
яке не замулилося в нього протягом усього життя, незважаючи
ні на які громи й грози. Це була б воістину незабутня зустріч з
видатним ученим і великим патріотом України, який жив її болями до останнього подиху.
Але п’ятдесят років тому, коли мене, студента-журналіста
нашого університету, послали на хімічний факультет для підготовки матеріалу про професора Андрія Голуба як кращого
викладача, про справжню велич цієї людини я ще не знав і не
здогадувався. Хоч цей візит назавжди залишився в пам’яті, бо
спілкувався з професором, який з повагою поставився до того,
що студент має виконати своє завдання — та доброзичлива посмішка й досі стоїть перед очима.
Це вже згодом я дізнався про непересічність цієї постаті, що
вирізнялася з кола тодішньої університетської професури вже
хоча б тим, що завжди доносила до студентської молоді свої
думки лише українською мовою. І як до цього ставилося оте
"недремне око", що не тільки бачило все, а й чуло.
Зрештою, Андрій Голуб не міг бути іншим, бо народжений і
виплеканий у дитинстві на берегах Росі, звідки наші предкихлібороби на весь світ назвалися русичами, визнаючи за свій
духовний град "святий Київ наш великий". Він своєю поставою
і вродою, до речі, чимось і нагадував давнього русича. А за
життєве кредооднозначно мав те знамените руське: "Іду на ви!".
Воно проявилося в нього вже в чотирнадцятирічному віці,
коли в страшний Голодомор 1932—1933 років Андрій як єдиний чоловік у родині взяв на себе обов’язок забезпечувати
маму й двох сестер хоча б чимось їстивним. І цей підліток кожного дня мав думати, як добути якісь харчі для рідні. Ходив полями, в ліс — а раптом щось знайдеться.
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Одного дня, коли вдома вже нічого було їсти, пішов він у далеке поле в пошуках якогось коріння чи навіть залишків трави.
Обезсилений від голоду ледь рухався, але все ж ішов, розглядаючись, щоб можна було використати в їжу. І раптом попереду побачив великого орла, який теж блукав полем, не
маючи сил злетіти. Підкравшись до нього, Андрій схопив його
за крило. Але могутній птах, хижо вивернувшись, вчепився
хлопцеві в руку і проткнув пазуром її наскрізь. Намертво зачепившись за поранену руку, хижий птах уже не міг від неї звільнитися, завдяки чому обезсилений підліток і зміг принести
його додому. Те м’ясо допомогло сім’ї на деякий час відтягнути
голодну смерть. А потім вчасною стала підтримка старшого
брата Кіндрата, який міг з Ленінграда присилати чи передавати
харчові посилки — ось так і вижили під час Голодомору.
А чого вартувало Андрію Голубу евакуювати матір і сестер з
немовлям-племінницею з Білої Церкви човном, а потім на перекладних до Кзил-Орди. Там, у Закаспії, пройшов курси офіцерів і з 1942-го в Діючій армії. Скінчив війну в Порт-Артурі у
1946 році на посаді генерал-майора.
Однак заслужений фронтовик не збирався продовжувати військову кар’єру — його вабила наука, зокрема, хімія. Власне, не
тільки досліди, відкриття, а й передача нових знань молоді. Бо як
пише його учень Євген Фалендиш, він був потрібний і для того,
аби повести першокурсників хімічного факультету в той дивовижний світ, зачарувати їх. Саме "піднята до гори і характерно
відкинута назад голова вченого, високе чоло, спрямований у височінь закоханий погляд випромінювали для них щастя дотику
до таїнства хімічної структури матерії — цього вічного царства
атомів та молекул і сузір’я формул, формул, формул...".
І це були не просто цікаві лекції, це справді були свого роду
моновистави одного актора в особі Андрія Голуба, котрий змушував своїх слухачів прилучатися до вічного процесу пізнання.
І не тільки майбутніх хіміків. Доктор фізико-математичних
наук В. Малинко, згадував, як їх, першокурсників-фізиків, викладач хімії зумів зацікавити здавалося б другорядною, як вони
до цього вважали дисципліною.
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Водночас, як згадують його вихованці, з батьківською вимогливістю вчений ставився до своїх студентів і аспірантів,
дбав про їхню працевлаштованість, і вони відповідали йому
щирою вдячністю та глибокою повагою. Дотепер деякі з них
пам'ятають, як професор Голуб міг просто по-студентськи запропонувати зайти до нього у кабінет та пригостити картоплею
і салом з цибулею. Тому для студентів Андрій Голуб був зіркою
першої величини.
А ще, як пише в спогадах професор В. Малинко, Голуб любив
Україну — і до глибини душі, і до глибини кишені. Він часто і
густо фінансово допомагав патріотам-українцям, які зазнали
переслідувань КПРС і КДБ, і тому завідувач кафедри, професор, доктор наук ходив одягнений хоч і охайно, але дуже й дуже
скромно й одноманітно в найдешевші костюм, пальто, сорочку.
Він допомагав родинам заарештованих КДБ у 1965 та 1972
роках дисидентів різних національностей, українських націонал-демократів, вигнаних КПРС і КДБ з роботи, дисидентам та
українським патріотам (наприклад, відомому талановитому доценту-журналісту Матвію Шестопалу).
Він реагував на сигнал про необхідність допомоги негайно і
щедро. А часом і сам буквально нав’язував допомогу, не чекаючи згаданого зверху сигналу. А в результаті частенько і недоїдав. Висотний кабінет Андрія Голуба у старому хімкорпусі,
який називали "голуб’ятником", був потужним джерелом притягальної сили для багатьох. Сюди приходили однодумці, прекрасні українські інтелігенти-патріоти — кандидат геологомінералогічних наук, майбутній академік Олекса Щириця,
старший науковий працівник інституту геології АН України,
співак і фольклорист Андрій Путь, доцент механіко-математичного факультету університету Федір Гудименко, мужній несхитний український патріот доцент-журналіст Матвій Шестопал, лікар і письменник Микола Фененко і чимало інших прекрасних людей. Завдяки спілкуванню їх з Андрієм Матвійовичем, одного з одним і всім гуртом творився і зростав рух опору
злочинному антинародному мілітаристському режиму, український національно-демократичний фронт, що наближав крах
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імперії зла, разом з тим, відбувалося наукове спілкування геолога й біолога з хіміком, фізика з хіміком і математиком і всіх —
з медиком.
Але головною фігурою у цій групі, вважав той же В. Малинко, був Андрій Матвійович. Його всі любили. Кожен з його
оточення мріяв про незалежну демократичну Українську державу, тож вони, як могли, створювали умови для її проголошення. Який жаль, як гірко, як боляче, що не дожив Андрій
Матвійович хоч би до 24 серпня 1991 року. Йому тоді було б
неповних 73 роки. Він стояв би погожого ранку 24 серпня 1991
року десь на площі перед Верховною Радою серед десятків
тисяч українців з усієї України і владним голосом у складі могутнього й грізного тисячоголосого хору української нації вибивав би з тупоголової, але злочинної, хоч дурної, та хитрої
капеесесівської "групи 239" рішення про незалежність України.
І не міг би він не жити ще роки й роки після цієї дати, тому
що лікували б його тіло і душу священні національні синьожовті знамена над містами і селами незалежної держави
Україна, хоч і малий, а все ж повсюдно вживаний державний
герб України — стародавній тризуб, звуки священного, вже
державного гімну "Ще не вмерла Україна", надихали б його на
нові й нові великі наукові звершення.
Та якщо Андрій Матвійович і не дожив до цього дня, то він
його наближав своєю жертовністю, відданістю Україні. Тому
немає сумніву, що тієї історичної сонячної днини він у колі
найвидатніших українців благословляв з небес цей український здвиг і лунало всіма галактиками його звучним і твердим
голосом "Слава Україні!".
Ми ж сьогодні, в сторіччя від дня народження цього видатного вченого і великого патріота України повинні на повні
груди проголосити: "Слава Андрієві Голубу!".
Володимир СЕРГІЙчУК,
професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.
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АНДРІЙ ГОЛУБ
У СПОГАДАх
СУчАСНИКІВ
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ВЕЛИКИЙ СИН УКРАЇНИ
У Великодні Свята 1977 року страдниця-Україна втратила
одного із своїх щирих і правдивих синів — професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрія Матвійовича Голуба… Він вийшов у широкий і бентежний
світ із-під селянської стріхи і піднісся до висот світової науки.
Майбутній учений і борець за незалежність України народився 18 листопада 1918 року на мальовничому березі Росі у
селі Заріччі біля Білої Церкви. Це там, де на протилежному
боці річки розкинувся славнозвісний дендропарк "Олександрія". По лінії батька — Матвія Голуба наш незабутній Вчитель
є нащадком сподвижника і спадкоємця Петра Сагайдачного — Гетьмана Війська Запорозького Низового Олефіра Остаповича Голуба. Мати Андрія Матвійовича — Лукія Антонівна
походила зі славного роду Свенів-Лісовенків. Предок її —
шведський вояк Свен після лиховісної Полтавської битви оселився на Білоцерківщині, взявши собі за дружину одну із сестер Лісовенків.
Сім’я рано втратила батька. І залишилося на руках у матерівдови четверо сиріт: Василь, Варвара, Андрій і Параска. Аби
якось прогодувати та сяк-так одягти родину, Лукія Антонівна
пішла у найми до містечкових євреїв, де робила всю чорну найтяжчу роботу, як той шевченківський сирота Ярема у корчмаря
Лейби… Навчаючись у школі спершу у Заріччі, а відтак за добрий десяток кілометрів у с. Фурсах, Андрій захоплювався математикою, фізикою, біологією, географією. При мерехтливому
світлі каганця заглиблювався ночами у чарівну глибінь океану
знань… У п’ятому класі зацікавився хімією горіння і це остаточно визначило його майбутнє покликання. Відтак страшного
1937 року юнак вступає на хімічний факультет Київського університету. Не маючи ніякої матеріяльної підтримки, жив упроголодь, як чернець-схимник — лише чорний хліб і вода, чим
мало себе не занапастив… Не було в нього ні пристойного
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взуття, ні зимового пальта, ба, навіть
куфайки. Мешкав Андрій Голуб на Солом’янці — у студентському гуртожитку по вулиці Червонозоряній. Студеної зимової пори у благенькому
піджаку загартований козацький нащадок добирався до університету, а
після занять повертався назад у темпі
спортивного бігу, аби хоч трохи зігрітися… Його кращого друга та сусіда
по гуртожитській кімнаті Едика забрали з ліжка серед ночі "архангели"
Студент університету.
із НКВС.
І все ж, Андрій Голуб затято й наполегливо примножував
свої знання. Університетські студії завершив у евакуації у 1942
році в далекій Кзил-Орді й відразу офіцерську школу в Ташкенті. Відтак воював на чотирьох фронтах Другої світової
війни, де у званні майора обіймав генеральську посаду начальника хімічного захисту армії.
Повернувшись 1947 року із ПортАртура до "alma mater", вступив до
аспірантури, де навчався і працював
над кандидатською дисертацією у видатного хіміка-аналітика — професора. А. Бабка. 1950 року Андрій Матвійович розпочинає викладацьку діяльність на кафедрі аналітичної хімії,
а з 1959 —читає курс лекцій з неорганічної хімії для студентів універсиПорт-Артур. 1946 рік. тету. 1951 року захистив кандидатську, а 1961 — у Москві докторську дисертації. Від 1959 року й до
кінця життя завідував кафедрою неорганічної хімії Київського
університету.
За 30 років наукової і педагогічної діяльності А. Голуб став
одним із корифеїв у царині неорганічної та координаційної хімії.
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Так, він вперше у світовій науці обґрунтував вирішальний вплив хімічної природи розчинників на перебіг
реакцій у розчинах.
Вчений встановив, що підвищення температури розчину помітно послаблює хімічні зв’язки у комплексах
і приводить до зменшення числа координованих аніонів-лігандів у внутрішній координаційній сфері, а додавання спирту, ацетону, діоксану тощо до водних систем не лише зміцнює комплекси, а й підвищує координаційне число центрального йона
(число найближчих атомів-сусідів
навколо останнього). Андрійові Матвійовичу вперше вдалося встановити За розробкою нової теоіснування для кадмію і ртуті ком- рії. 1962 рік.
плексів із координаційним числом 6, а для свинцю — 8. Опріч
того, високі концентрації неводних розчинників послаблюють
гідратацію центрального йона й тим уможливлюють утворення
складніших комплексів. Саме розчиненням кристалогідратів
перхлоратів і нітратів важких металів у діоксані і наступною
кристалізацією із розчинів Андрію Матвійовичу і його співробітникам пощастило вперше синтезувати й вивчити низку кристалосольватів перхлоратів і нітратів міді, цинку, кадмію, ртуті,
свинцю і бісмуту із діоксаном, що володіють лихою вдачею й
потужною вибуховою силою…
Вчений уперше довів, що тривкість комплексів у різних розчинниках залежить майже виключно від їх електронно-донорної здатності, a не діелектричної проникності, як це довго після
С. Арреніуса, П. Вальдена та інших вважали хіміки. Все це дозволило професору і багатьом його учням синтезувати і вивчати багато нових ціанатів, тіо- та селеноціанатів, триціанометанідів, диціаноамідів, нітритів, оксихінолінохелатів тощо більшості металів, розробити нові методи визначення сольватних
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чисел, електронодонорної функції розчинників, тривкості
сольвато- та ацидокомплексів. Отже, розроблена Андрієм Голубом струнка теорія щодо переважного впливу хімічної природи розчинників на сольватацію неорганічних сполук, комплексоутворення у водних, неводних та змішаних середовищах
відкриває нові обрії у цій важливій ділянці науки, де ще зовсім
недавно дослідники покладалися виключно на власну інтуїцію
та емпіричне правило алхіміків "simila similibus solventur" ("подібним подібне розчиняється"). Звершення у галузі координаційної хімії неводних розчинів поставили ім’я професора
Голуба в один ряд, а точніше поряд із С. Ієргенсеном та Нобелівським лауреатом А. Вернером.
Яскравий слід залишив Андрій Матвійович у хімії твердого
тіла та хімічній технології. Вчений створив струнку теорію "контактних сполук", що постають при співосадженні різних сполук
із розчинів. Це відкрило нові перспективи у царині синтезу та
створення матеріалів новітньої техніки. Саме тут він разом з учнями провів цілеспрямований синтез і вивчення величезної
низки хімічно однорідних алюмінатів, галатів, хромітів, молібдатів, вольфраматів, ніобатів, танталатів, титанатів, титаноніобатів, фосфатів, стибатів, ванадитів, купритів тощо багатьох
металів, котрі вже знайшли широке застосування як ефективні
діелектрики, сегнето- та п’єзоелектрики, робочі тіла лазерів, високотемпературні провідники та надпровідники, люмінофори,
оптичні матеріали, каталізатори, термоемітори та ін.
Професор Андрій Голуб розробив нові ефективні методи екстракційного розділення дуже близьких за хімічними влас-тивостями металів: паладію та срібла, цирконію та гафнію, ніобію та
танталу, молібдену та ренію, рідкісноземельних елемен- тів. Він
і його співробітники вперше запропонували найдосконаліший
дотепер спосіб комплексної переробки "каменя родючості" —
апатиту із вилученням усіх цінних його складників — і запровадили його у промислове виробництво. Цей метод уможливив
добування ефективних й екологічно чистих для довкілля нітрато-фосфатних добрив із одночасним відокремленням дефіцитних рідкісноземельних металів, стронцію, титану, фтору.
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Із посиленням сталінсько-комуністичного геноциду в Україні (т. зв. "процес СВУ", людожерний Голодомор 1932—1933
років, моторошні репресії 1934—1941 і пізніших років) творці
української наукової мови (в тому числі і хімічної) — А. Кримський, М. Кравчук, Г. Холодний, О. Курило, П. Франко, О. Яната
та багато інших були вигублені у катівнях ГПУ—НКВС та концтаборах ГУЛАГу… Розвиток української термінології в усіх царинах науки зазнав нищівного удару, занепав і зупинився на
півстоліття. До того ж усі словники, в тому числі й термінологічні, укладені і видані до 1917 року, за доби Української Центральної Ради, Гетьманату, Директорії та за десятиліття українізації уже під кривавим чоботом Совдепії, були оголошені контрреволюційними, ворожими, петлюрівськими… У висліді вся подібна безцінна література вилучалася із бібліотек, нещадно
знищувалася й лише дещо вціліло у закритих спецфондах та
приватних книгозбірнях. Так трагічно й безглуздо обірвалася
титанічна і самовіддана праця кількох поколінь творців української наукової мови, і на термінологічному фронті запанувало
ідеологічно-філологічне збочення… Відтак нашій багатющій
мові, що налічує майже 3 500 000 слів і є праматір’ю усіх
слов’янських мов, всупереч здоровому глуздові та нормам української граматики уесесерівські оберхолуї від мовознавства гвалтовно й брутально нав’язали безліч потворних кальок і покручів.
Мета була все та ж: аби українські терміни якомога менше, а то
й зовсім не відрізнялися від відповідних термінів у мові "старшего брата" — москаля. Саме про це і йшлося у таємному циркулярі Москви, що був надісланий до Києва у 30-х роках.
Укладачі "Російсько-українського словника з хімії та хімічної
технології" — львівські професори М. Ганіткевич і А. Зелізний
пишуть: "На цій невідрадній стезі історії розвитку нашого хімічного назовництва явно виділяються два мужні трударі —
А. Голуб з Київського університету і А. Вовк з НТШ у НьюЙорку. Та на заклики першого закривали вуха або відповідали
лайкою, а голос другого не міг до нас проникнути". Професор
Андрій Голуб став в підсовєтській Україні реформатором української національної хімічної мови, яку він після мороку страш13

ного сталінського лихоліття воскресив із небуття, плідно розвинув і довів до логічного завершення, чим продовжив науковий подвиг славетного попередника — великого українця І. Горбачевського. Вчений створив найдосконалішу і найстрункішу
дотепер систематику і номенклатуру (назовництво) неорганічних та координаційних сполук, ґрунтуючись на здобутках світової хімічної науки та специфіці і лексичному багатстві рідної
української мови. Та немає пророка на Батьківщині своїй…
Його дітище викликало шалену лють, нагінки і цькування тогочасних можновладців та доморощених "viri doctus obscurorum" ("мужів учених темних") (за Еразмом Роттердамським),
які зі шкури лізли, аби догодити московським верховодам та
їхньому тоталітарному режимові, ревно й запопадливо виконуючи постанови ЦК КПСС щодо "двуязычия" і "новой исторической общности — единого советского народа". Цікаво, що
російська хімічна термінологія впродовж майже 200 років сліпо
орієнтувалася на застарілу і незграбну номенклатуру початку
ХІХ ст., запозичену колись у французів, а особливо у німців,
від якої ті вже давно відцуралися. Згадаймо хоча б такі неоковирні терміни на кшталт: "фосфорна", "фосфориста", "фосфорнувата", "фосфорнуватиста" тощо. Андрій Голуб затаврував
подібне безтямне ідолопоклонство. Він писав: "Орієнтація на
номенклатуру ХІХ ст. … немов би з метою укріплення патріотичних традицій в хімії заслуговує рішучого осуду. Такий, з дозволу
сказати, "патріотизм" призвів до того, що наша вітчизняна номенклатура замість впливання на загальний прогрес розвитку
хімічної мови, поки що плететься у хвості західної науки". Та тоді — в "часи глухонімії" це був голос волаючого у пустелі…
Ґрунтуючись на працях Андрія Голуба, комісія з хімічної номенклатури при Відділенні хімії і хімічної технології АН
України ухвалила замінити застарілі й помилкові хімічні терміни на такі, що відповідають сучасному станові науки і нормам української мови. Авторським колектив у складі А. Голуба, В. Телегуса, Л. Мушкала, Ф. Григоренка, І. .Шеки та ін. розпочав працю над укладанням хімічного термінологічного словника. Та лише в "Українському хімічному журналі", № 6 за 1974
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р. пощастило опублікувати список застарілих, помилкових та
рекомендованих термінів. Проте, ці слушні рекомендації були
рішуче відкинуті уесесерівськими мовознавцями. Саме вони
за вказівкою промосковських оберхолуїв і підніжків із уесесерівського ЦК зробили все, аби нові, науково обґрунтовані терміни не потрапили до академічних словників. Цікаво, що "на
килимку" в ЦК КПУ довелося тоді постояти й вислухати догану
й напучування членові редколегії "УХЖ", чл.-кор. АН УРСР —
нині покійному О. Куриленкові, якому "відповідальні товариші" довго і нудно "промивали мізки" за згадану "ворохобну"
голубівську публікацію. А позаяк у ті дні головного редактора
журналу — дійсного члена АН УРСР Ю. Делімарського у Києві
не було, то "знімали стружку" із його заступника — Онисима
Даниловича…
Ця брудна й жалюгідна метушня, а взагалі прикра придибенція й змусила Андрія Матвійовича піти на аудієнцію до академіка І. Білодіда — директора Інституту мовознавства ім. О. Потебні і віце-президента уесесерівської АН. Як уже згадувалося
раніше, колись — 1945—1946 роках вони — обидва гвардії майори служили у Порт-Артуті. Професор Голуб розповів мені про
перебіг цієї "історичної" зустрічі у президіальному кабінеті.
Привітавшись, Андрій Матвійович відразу ж "узяв бугая за
роги":
— Що ж це Ви, Іване Костьовичу, рубаєте під корінь українську наукову термінологію?
— Бачите, Андрію Матвійовичу, — відповів той, — Ви домагаєтеся неможливого, неприйнятного. Ми з Вами стоїмо по
різні боки мовознавчої барикади і в силу наданих мені повноважень не можу, не маю права допустити функціонування вигаданих Вами штучних націоналістичних термінів…
— Якщо Ви, Іване Костьовичу, чогось не знаєте чи не розумієте, то, будьте ласкаві, радьтеся із фахівцями-природознавцями: фізиками, хіміками, геологами, біологами тощо, вчіться
у них та давайте спільними зусиллями розробляти справжню
українську, а не зросійщену недолугу й потворну термінологію
в усіх галузях науки.
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— Андрію Матвійовичу! — спалахнув метр мовознавства, —
Ви забуваєте, яке у мене звання. Я — академік і мені вже вчитися нічому!
— Помиляєтеся, шановний Іване Костьовичу, — заперечив професор Голуб, — звання — це ще не знання! Кожна людина мусить
до самої смерті вчитися, навіть навчаючи й повчаючи інших…
Уже пізніше, вивчаючи наукову спадщину нашого генія математики — Михайла Остроградського, натрапив у нього на
подібну думку. Мудрий полтавець писав про те, що освіта людини припиняється лише з її смертю.
А як же створював українську хімічну мову сам реформатор
наукової термінології? Один із страдників "збольшевиченої
ери" — незабутній письменник і мовознавець — Борис Антоненко-Давидович розповідав мені, як часто навідувався Андрій
Матвійович до нього, радився, прислухався до слушних порад
патріарха української літератури щодо правильності, точності
чи влучності того чи іншого слова, поняття чи виразу. Так само
плідно співпрацював професор Голуб зі старшим науковим
співробітником Інституту мовознавства АН України — П. Горецьким та іншими філологами.
Лише зараз — у добу нашого національного відродження
наукові принципи хімічної української термінології, народжені
у муках і вистраждані професором Голубом, хоча й повільно,
проте завойовують право на громадянство й почали фіксуватися у термінологічних словниках та підручниках для вищих
та середніх шкіл.
Андрій Матвійович був також неабияким філософом-природознавцем, плідно працюючи над розробкою філософських концепцій науки. Він першим серед хіміків найповніше — на основі
шести положень — сформулював зміст періодичного закону хімічних елементів Д. Менделєєва. Професор Голуб пояснив, як
справджуватиметься цей закон за умов надвисоких тисків і температур (зокрема, у земному ядрі, у надрах Юпітера, Сонця,
зірок і особливо "білих карликів" та "чорних дірок" тощо), адже
дехто із учених вважає, нібито цей універсальний закон світобудови за таких екстремальних умов втрачає будь-який сенс…
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1961 року Андрій Голуб створив новий оригінальний короткий
варіант періодичної системи, де вперше родини лантаноїдів та
актиноїдів не виносяться у відрубні ряди поза її межі, а розміщуються всередині системи з урахуванням їх вторинної періодичности. Після В. Вернадського, О. Ферсмана й В. Гольдшмідта
проф. Голуб остаточно обґрунтував глибинний генетичний зв’язок між неорганічною хімією, геохімією та геологією, вирізняючи
й підкреслюючи специфіку геологічної форми руху матерії.
Неослабну увагу приділяв учений вивченню й висвітленню
історії хімії від сивої давнини до сьогодення. Так, він першим
серед істориків науки пояснив хімічну причину самозаймання
"грецького вогню" наявністю домішки фосфідів кальцію у паленому вапні, що входило до складу цієї пекельної суміші. На
думку Андрія Матвійовича, вапняки часто містять домішку
фосфориту. При обпаленні такого фосфатовмісного вапняку у
багатті вапняк утворює палене вапно, а фосфорит відновлюється розжареним деревним вугіллям до фосфідів кальцію.
Коли підступні греки-ромеї викидали із мідних труб у море
"грецький вогонь", фосфіди вмить розкладалися, а посталі фосфороводні, стикаючись із киснем повітря, спалахували, підпалюючи нафту, дьоготь, сірку, лляну олію, риб’ячу желятину
(клей із плавальних міхурів), селітру тощо. Отже, пекельний
винахід муляра Калінікоса нагадував одночасно порох і супернапалм. До того ж, історико-хімічна гіпотеза київського професора повністю підтверджується сучасною експериментальною хімією.
Андрій Матвійович був блискучим педагогом, вимогливим
і чуйним вихователем та наставником творчої молоді, організатором науки і науковим керівником. Його незабутні лекції —
це славень хімічній науці й апофеоз ораторського мистецтва!
Професор так наставляв студентів: "Пам’ятайте, що кожна хвилина, змарнована вами поза лабораторією, — проти вас, а проведена в лабораторії — за вас". Або таке: "Із приладом завжди
будьте на "Ви", бо якщо зламаєте його, то бігатимете по всій парафії, висолопивши язика, і ніхто вам не допоможе". Він умів
запалити щирим, теплим, доброзичливим словом, власним
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прикладом, рятував від зневіри і розпачу, ділився останнім
карбованцем. Коли хто навідувався до нього додому — неподалік Виставки досягнень народного господарства, у будинок
серед яблуневих садів — професор зустрічав гостя привітною
посмішкою, дружним рукостисканням, сам готував частування… Найчастіше пригощав хлібом, салом, ковбасою, твердим сиром, пряженою яєшнею, грузинським коньяком і чаєм.
Андрій Матвійович дуже любив спілкуватися і працювати зі
шкільною молоддю, часто відвідував Київський Палац школярів, читав учителям й учням лекції, організовував і проводив
щорічні наукові конференції юних хіміків, виступав на них із
доповідями. Упродовж багатьох років учений очолював
Київське обласне правління ВХТ імені Д. Менделєєва, будучи
його Головою, а також деканом хімічного факультету Київського міського університету вчителів, членом редколегії "Українського хімічного журналу" та часопису для молоді — "Знання
та праця". На сторінках педагогічного збірника "Викладання
хімії у школі" вчений у різні роки оприлюднив низку надзвичайно цікавих, важливих і змістовних статей.
Талановитий майстер пера Андрій Матвійович написав і опублікував чудові монографії: рідною українською мовою — "Систематика і термінологія в неорганічній
хімії", "Рідкісноземельні елементи" та побачила світ уже після
його передчасної смерти "Хімія псевдогалоПід час нагородження переможців хі- генідів" (німецькою
мічної олімпіади. 1968 рік.
мовою у Берліні, а невдовзі і в Гайдельберзі, англійською мовою у Амстердамі, а
також російською у Києві). Він — автор фундаментального і
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найкращого в історії України підручника для студентів хімічних факультетів університетів "Загальна та неорганічна хімія"
у двох частинах, а також посібника "Основи координаційної
хімії" (разом зі В. Скопенком). Перу вченого належить також
чимало навчальних посібників, брошур та сотні наукових і науково-популярних статей.
Професор Андрій Голуб був природженим інтелігентом і гуманістом, людиною фізичної й духовної краси й величі, великої
щедрости… А ще вирізнявся серед учених колег неймовірною,
подиву гідною працездатністю. Він невтомно, до самозречення
трудився вдень і вночі, а в шухляді його кафедрального робочого столу лежав неодмінний окраєць черствого хліба, кусень сала й саморобний ножик, виготовлений лаборантом
Яковом Кузьмовичем… Працював професор і вдома — часто
на кухні, аби не розбудити сім’ю, а також у готелях, на курортах, у громадському транспорті: обмірковував висліди експериментів, писав, рецензував і правив рукописи своїх і чужих
статей, дисертацій, монографій, посібників, підручників, брошур. Так, машинопис моєї першої книжечки "Благородні гази"
Андрій Матвійович прочитав, виправив і доповнив у рейсовому автобусі №38, котрим добирався до університету і з роботи додому, а другу книжку мою — "Окисно-відновні реакції"
ґрунтовно "помережив", виправив і доповнив під час відпочинку у Криму — на березі Чорного моря. Професор Андрій
Голуб ніколи не квапився, але, як і М. Вавилов, поспішав, наче
відчував, що роки його життя уже полічені…
Андрій Матвійович був геніальною людиною. Ми не називали
його генієм лише тому, що він був нашим сучасником. Вчений
володів дивовижною науковою інтуїцією, експериментаторським хистом, якимось особливим відчуттям речовини. Умів безпомилково обрати найперспективніший і певний напрям у
наукових пошуках. Виховав і виплекав велику наукову школу хіміків, серед яких — 3 академіки, 1 член-кореспондент, 4 доктори
й понад 40 кандидатів наук, котрі гідно й плідно продовжують
справу Вчителя в Україні, Грузії, Кара-Калпакії, Туркменії, В’єтнамі, Німеччині, Канаді, Білорусі, Московщині… Доля не по19

шкодувала йому страждань, та все ж він був великим життєлюбом й оптимістом, володіючи почуттям іскрометного українського гумору. 1968 року у Москві після завершення конференції з екстракції голова цього наукового форуму — професор
Ю. Золотов виголосив на прощальному банкеті таку застольну
промову: "Дорогие коллеги, гости и друзья! Я предлагаю выпить
за d-d-переходы…". Професор Голуб у відповідь звернувся до
промовця зі словами: "Шановний Юрію Олександровичу! Ми
вже тут так напилися, що нам час шукати "де-де вихід"…
Пригадуються мені також капеесесівсько-партійні збори хімічного факультету в аудиторії 316. Було це десь року 1969.
Декан факультету — професор Ф. Бабичев, виступаючи, поскаржився, що студенти-хеміки передплачують все, що завгодно, та лише не партійну пресу. А через це партбюро ухвалило, аби студенти, що мешкають у гуртожитку на вул. Ломоносова, поздавали на пункти прийому склотари всі пляшки з-під
горілки, вина й пива і на виручені гроші передплатили партійні
газети і журнали. І тут взяв слово Андрій Матвійович: "Даруйте, Федоре Семеновичу, але у нашій країні вся преса партійна… Безпартійної преси просто не існує. Навіть дитячі
журнали "Барвінок" і "Мурзилка" і ті партійні! Всі присутні
"партайгеноссен" розсміялися…".
Нащадок давнього козацького роду, Андрій Матвійович був
лицарем у житті і науці. Вчений і патріот — він мужньо й безкомпромісно воював зі збоченнями й халтурою в хімічній
науці і мовознавстві, підступною і брутальною політикою тотального зросійщення, облудою і мракобіссям комуністичної
тиранії. Він був одним із патріархів славної когорти шестидесятників, душею і ватагом новочасної київської "Старої Громади" 50—70-х років ХХ століття. Навколо нього гуртувалася
передова українська інтелігенція. Його вірними друзями і побратимами були, зокрема, хіміки А. Тищенко й В. Телегус, геологи А. Путь і О. Щириця, фізик М. Лисиця, лікар, художник і
поет М. Фененко, історик Т. Лазоренко, філософ А. Петрусенко,
журналісти М. Шестопал і М. Сорока, літературознавець М.
Базилівський, скульптор і художник І. Гончар…
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Свій страдницький шлях Андрій Голуб, як і письменник-дисидент Гелій Снегірьов, завершив у сумнозвісній Жовтневій лікарні м.Києва 11 квітня 1977 року. Своє коротке, трагічне, але
яскраве й плідне життя він поклав на вівтар науки і прийдешньої волі України, упавши жертвою людиноненависницького московсько-капеесесівського режиму. Він передчасно
згорів від самовідданої невсипущої праці, інтриг і підступів
можновладців та їхніх патентованих вчених лакуз. Після фатального вибуху комплексного перхлорату восени 1963 р. і трагічної загибелі аспіранта О. Андрійченка Андрія Голуба намагалися усунути від наукової та педагогічної праці у рідному університеті і навіть кинути до в’язниці… Його врятувала від буцегарні лише дружня рука і щира підтримка професора (нині
академіка НАН України) Ф. Бабичева, котрий через своїх друзів
і приятелів у ЦК КПУ та Раді Міністрів зробив усе можливе й
неможливе, аби не скоїлося святотатство й не торжествувало
зло… У перебігові влаштованого судилища суддя запитав тодішнього декана хімічного факультету — проф. А. Пилипенка:
— Скажіть, Анатолію Терентійовичу, а які у Вас взаємини із
професором Голубом?
— Та так, нічого, нормальні. Щоправда, іноді виникає тертя
по роботі…
А "тертя" повсякчас було таким енергійним, що від нього згоряли нейрони й "силові батарейки" клітин — мітохондрії…
Поза очі й прямо в обличчя кидали Андрійові Матвійовичу
обвинувачення в українському "буржуазному" націоналізмі, а
також цькували на всіх капеесесівських зборах за те, що він перетворив свою кафедру на вороже гніздо, де працювали або вчилися націоналісти-дисиденти: Ї. Кузнецова, Л. Зарубицька, А. Супруненко, І. Мулярчук, О. Перепелиця та автор цих рядків…
27 червня 1967 року на хімічному факультеті відбулися комсомольсько-партійні збори із порядком денним:
1. Інформація секретаря парткому університету А.Чухна про
події 22 травня біля пам’ятника Т. Шевченкові;
2.Персональні справи комсомольців — студентів ІІІ курсу
Висоти А. і Перепелиці О.;
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3. Персональна справа комуніста Василеги М. Д.
Виступаючи опівдні у старій хімічній аудиторії секретар
парткому університету інформував хіміків-комуністів:
— Я вместе с членами парткома, комсомольского комитета
и профкома подошли к памятнику Шевченко, когда там уже собиралась большая толпа националистов. Бросалось в глаза, что
акция была заранее продумана и спланирована опытными
предводителями, которые сами на сборище не явились, а направили и вытолкнули молодежь — студентов и рабочих…
Один за другим останавливались легковые автомобили, из них
выходили парни и девушки в вышитых украинских сорочках,
с ведрами, в которых стояли букеты цветов и почти строевым
шагом маршировали к памятнику, где возлагали цветы…
Дальше — больше! Появился бандурист, стал петь тенденциозные думы и песни на слова Шевченко. Народу подходило все
больше, декламаторы читали "Розриту могилу" и другие стихи
Шевченко о "москалях"… Атмосфера митинга между тем накалялась до предела. Когда стемнело, поступила команда подойти
всем собравшимся плотным кольцом к памятнику. На ступеньки поднимались ораторы и громко читали националистические стихи О. Олеся, Б. Гринченко и Т. Шевченко. Митингующие между тем остановили движение транспорта по ул. Владимирской и мы попросили наряд милиции прекратить этот
шабаш. Однако участники митинга отказались добровольно
разойтись и начали избивать милиционеров, за что пришлось
насколько зачинщиков арестовать. Толпа в ответ начала петь
"Заповіт" и "Інтернаціонал" на украинском языке, но не весь, а
те строфы, где говорилось:
"Чуєш, сурми заграли,
Час розплати настав…",
а также: "Ми всіх катів зітрем на порох!".
Я думаю, товарищи, вы понимаете, кого подразумевали националисты под "катами". Затем около 300 националистов двинулось по бульвару Шевченко и Крещатику к Совету Министров и ЦК. Колонна передвигалась по городу с криками, воплями и песнями, нарушая общественный порядок и мирный
сон киевлян.
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Раптово звівся на ноги Андрій Матвійович і урвав словоблудну маячню партійного оберхолуя:
— Шановний Анатолію Андрійовичу! Ви стверджуєте, що
біля пам’ятника Кобзареві збиралися виключно націоналісти
(у чому я особисто сумніваюся), а ви там стояли зі своїми помічниками. Чому ж Ви у такім разі не піднялися на сходи
пам’ятника і не звернулися до всіх присутніх із закликом:
— Товариші, до мене! Тут збираються запеклі українські буржуазні націоналісти… Дамо їм відсіч і наведемо порядок біля
пам’ятника!
Але ж Ви цього не зробили… Вам забракло мужности і сміливости, або ж Ви самі не вірите в те, про що нам тут щойно
розповідали.
— Андрей Матвеевич! Но ведь университет — не детский
сад, где студентов надо как малышей водить за руку…
— До речі, про дитячий садок. Я хотів свою дочку Оленку
влаштувати в україномовний садочок. І що ж? Звернувся до
дошкільних закладів у районі виставки і автопарку. Дитячий
садок для дітей співробітників міліції виявився російськомовним, бо як мені пояснили, цей заклад підлягає МВС, що знаходиться у Москві. Дитячий садок для малюків — дітей працівників автопарку також російський, позаяк Міністерство шляхів
сполучень теж перебуває у Москві… Скажіть мені, хіба це не
знущання над українцями, хіба це не тотальне зросійщення і,
нарешті, — хіба це не брутальне порушення ленінської національної політики партії?!
І тут Андрій Матвійович вийшов до кафедри із нотатками в
руках і почав цитувати витяги із творів Маркса, Енгельса і "коброокого" Ілліча — щось про національний гніт, збройне повстання підневільних мас і таке інше…
"Партайгеноссе" вирячив на професора Голуба нажахані
очиці і заволав:
— Андрей Матвеевич! Что я слышу?! Я не верю своим ушам…
Вы — советский ученый призываете чуть ли не к свержению
Советской власти, нашего общественно-политического строя.
А что если бы я сейчас стал цитировать труды классиков марксизма столетней давности и призывать народ к вооруженному
восстанию? Что Вы, опомнитесь!!!
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— Глибоко помиляєтесь, Анатолію Андрійовичу! Праці класиків не можуть застаріти. Вони — безсмертні, і під сучасну
пору актуальні, як ніколи…
І ще раз зірвався відповідальний товариш А.Чухно із ланцюга на великій вченій раді університету. У своєму виступі він
вилив барило помиїв на професора А. Голуба за те, що той, за
словами промовця, перетворив очолювану ним катедру неорганічної хімії на розсадник і гніздо націоналістів-дисидентів. Що
ось, мовляв, у нього працювала несамовита націоналістка Ївга
Кузнецова, котра проводила у Києві ідеологічно-диверсійну
роботу, за що була викрита КГБ, засуджена радянським судом
і відбуває зараз покарання у виправно-трудових таборах. І все
ж, Андрій Матвійович, за словами "полум’яного оратора",
знаючи про ворожу діяльність своєї лаборантки, представив
на неї блискучу службову характеристику…
Професор взяв слово і сказав таке:
— Даруйте, шановний, але Ївга Федорівна знову мешкає у
Києві, на вулиці Чекістів…
Промовець зблід і ошелешено визвірився на Андрія Матвійовича:
— Так это что, выходит, я вру членам ученого совета?!
– Виходить, що так. Просто у Вас застаріла інформація: товаришка Кузнецова уже відбула покарання і зараз знову проживає у Києві.
Оскаженілий "партайгеноссе" розперезався ще більше:
— Товаришу Голуб! Якщо Вас ще можна так називати…
Вся актова заля червоного корпусу університету, де колись
жахав студентів і професорів "Ніколай Палкін" (Микола І), а
через століття після цього червона інквізиція засудила на
смерть генія математики Михайла Кравчука, охнула і почулися
схвильовані голоси обурення: "Ну це вже занадто!..".
За професором А. Голубом недремно пантрувала зграя навуходоносорів і сексотів КГБ. Так, підполковник держбезпеки
(зараз генерал-майор СБУ) В. Тютюнник — людина розумна,
високоерудована, порядна, але …, проводячи зі мною "душеспасительную" бесіду якось 1975 року спересердя вигукнув:
— Вони його водили по всіх усюдах і закапелках, поки він
сам не став націоналістом.
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— Хто це "вони", Володимире Макаровичу? — запитав я
свого "душпастиря", — і де це вони його водили?
— Водили, водили, Миколо Денисовичу! До пам’ятників, музеїв, на різні націоналістичні збіговиська…
Очевидно, товариш підполковник мав на думці очолювану
професором "Стару Громаду" і передусім його побратимів —
Матвія Шестопала та Івана Гончара. Останній якось мені розповів, що гартував патріотичні переконання мого незабутнього
Вчителя у своїй скульптурній майстерні і хаті-музеї…
"Компетентні органи" не випускали професора Андрія Голуба до "дикого" — капіталістичного Заходу на наукові конгреси, симпозіуми, конференції чи як туриста, бо дуже боялися
аби український геній там не залишився. Отже, за весь час
свого доцентства і професорства він побував лише у зарубіжних
країнах "соцтабору" — НДР і Польщі, та ще на широких просторах "нашей необъятной Родины — СССР". Його — вченого зі світовим ім’ям академіки-орденоносці тричі забалотували на
виборах до московської та уесесерівської академій наук.
Цікаво, що у "Третьому Римі" його спокушували членством у
АН СССР, якщо він покине Україну і переїде до Сибіру… Проте
Андрій Матвійович рішуче відкинув цю звабливо-підступну
принаду. І, нарешті, не без вказівок "тих, що в скалі сидять" хворого професора так "щедро" та непомірно лікували антибіотиками від астматичного бронхіту, що у нього за три місяці постала
саркома, яка й поклала мученика науки і великого сина України
в чорну домовину… Хай же пером і пухом стане йому рідна
київська земля, а епітафією — безсмертні рядки із "Тризны" нашого Пророка і Апостола — Тараса Шевченка:
"Без малодушной укоризны
Пройти мытарства трудной жизни,
Измерить пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочесть все черные страницы,
Все беззаконные дела…
И сохранить полет орла
И сердце чистой голубицы!
Се Человек!..".
Микола ВАСИЛЕГА-ДЕРИБАС.
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НЕВГАМОВНИЙ РОМАНТИК
Перша моя зустріч з Андрієм Матвійовичем сягає у далекі
сорокові роки. Після закінчення університету я спробувала
було вступити до аспірантури. У характеристиці, яку мені видали в деканаті, категорично значилося: перебувала на тимчасово окупованій території, безпартійна. Із таким тавром безглуздо було кудись рипатися. І все ж я подалася на зламану голову. Документи у мене, звичайно, прийняли і на першому екзамені із спеціальності я одержала п’ятірку. А ось на другому…
Комісію з історії марксистсько-ленінської філософії очолював якийсь опасистий чоловік з маленькими, надзвичайно рухливими очицями. Я взяла екзаменаційний білет, прочитала і
заспокоїлась: могла одразу відповідати.
До аудиторії зайшов високий вродливий хлопець. Він віддав
екзаменаторові якісь книжки, попрощався і попрямував, було,
до дверей, але минаючи екзаменаційний стіл, де лежав список
здобувачів, на якусь мить затримався, глянув на мене, ніби
хотів щось сказати, але професор перехопив його погляд і дещо
роздратовано буркнув:
— Я вас не затримую, товаришу. Дякую.
І, звертаючись до мене, сказав:
— Слухаю вас.
Але він не слухав. Знічев’я щось собі малював на аркушику
паперу, не перепиняв, не ставив ніяких додаткових запитань.
Коли ж я закінчила відповідати і глянула на екзаменатора, він
щось записав у списку проти мого прізвища і, чомусь посміхаючись, сказав:
— На жаль, двійка.
Я здивувалася, хотіла перепитати, але несподівано мною
опанувало якесь збайдужіння, мовби звільнилася від чогось
обтяжливого. І я мовчки вийшла з аудиторії. Біля дверей на
мене чекав хлопець, який щойно заходив до екзаменаційної.
— Одержали двійку?
— А звідки ви знаєте?
— Я побачив на столі список конкурсантів. Проти вашого
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прізвища красувався чорний мінус. Чим це ви завинили перед
начальством?
— Не знаю, — здвинула плечима.
— Я можу вам чимось допомогти?
— Дякую, але… Справа, очевидно, не в цьому чоловічкові.
— Звичайно. Маєте здогади?
— Ні. І не хочу докопуватися. Надто бридко.
— Страусяча політика. А я б радив: несподівано заходимо до
кімнати і мовчки реквізуємо список.
Я уважно глянула на незнайомця: гострий, відвертий погляд
розумних зеленкуватих очей. А от колір обличчя дещо хворобливий.
— Ну то як? — нетерпляче наполягав він.
А я, несподівано для самої себе, — усміхнулася і враз потепліло на душі, на якусь мить скинула із себе ту звичну наїжаченість.
— Спершу ніж іти на барикади, давайте, принаймні, познайомимося. Я — Ганя Ігнатенко, філолог.
— Андрій Голуб. Хімік. То ходімо?
— Хороша ви людина, Андрію. Але ж ми вже дійшли висновку, що справа не в тому професорові і, навіть, не в тому
списку.
— Звичайно.
— Ось бачите. Це лише наслідок.
— Так. Але ниточка приведе до клубочка.
— Я колись намагалася розплутувати ті клубочки…
— Давайте спробуємо разом.
— Пробачте, але те, що сталося, повернуло мене до реальності: мені слід іти працювати, а романтичні вітрила…
— Шкода. А я чомусь уявив собі вас Жанною Д’Арк…
— Мабуть помилились. Я звичайна дівчина, яка опинилася,
як, до речі, й деякі мої друзі, на розпутті. Аспірантура тепер не
для мене. Можливо, згодом… Існує ж заочна форма навчання.
Прощавайте, майбутній Луї Пастер…
— Сподіваюся, що ми ще десь зустрінемося.
— Шляхи Господні незвідані…
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— Хочу вірити, що ви ще повернетеся на стезю науки. Принаймні,
якщо коли-небудь знадобиться вам
якась допомога, — згадайте про хіміка-романтика.
Сказав і рвучко, швидко не побіг,
а мовби злетів по сходах вгору. Вище,
вище…
"Справжнісінький тобі голуб, Не
ходить, а літає", — подумала я і, зачинивши за собою двері шановного закладу, пішла до пам’ятника Шевченкові. Знайшла затишний куточок, зручно вмостилася, підставила обличчя
скісному осінньому сонцю, примружилася, розслабилась і почала спокійно
вже розмірковувати. Справді, удар по
самолюбству виявився дуже дошкуль- Аспірант університету.
ним, але відвертий цинізм сподіяного 1948 рік.
допоміг мені тоді з гіркою іронією, навіть філософськи поставитися до свого, так званого "провалу". А
ще зустріч із Андрієм Голубом повернула мені рівновагу і вивільнила від згубного збайдужіння, навіть песимізму.
"Якщо є на світі отакі Голуби, то земля наша далеко не пустка
і є ще для чогось жити, а не скніти".
Не минуло і півроку, як ми знов несподівано зустрілися у товаристві, яке охрестили "Козацькій кіш". Це були повоєнні випускники університету — історики й філологи, географи і
медики. А серед них — хімік Андрій Голуб. Вони були різні за
фахом, певними уподобаннями, були, звичайно, різної вдачі,
але мали незаперечну спільність, яка відрізняла їх з-поміж загалу: порядність, інтелігентність і, головне, — відданість національній ідеї, за що їх часто звинувачували в націоналізмі.
Збиралося товариство часом спонтанно, а здебільшого у
святкові дні, чи відзначали ювілеї кожного з друзів. Якось Микола Лукаш під час однієї з таких урочистостей проговорив досить несподіваний тост:
— Друзі, давайте піднімемо келих за те, що ми збираємося
не заради якоїсь вигоди, що нам нічого не треба, окрім доброти.
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Безкорисливість, необхідність піти на допомогу один одному,
навіть сторонній людині, було неписаним законом товариства.
Запам’яталося: похмурий грудневий день 1958 року. В Інституті загального мовознавства скликали загальні профспілкові
збори, оскільки об’єкт чергового розносу Антоніна Матвієнко
не була членом партії. Але організатори цього дійства не врахували, що на подібні збори вільний вхід. І туди прийшли: Микола Лукаш, Сергій Плачинда, Василь Лобко, Андрій Путь,
Володимир П’янов, редактор журналу "Вітчизна", де мала бути
надрукована стаття А. Матвієнко "Про красу української мови",
і звичайно ж, Андрій Голуб.
Перше звинувачення, яке прозвучало у вступному слові голови М.К. Інституту — "Яке мала право автор статті не довести
до відома дирекцію Інституту про свій намір виступити з подібною статтею на сторінках журналу".
І одразу ж почулася дещо іронічна репліка Андрія Матвійовича:
— А чи до стінгазети статті пишуться у вас також з дозволу
дирекції? І взагалі, з якою метою вимагається для опублікування статті санкція дирекції? Чи в цьому немає обмеження
права критики?
Наступне звинувачення на адресу Тосі Матвієнко полягало
в тому, що сама ідея захисту української мови від іноземних
впливів, особливо з боку російської мови, яка є головною в
статті, давно вже не є актуальною в Україні. "Від кого захищати
українську мову?" — патетично запитували промовці, а дехто
навіть договорився до того, що під статтею "Про красу української мови" охоче підписався б Степан Бандера…
Та, попри все, обговорення не виявилося одностайним:
дехто з учених, співробітників Інституту, зробивши певні зауваження, підтримали провідні засади статті молодого автора,
необхідність і своєчасність її написання.
Нарешті слово надали Андрію Голубу:
— Я виступаю як читач журналу "Вітчизна", який жалкує
про те, що не зможе прочитати цієї статті надрукованою в журналі. Я вважаю, що українську мову є від кого захищати і необхідно захищати від тих, хто її паплюжить, від тих, хто її
зневажає, а чи недооцінює. І про те слід говорити відверто.
Мені не хотілося б, щоб ми уподобалися зайцеві, якому об’їли
вуха, а він радів лише від того, що залишився живий.
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У залі засідань почулися несхвальні вигуки. Та Андрій Матвійович вів далі:
— Ми гостро відчуваємо недостатній розвиток української
хімічної термінології. Думка про необхідність розвитку української хімічної термінології на власному українському ґрунті
не зустрічала співчуття навіть серед ваших мовознавців. Навіщо ми перешкоджаємо один одному у важливій для всіх нас
справі? Я закликаю до того, щоб створювалися наукові термінологічні словники і щоб спроби тих, хто хоче допомогти в цій
справі не виявилися марними. Неправда, що нам не має від
кого захищати нашу мову. Навколо ще багато тих, які ненавидять українську мову.
Обговорення продовжувалося. Та не довго. Після виступу
Миколи Лукаша, некоронованого академіка, як його називали
у колах прогресивної наукової інтелігенції 50-х років, не знайшлося вагомих контраргументів, щоб йому заперечити, і довелося терміново перенести профспілкові збори на наступний
день. Запланований сценарій провалився. І причиною тому
була присутність на зборах "сторонніх" людей, які гірко поплатилися згодом за свою "необачність": Сергія Плачинду, який
мешкав із численною родиною у невеличкій кімнатці, викинули з квартирної черги, Андрій же Голуб так і не побачив надрукованою в хімічному журналі свою статтю про необхідність
створення наукового словника хімічної термінології, оскільки
дирекція Інституту мовознавства категорично заборонила рецензентові цієї статті віддати її до журналу…
...Давно пішов зі світу великий вчений-педагог, прекрасна людина, справжній громадянин — патріот України Андрій Матвійович Голуб. Передчасно, несподівано… Залишилися нереалізованими його творчі задуми, нагло обірвався його романтичний
злет. Якою же несправедливою буває підступна доля…
Кажуть, що людина доти існує незримо серед нас, допоки живе
пам’ять про неї. Ми пам’ятаємо про тебе, Андрію! Ми, твої друзі,
твої численні учні, молоде покоління вчених, яке звертається та
ще довго буде звертатися до творчого спадку хіміка-романтика,
що полишив світлий, незабутній слід на нашій землі.
Ганна ІГНАТЕНКО.
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УчЕНИЙ І ПАТРІОТ
Андрій Матвійович Голуб — один із тієї славної когорти учених, професорів Київського університету імені Тараса Шевченка, що, працюючи в несприятливих умовах тоталітарної
сталінсько-більшовицької диктатури, віддавали всі сили і талант науці, вносили свій значний вклад у її розвиток, і при
цьому залишалися вірними синами свого народу, страждали
його болями і раділи його нечастими радощами, робили все
можливе, щоб полегшити долю. Багато з них закінчили своє
життя в катівнях КДБ чи в снігах далекої Півночі, інші повинні
були залишити рідну Батьківщину і робили свій внесок у науку
інших країн.
Творче життя Голуба припало на післясталінські роки, і він
мав можливість, хоч і обмежену, розкрити свій талант ученого,
залишаючись разом з тим свідомим і активним громадянином,
патріотом України.
Природа наділила його особливостями, властивими великим
ученим: фанатичною відданістю хімічній науці, винятковою
енергійністю, працьовитістю і цілеспрямованістю, аналітичним
розумом, ініціативністю і сміливістю у наукових пошуках. Він
був прекрасним педагогом, серед його вихованців-учнів чимало
докторів наук і академіків. Його внесок до хімічної науки визнаний далеко за межами колишнього Радянського Союзу. Багато
його наукових статей із різних питань хімії вийшли друком у Великій Британії, Німеччині, Канаді, США та інших країнах.
Та, проте, він не був обраний академіком АН України, хоча
вчені Московського університету пропонували його кандидатуру в члени-кореспонденти Академії Наук Союзу, він не брав
участі в міжнародних конференціях і симпозіумах учених, хоча
його неодноразово запрошували на них, йому не дозволялось
виїжджати за межі країн "народної демократії".
Причиною такого обмеження прав ученого і громадянина
було його відкрите і рішуче відстоювання національних інтересів українського народу. Він послідовно доводив необхідність викладання в університеті українською мовою і видання
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української хімічної літератури, звертався з цього приводу до
різних владних інстанцій: від учених рад хімічного факультету
й університету до Центрального Комітету компартії України. І
цим заслужив статус "українського буржуазного націоналіста",
незадоволення керівної еліти, що турбувалась, у першу чергу,
про збереження свого "авторитету" вірних виконавців розпоряджень "зверху", а не про відстоювання інтересів української національної науки і культури, що кваліфікувалось нею як націоналізм, нерозуміння "ленінської національної політики" партії.
Голуб, таким чином, вважався "неблагонадійним професором".
А дехто з високопоставлених осіб зараховував його до своїх
особистих противників і навіть ворогів, виходячи тільки з того,
що він нерідко вступав у гарячі наукові дискусії з деякими академіками, незважаючи на їхні титули і звання.
Це й було основною перешкодою на шляху його "наукової
кар’єри", про яку між іншим, він сам мало турбувався, хоча справедливо висловлював своє незадоволення фактом негативного
ставлення керівництва української Академії, яке очевидно, слухняно виконувало волю "верхів" до висування московськими вченими його кандидатури в члени-кореспонденти АН СРСР.
У 50-х—на початку 60-х років, коли Голуб ще жив на Печерську, після цілоденної роботи в хімічній лабораторії, він
майже кожного вечора по дорозі додому заходив до свого друга
лікаря Миколи Фененка на Круглоуніверситетській вулиці, де
часто збиралось дружнє товариство колишніх фронтовиків —
людей спільних поглядів і переконань.
Це були люди різних професій: медики і філологи, геологи й
історики, викладачі університету і працівники Академії наук.
Усіх єднали спільний біль за свій народ, гноблений і страждаючий, разом пройдені криваві дороги Великої війни і прагнення
соціальної справедливості: всі вони були інтелігентами в першому поколінні, синами простих селян і робітників, доля яких
була частиною їхньої власної долі.
Тут, у цьому колі своїх друзів, Андрій Матвійович, як і інші,
розкривав душу, висловлював свої переконання і погляди на важливі події суспільного життя, що вирувало навколо. Часто вини32

кали гострі дискусії
щодо становища українського народу, боротьби з культом особи (Сталіна), реформаторства Хрущова,
національної політики комуністичної партії і радянської держави. Ці дискусії зумовлювалися головним чином різним стуЗ деканом хімічного факультету І. ПО- пенем поступового
ДОРВАНОМ. 1949 рік.
звільнення кожного із
присутніх з тенет марксистсько-ленінської ідеології, що почалось
у період хрущовської "відлиги", в ході подолання культу Сталіна
і правдивого відтворення пережитого українським народом за
роки радянської влади.
Андрій Матвійович був у числі найбільш реально мислячих
учасників цих дискусій. Він з болем говорив про голод в Україні
в 1933 році як про найбільший злочин сталінсько-більшовицького режиму щодо українського народу, обурювався національною політикою ВКП(б)—КПРС, спрямованою на ліквідацію української та інших націй, що входили до складу Союзу,
на тотальне зросійщення під гаслом
"створення нової історичної спільності
людей — радянського народу". Він був
непримиренним у
ставленні до російського шовінізму, засуджував російські
імперські амбіції, передбачаючи, що вони З матір’ю. 1971 рік.
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завдають і завдаватимуть ще довгі роки чимало горя і народам
світу, і самому російському народові.
Особливим було ставлення Голуба до релігії і церкви. Як вихованець радянської школи він був, чи, вірніше, вважався атеїстом, але в той же час з теплотою в голосі згадував про автокефальну церкву в Заріччі, в рідній Білій Церкві, де його хрестили і куди малого водила мати на службу Божу, що правилася
українською мовою. Саме тут, думається, закріплялася його
любов до материнської мови, зароджувалася любов до України.
Тому не дивно, що, не заперечуючи значення церкви в загальному духовному житті народу, Голуб завжди підкреслював національне і політичне значення православної церкви, — російської, як важливої допоміжної сили в русифікаторській політиці царської і більшовицької Росії, а Української автокефальної, — як важливого чинника в завоюванні українським народом свободи і незалежності, що було заповітною мрією Андрія
Матвійовича.
Він був і навічно залишився в пам’яті всіх, хто його знав, людиною великої душі, ученим і патріотом, послідовним і цілеспрямованим у всіх своїх прагненнях і діях в інтересах науки і
українського народу.
Тимофій ЛАЗОРЕНКО.
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ГОРІННя
Горіння має високу амплітуду від жевріння у жарині до гоготіння у полум’ї. Життя Андрія Матвійовича було яскравим
спалахом на тлі інших його сучасників, які ледь жевріли, та їм
потрібний був полум’яний побратим, козак, провідник для вивищення їхнього патріотизму.
Познайомилися ми з Андрієм Матвійовичем восени 1953
року, порушуючи проблему українських термінологічних словників природничих наук в КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Ми здружилися. Я на геологічному факультеті відстоював геологічну
термінологію, а А. М. Голуб — хімічну. Після однієї з конференцій ми зустрілися біля університету і продовжили неформальне обговорення проблем. Якось А. Голуб запросив доцентів М. Скопіченка, В. Латиша і мене відзначити День артилерії
що, як виявилося, і був днем народження Андрія Матвійовича.
Йшлося про створення термінологічної комісії університету, і
мої колеги запропонували мою кандидатуру, а Андрій Матвійович Голуб сприйняв цю пропозицію. Я був тоді одним із небагатьох (якщо не єдиним) на геологічному факультеті, хто
читав лекції українською мовою, а вакуум української геологічної і хімічної наукової термінології конче треба було заповнити… Ми були в цьому переконані, а ще повірили в чергову
кампанію українізації і знову побачили облудність заходу.
Як сьогодні бачу Андрія Матвійовича палким оратором,
яким він мені запам’ятався з першого знайомства, і воно, це
знайомство, відразу було визначене нами спільно на заприятелювання, яке швидко переросло в дружбу двох, смію думати,
конгеніально мислячих людей. Андрій Матвійович швидко
ходив, енергійно мислив та вмів непомітно залучати співрозмовника на свій бік, робити своїм прибічником, патріотом,
тобто, що був нашим провідником.
Андрій Матвійович захотів, щоб я закінчив вечірній хімічний факультет, а в мене така мрія була ще в школі. Отоді почав ходити на спецкурс до професора А. Голуба. Вчений одержимо любив хімію і по собі знаю, що вмів це трансформувати
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в душу ближнього, біля нього не запалитися інтересом до хімії
було неможливо. На той час я працював на посаді доцента кафедри корисних копалин КДУ і коли мав таку можливість, заходив на "голуб’ятню" — IV поверх — до професора Андрія Голуба, мав прекрасну можливість після роботи спілкуватися із
Андрієм Матвійовичем, розповідав йому про те, що робиться
в світі, зокрема, про діяльність А. Горської, Л. Семикіної, І. Дзюби, О. Шевченка, Д. Павличка, В. Зарецького (чоловік А. Горської, художник, котрий намалював картину, на зображено конаючого коня, обриси якого нагадували конаючу Україну). Він
радів найменшим проявам патріотичних поривів творчої інтелігенції в 60-ті роки (Івана Драча, Миколи Вінграновського,
Ліни Костенко, Миколи Холодного, Івана Дзюби, Івана Гончара,
ін.). За сприятливих умов були вони і гостями "голуб’ятні", але я
офіційну репутацію Андрія Голуба щадив і не всіх до нього водив,
а дехто з них був дуже одіозною фігурою для тодішнього часу.
Для професора горіння — то фатум. Горінням захоплювався
(займався проблемами ракетного палива), сам горів і біля себе
осяював, засвічував всіх, хто був небайдужим до хімічної науки,
тощо. Пригадую, як Андрій Матвійович перепускав мене, коли
заходили до аудиторії й після себе щільно зачиняв двері. Вітаючись на ходу, брав крейду, ставав біля дошки і якось урочисто
з гордою поставою починав читати лекції. І ця урочистість гіпнозувала і дисциплінувала нас. Всі слухали, записували, тільки
пера скрипіли. Читав професор Голуб легко, як артист, на одному подиху. Не пригадую, щоб студенти часто запізнювалися
на лекції або раніше залишали аудиторію, як це буває, коли читаються нецікаві лекції. Ми слухали лекції, як заворожені. Доброзичливий тон лекцій Андрія Матвійовича всіх нас наштовхував на творчий лад і ми могли після лекцій розпитувати Андрія Матвійовича, заглиблюватись у суть питання.
Я ніколи не бачив дружніших взаємин між лектором і аудиторією, ніж у професора Андрія Голуба і зачаровувався його
вмінням полонити всіх присутніх і українською спілкуватися
із аудиторією. Коли не було мовчазної згоди слухачів, то Андрій
Матвійович запитував, чи все зрозуміло. В окремих моментах
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застерігав про можливі труднощі сприйняття матеріалу і радів,
коли очі студентів виражали розуміння. Андрій Голуб дозволяв
студентам ставити запитання будь-коли, а найчастіше після
лекції, а тому часто вже після дзвінка він відповідав на запитання… Читаючи лекції, часом сміявся із "химерної" поведінки
елементарної частинки атома і тим звеселяв аудиторію. Був
одержимим лектором.
У Андрія Матвійовича був дар вселюдської тактовності в
оцінці наукових праць колег. Він "зробив" відгук на мою кандидатську дисертацію, хоч я спочатку соромився йому її показувати, вважаючи, що там мало хімії… Андрій Матвійович же
знайшов там більше хімії, ніж я сподівався. Він дуже часто
підтримував людей, даючи відгуки, будучи опонентом на захистах дисертацій, зокрема написав відгук на докторську дисертацію нинішнього академіка-геолога Є. Шнюкова.
Наймолодшими друзями, запрошеними додому на 50-річний ювілей Андрія Матвійовича були ми з професором В. Малинком. Купили ювіляру на подарунок годинник "Перемога" з підтекстом від
друзів з побажанням
дорогому Андрію Матвійовичу подальших
перемог на патріотичному фронті, в науці та
Виступ на захисті дисертації
в житті.
У 1965 році, коли М. КОРНІЛОВА. 1965 рік.
мене почали викликати на політичні допити, ми мали дотримуватися подвійної обережності… А тому на наше з Лідією Дмитрівною весілля в рідне село Андрій Матвійович, на жаль, не
приїхав. Хоч до мого шлюбу він ставився дуже прихильно, схвалив мій вибір тощо. І взагалі, Андрій Матвійович дуже радів, коли
народжувалася українська сім’я. Зокрема, коли побралися його
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студентка Раїса Савченко й доцент університету Тимофій Лазоренко, був у них на весіллі, їздив, здається до Фастова. Про це все
говорив Андрій Матвійович у нашій квартирі на новосіллі.
Андрій Матвійович постійно був під пильною увагою служб.
Спогадується один дивний випадок. Якось я зайшов до Андрія
Матвійовича у невідкладних справах, а забігає в лабораторію
розлючений декан хімічного факультету з претензією до нього,
мовляв, що до вас всякі тут ходять, а йому, декану, спокою не
дають… Андрій Матвійович на те спокійно відповів, що ось до
нього прийшов Олекса Степанович. Декан, який мене особисто
знав і проти мене нічого не мав, вибачився, заспокоївся, повернувся і вийшов… Виявилось, що хтось зателефонував у ректорат, звідти в деканат і змусили декана зчинити таку бурю. Андрій Матвійович, посміхаючись, лише зауважив після того, що
пильні "колеги" працювати йому не дають.
Пам’ятаються дружні патріотично-теоретичні диспути, коли
ми збиралися на квартирах у М. Фененка, А. Путя, Т. Лазоренка, у моїй скромній оселі та багатьох інших на перегонах від
хімфаку до "виставки передового досвіду", де неподалік жила
родина Андрія Матвійовича. Він толерантно поводив себе у
диспутах із друзями і різко критично засуджував "гангстеризм"
в молодих та ранніх представниках молодої "дегенерації", від
яких тхнуло кар’єризмом і французький протокол був би безпорадним витлумачити дипломатичну поведінку Андрія Матвійовича в дискусіях… Як би порадів Андрій Матвійович, коли
б дожив до проголошення незалежності України, і оце старався
б зміцнити її тепер, вже на восьмому році незалежності, дуже
б переживав за її долю, за нас усіх, за невдачі законотворців і
всіх "власть предержащих" на Україні та поза нею…
Професор історії І. Шевченко, який був родом із моєї Боровиці свого часу обирався секретарем парткому університету,
довго придивлявся до чесних методів боротьби за справедливість молодого професора і часто по-людськи підтримував
його мовчки, дружнім потиском руки тощо. Розпізнавши патріотичну суть поведінки А. Голуба, І. Шевченко сам виконував
роботу, запрограмовану нами з Андрієм Матвійовичем, наприклад, коли в університеті були організовані неприємності
щодо професора Т. Лазоренка, то Іван Іванович Шевченко
горою став за Тимофія Григоровича, організовуючи його захист.
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Коли ми обговорювали геологічні проблеми і я доповідав
Андрію Матвійовичу ідеї подальших своїх наукових робіт, то
він виявляв великий інтерес до геології, пізнання глибинних
процесів земної кори тощо. Андрій Голуб схвалював мої наміри
вивчити періодизацію гідротермального процесу через дослідження флюїдних включень у мінералах. Я мріяв про заморожування газів з метою вивчення їх як твердого тіла. Мрійництву
не було меж, як немає межі пізнання хімії глибин земних надр.
Учителем у нашому патріотичному товаристві був Андрій
Матвійович. Його учительство привертало увагу гостей на
вечорах різних родинних свят високими вимірюваннями людських чеснот (і нечесні люблять чесних, а тим паче, що на
наших неформальних зустрічах нечесних просто не могло
бути). Новатор умів відрізняти напрямки вітрів свіжих перемін. Оцінював позитивно П. Шелеста. Цей вождь фактично
зняв напругу ситуації навколо Учителя. Націоналкомуністичне
(щось "боротьбістське") було в Петра Шелеста, і це нове помічав наш Учитель. Можливо, сам Шелест, маневруючи, поберіг
А. Голуба завідувачем кафедри, професором — врозуміли ми
пізніше, коли осиротіли, а тоді цього не хотіли помічати прислужники влади усіх рівнів, хоч були пропозиції назвати іменем професора А. Голуба лабораторію, кафедру і хімічний факультет Тарасового університету.
У ході Учителя було щось рвійне, задиристе й енергійне —
як у високому ковзанярському спорті, коли хочеться надивитися і не можеш надивитися. Йшов — наче летів — легко, а до
роботи брався так рвучко, що в поривах Учителя нам хотілося
йому допомагати в патріотичних і наукових началах, а тому ми
серцем тулилися до нього завжди. Учитель передвіщав катастрофу Чорнобиля вже тим одним, що застерігав усіх нас від
потворних експериментів після закінчення Другої світової
війни, яку по-лицарськи переніс сам у роки лихоліття. Жах.
Тоді й пізніше було у нього ризикове життя, але він вистояв у
тих битвах… І стоїцизм Учителя подиву гідний, їй-право, з
його непересічними бійцівськими якостями.
З’ясування явищ застиглої природи в геології при пошуках корисних копалин постійно цікавило Учителя і нас обох… Пригадую як 1975 року схвально Учитель поставився до проблеми
вивчення глибинної локалізації й поведінки вуглецю (і вуглевод39

нів) у розломно-блокових структурах. Він підтримав професора
В. Калюжного за організацію симпозіуму на цю тему. Підтримував
зв’язки з директором геологічного інституту у Львові академіком
Р. Кучером… Учитель запросив нас обох на обід і познайомив
мене з Р. Кучером ще до переїзду з Донбасу до Львова і наголосив,
що таких щирих і правдивих патріотів мало є в Україні.
З чуття патріотизму й поваги самих до себе, ми з Андрієм
Матвійовичем ніколи не дозволяли ніяких проявів неповаги до
представників інших народів в Україні, бо твердо були переконані, що не мови нас розділяли, а неповага до наших мов…
Пробудження суспільної думки патріотичного спрямування
засобами науки, поезії, естетики, мистецтва, тощо, А. Голуб гаряче схвалював і підтримував.
Андрій Матвійович переживав трагедію підпалу публічної
бібліотеки, як своє власне велике горе… Ми сприйняли звістку
з великим болем і гуртом днями ходили навколо згарища як
плакальники, хоч тоді було велено нам: задихайся, — а мовчи.
Важко пригадати всі патріотичні конструкції дій, думок Андрія
Матвійовича, бо вони текли рікою, бурхливо, замиваючи бруд землячкізму з кожного і всіх нас разом задля перетворення населення
нашої стражденної України на націю. Він був на вершині піраміди
патріотів України, згрупованих навколо Університету.
Виникають асоціативні порівняння благородної душі професора Андрія Голуба із стійким корінням патріотизму академіка Володимира Вернадського, який писав, що російська
демократія закінчується там, де починається українське питання. До честі великого природодослідника, відірваного від
рідної землі, який ніколи не забував, що він виходець з України,
з чуття патріотизму заснував в Україні Академію наук, та став
її першим президентом 80 років тому, тобто, що НАНу ровесниця А. Голуба. Ми ніколи не перестанемо пишатися тим, що
благородними поривами Андрій Матвійович продовжував патріотичну лінію геніального земляка — природодослідника і залишив нам своїх учнів-послідовників, бо "…шлях тоді проляже
в світ, коли йтимуть за тобою…" (Дмитро Павличко).
О. ЩИРИЦя,
геолог-еколог, академік Української
Екологічної Академії наук.
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СЛАВЕТНИЙ хІМІК
1968 року я, тодішній студент кафедри неорганічної хімії
КДУ, очолюваної проф. Андрієм Голубом, та його гуртківець зі
шкільних років, був відряджений до Харкова, де відбувалася
студентська наукова конференція. Доповідь, яку я мав виголосити, певною мірою торкалася діаграм склад-властивість. Тому
було дуже спокусливо почути думку про неї завідувача кафедри хімічної метрології ХДУ, славетного професора М. Комаря, публікації якого із захопленням сприймалися науковою
громадськістю й активно цитувалися у вітчизняних та зарубіжних виданнях, проте, на жаль, не знаходили належної
оцінки у владних коридорах української науки.
Після обговорення роботи я вже був ладен подякувати професорові та розпрощатися, але Микола Петрович затримав
мене і посміхнувся:
— Бачу, що Ви працюєте у Андрія Матвійовича Голуба. Як
він там, які у нього нові результати?
Я розповів про останні роботи Андрія Матвійовича, скеровані у напрямках, що на той час ставали магістральними для
кафедри: хімія неорганічних матеріалів і технологія переробки
руд рідкісноземельних елементів.
— Ми не дуже знайомі з Андрієм Матвійовичем, проте я завжди з особливою цікавістю стежив за його роботами в царині
хімії комплексних сполук. Прикро, але зараз видається, що він
дещо відійшов від цієї діяльності… — зауважив Микола Петрович і додав. — Як на мене, то коли б Андрій Матвійович продовжував працювати в цьому напрямку, він у майбутньому,
напевно, зажив би слави Йергенсена та Вернера.
С. КИРИЛОВ,
доктор хімічних наук, випускник
кафедри неорганічної хімії КДУ. 1969 рік.
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З хІМІЄЮ У СЕРЦІ
Так вже склалося, що всіх своїх співбратів по хімічному цеху,
я незалежно від чину, віку, та інших анкетних ознак, цікавих
для відділів кадрів та складачів візитних карток, поділяю на
тих, у яких "всередині" є хімія, і тих, у яких вона не вбачається.
Після першого ж знайомства з Андрієм Матвійовичем не залишалося сумніву: ця людина буквально начинена хімією. Наступні контакти тільки зміцнювали це перше враження.
Він хімію не тільки любив — вона була частиною і, безперечно, найважливішою його життя. Читаючи нам на п’ятому
курсі історію хімії, дійшов тільки до Парацельса. Дивувався хімічним знанням стародавніх єгиптян і запрошував нас дивуватися разом із ним. Обурювався традицією, за якою справжніх алхіміків вважали шахраями і протягом чи не п’яти лекцій
доводив романтичну захопленість алхіміків Знанням.
Після закінчення четвертого курсу нас, хіміків-неоргаників,
невідомо для чого і навіщо послали на переддипломну практику на Слов’янський содовий комбінат. Керівником практики
з нами поїхав Андрій Матвійович. Сталося так, що ми з ним у
Слов’янську оселилися в одній кімнаті. Перші два дні він, незважаючи на зрозумілу відстань між мною, студентом, та ним,
доцентом, дуже жваво обговорював особливості комплексоутворення в неводних розчинах, а потім із такою самою жвавістю — "організаційні" проблеми колгоспного ладу. При цьому
він аніскільки не утруднювався у виборі виразів, якими характеризував діяльність у цьому напрямі комуністичної партії. І
це в часи, коли КДБ вважало, що студентська група, в якій налічується всього два "сексоти", явно недоукомплектована цими
цеглинами фундаменту режиму.
Загальновідомо, скільки часу та темпераменту приділяв
Андрій Матвійович проблемам української хімічної номенклатури. Моє спілкування з ним після закінчення університету у
більшості точилося саме навколо цієї проблеми. Може скластися враження, що погляди та пропозиції, до яких прийшов
Андрій Матвійович Голуб, сформувалися у нього відразу ж
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після того, як він звернувся до цієї проблеми. Але це було зовсім не так.
Він чітко усвідомлював, що, з одного боку, традиції української мови потребують побудов, подібних до російської хімічної
номенклатури. Але, з іншого боку, це означало б те, що треба
все далі відходити від міжнародної ІЮПАКівської номенклатури.
Я з радістю відзначаю, що злаки, посіяні Андрієм Матвійовичем на ниві хімічної номенклатури, зійшли рясним врожаєм,
у збиранні якого, до речі, взяли таку активну і корисну участь
учні Андрія Матвійовича, серед яких є і його син — Олесь.
Втім, учні Андрія Матвійовича Голуба сьогодні посідають
чинне місце в багатьох галузях вітчизняної неорганічної хімії.
І це найпереконливіше свідчення того, що він був справжнім
вченим — звання, яке надається не смертними людьми, а
часом, суддею, справедливість якого завжди безперечна.
Ю. ФІАЛКОВ,
професор НТУ КПІ.
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ПОЛУМ’яНИЙ ЛЕКТОР
Мені хочеться згадати про Андрія Матвійовича як про лектора, викладача курсу "Неорганічної хімії", який читають студентам хімічного факультету першого року навчання. Я прослухала його лекції не так, як усі студенти-першокурсники, а
маючи за плечима фізичний факультет і десятирічний стаж роботи в Інституті загальної та неорганічної хімії АН УРСР. За
цей час стало ясно, що для подальшої роботи в цьому закладі

Гімн хімічній науці.
моїх знань з хімії, здобутих на фізичному факультеті не досить
і необхідна самоосвіта. Звичайно, це робилося за допомогою
книг, але мені хтось порадив послухати ще й курс лекцій у Андрія Матвійовича. Це було у 1968 році. Лекції відбувалися у Великій хімічній аудиторії старого корпусу хімічного факультету.
На відміну від інших аудиторій подібного типу, які існували
на всіх факультетах, у великій хімічній, крім кафедри і дошки,
був ще великий стіл, на якому під час лекції лектор та його асистент демонстрували хімічні досліди, щоб студенти-першокурсники на власні очі знайомилися із законами, властивостями, тими дивами неорганічної природи, про які говорить у
даний момент лектор. То була неабияка майстерність! І я, про44

слухавши першу лекцію, потім не пропустила жодної, старанно
законспектувавши декілька товстих студентських зошитів.
Андрій Матвійович був на той час уже досвідченим лектором. І це відчувалося в усьому. І в організації тих дослідів, які
демонструвалися під час лекції, і в тому, як він вільно почувався перед великою аудиторією студентів, і в тому, як чітко
логічно, без жодного зайвого слова викладав матеріал. Було
зрозуміло, що він має не тільки широкі знання з даного предмету, а й глибоко його розуміє, пропустивши через власну
душу і перебудувавши за власним розумінням. Він мав хорошу
дикцію, читав лекції прекрасною українською мовою, говорив
жваво, емоційно. Його виразне красиве обличчя світилося не
тільки розумом, а й любов’ю до предмету, до своєї роботи, до
тих студентів, яким він намагався передати свої знання, свою
любов до хімії, запалити їх отим великим потягом до знань, до
науки. Кожна лекція була так досконало продумана і підготовлена і так захоплююче викладалася, що вся студентська аудиторія мимоволі залучалася отим вольовим полем Андрія Матвійовича у якесь спільне дійство, так, що 2 по 45 хвилин минали, як один подих.
Один композитор говорив: "Пісню треба спочатку полюбити, а тоді співати". Так і Андрій Матвійович. Без сумніву, він
віддано любив свою хімію і говорив про неї так майстерно і на
такому високому емоційному рівні, як співає талановитий співак, коли слухач забуває про все на світі і відчуває себе учасником подій, що відбуваються на сцені. Словом, то були не
лекції, а якесь чаклунство. І коли наприкінці останньої лекції
на знак своєї вдячності студенти подарували Андрію Матвійовичу величезний букет червоних півоній, він стояв на кафедрі,
тримаючи обома руками той букет, розчулений, трохи розгублений і щасливий. Невдовзі вийшов друком двотомний підручник Андрія Матвійовича, що й зараз, через 30 років, залишається найкращим з неорганічної хімії, виданим в Україні.
Декілька років потому мені пощастило познайомитися з
Андрієм Матвійовичем трохи більше. Я мала захищати кандидатську дисертацію, а Андрій Матвійович був призначений
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першим опонентом. Для мене не було дивним, що Андрій Матвійович так швидко опанував ту наукову "продукцію", якій я
віддала чимало років своєї наполегливої праці. Він одразу помітив всі недоліки моєї роботи! Головним же було те, що під
час захисту Андрій Матвійович виявив надзвичайну тактовність і доброзичливість, так, що моє хвилювання поступово
відступило, і я налаштувалася на творчий настрій наукового
діалогу, а після захисту залишилося тепле почуття вдячності.
Л. МАЛИНКО,
кандидат хімічних наук,
колишній старший науковий співробітник
Інституту загальної та неорганічної хімії.
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ГОЛУБ І УКРАЇНА
Восени 1949 року я робив перші кроки на шляху у велику
науку фізику як студент першого курсу фізичного факультету
Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Тоді я вперше побачив і почув Андрія Матвійовича Голуба, який вів практичні
заняття із загальної хімії.
Студенти-фізики любили молодого, компетентного, енергійного викладача — майстра своєї справи, який зумів зацікавити
їх другорядною, як вони до цього вважали, дисципліною. Хлопцям імпонувало, що викладач хімії у недалекому минулому —
бойовий офіцер, учасник Великої Вітчизняної війни. А дівчата
ще й милувалися струнким, гарним легенем, з прізвищем, яке
не відповідало його зовнішності, його характеру, його темпераменту. Йому б Орлом або Соколом, а не Голубом зватися.
Правда, очі його часом випромінювали таку щиру лагідність,
таку доброзичливість! Отже й Голубом він був, а водночас і
Орлом і Соколом, витязем, як стало очевидним для мене в майбутньому, він був.
У середині шістдесятих років у вченого-фізика, старшого
наукового співробітника Інституту напівпровідників Академії
наук України В. Малинка виникла необхідність з’ясувати низку
питань з хімії деяких напівпровідникових сполук, у зв’язку з
чим він опинився в кабінеті вченого-хіміка Андрія Матвійовича Голуба. Зустріч відбулася завдяки нашому спільному другові Олексі Степановичу Щириці, нині академіку Академії
екологічних наук, а тоді — науковцю-геологові, спасибі йому.
Отже, учень знову прийшов до вчителя по знання. Тоді я отримав вичерпну консультацію від А. Голуба. Завдяки їй я успішно
виконав планову науково-дослідну роботу. Але значно важливішим було те, що одночасно я познайомився з непересічною,
більше того, видатною особистістю. Між нами одразу виникла
взаємна симпатія. Виявилося, що ми — земляки, обоє із славного козацького міста Білої Церкви. Крім того, ми спілкувалися
українською мовою, до того ж правильною, літературною, досить багатою. Виявилося, що ми займаємо однаково тверді, без47

компромісні, патріотичні ідейні позиції: українська мова має
зайняти належне їй домінуюче становище в Україні — розвиненій європейській державі — як рідна мова народу, від назви
якого утворена назва країни, що є звичайним, природним для
всього світу. Виявилося, що наша діяльність відповідає нашим
переконанням: А. Голуб навчальні заняття всіх видів з студентами та аспірантами проводить українською мовою, свої виступи на загальноуніверситетських та міжкафедральних зібраннях різного рівня професор Голуб виголошує українською
мовою, кафедральну та ділову документацію веде також українською.
Добре відомо, що такі люди, як А. Голуб, такі дії, як його дії,
такі кафедри, як його кафедра, у той час, м’яко висловлюючись,
і не підтримувалися, і не віталися тодішньою "керівною" і "надихаючою" монопольною силою — КПРС. Тоді був період нового великомасштабного вибрику капеесесівського пегасу —
творення "новой исторической общности — советского народа" з однією батьківщиною — есесесером, одним вождем —
КПРС з генсеком на чолі, однією мовою — звичайно, російською, і з однією братською термоядерною могилою у майбутньому, до якої, надриваючись, готувалася вся "страна
огромная", "забиваючи баки" всьому світові словами про свою
начебто любов до миру, а насправді безперервно викликаючи і
підтримуючи війни в усьому світі, тобто фактично безперервно
ведучи до Третьої світової війни.
А. Голуб, крім того, що був орлом і соколом, належав і до університетських білих ворон, причому подібних білих ворон
було дуже мало, біла ворона Голуб була, мабуть, найбілішою.
Ця маленька, але завзята зграйка білих ворон була суцільно
оточена, обсаджена злющим чорним-пречорним і палючим
брудно-сірим антиукраїнським капеесесівсько-капеушним гайворонням, яке зловісно каркало, зрідка замовкаючи, налітаючи
і болісно клюючи, ранячи, а то й вбиваючи білих.
Світ Голуба — цвіт української інтелігенції, на який він впливав, який він вирощував, який його добре знав, поважав і любив. Голуб був одним із лідерів цього світу, однією з найкращих
48

квіток цього цвіту. Цей світ був якщо не прямим, то опосередкованим, хоча б через мене, інших його друзів та учнів, наслідком його буття і роботи. Оскільки після першого візиту до
Голуба, про який написано на початку цієї розповіді, було багато моїх зустрічей з ним протягом усього його славного, світлого життя на цьому світі. І кожна така зустріч давала велику
наснагу, як для наукової роботи в галузі фізики, так і культуртрегерської, освітянської роботи патріота-українця.
Андрій Матвійович дуже любив своїх дітей, синочка (нині доцента хімічного факультету Київського університету Олек-

З дружиною і сином. 1954 рік.
сандра Голуба) і доньку, мріяв про їхнє щасливе життя, але не
ціною зради рідного народу. Він виховував їх справжніми українськими патріотами, глибоко духовно розумів щастя, вважав,
що "русскоязычный хохол", який зневажає рідну націю, не може
бути щасливим. Він міг сказати про себе словами великого Кобзаря: "Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою".
Як я сказав вище, під час нашого знайомства з Андрієм Матвійовичем ми зразу ж відчули взаємну симпатію один до одного, довго і цікаво розмовляли, як розмовляють давні друзі
після довгої розлуки. І хоча головною причиною зустрічі була
хімічна проблема, переважну більшість часу зайняли нехімічні
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питання. Я розповідав Андрію
Матвійовичу про свою і моїх
колег наукову і громадськополітичну діяльність, а Андрій
Матвійович з великим інтересом, активно слухав мене. В результаті першої зустрічі ми
стали друзями. Андрій Матвійович запросив заходити до
нього в кабінет, і я скористався
його запрошенням, багато разів
відвідував його. Кожна зустріч
з ним була корисною, повчальною, надихаючою на плідну
наукову і громадську працю.
Я заходив до А. Голуба у його
знаменитий кабінет на очолю- У "голуб’ятні" — робочому
ваній ним кафедрі, розташова- кабінеті на верхівці хімфаку.
ний аж під самим дахом старого 1968 рік.
хімкорпусу університету переважно ввечері, в офіційно неробочий час і рідко не заставав його там. Андрій Голуб сидів за
велетенським письмовим столом і працював. Вхідні двері були
навпроти його спини, коли я, чи якийсь інший візитер стукав
у двері, негайно лунало гучне, енергійне, характерне Голубівське "Прошу!". Візитер заходив, але бачив спину, і тільки після
кількох кроків у напрямку до спини, господар повертав голову
вбік, підсовував до себе стілець і запрошував: "Сідайте". І тільки після того, коли відвідувач сідав, Андрій Матвійович повертався на 90 градусів до відвідувача, і розпочиналася розмова. Часом, коли я приходив, у Андрія Матвійовича були інші
відвідувачі, і якщо це були його численні учні і співробітники,
з якими він обговорював наукові та службові питання, я тихенько сідав без запрошення на стілець у куточку кабінету і
чекав, але завжди слухав бесіди Андрія Матвійовича зі згаданими людьми. Вони всі були цікаві, повчальні для мене, хоча і
фізика. Інколи я непомітно зникав, щоб не заважати. Тоді, під
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час мого наступного візиту Андрій Матвійович незмінно докоряв мені: чому не дочекався?
У цих діалогах і монологах Андрій Матвійович аж розквітав,
аж підростав. Мова була бездоганно правильною літературною
мовою, голос його бринів чітко, без нукань, угукань, екань і бекань, характерних для дикторів та журналістів сучасного так
званого національного радіо. Він уважно слухав співбесідника,
запам’ятовуючи всю його розповідь. Це була одна з багатьох
його позитивних рис — уміння слухати, така рідкісна і така
цінна риса. Він давав вичерпні відповіді, рекомендації, формулював нові завдання, складав конкретні плани подальшого наукового руху вперед. Добре було видно, що науковці, його учні,
йшли від нього з повним задоволенням. Одержував задоволення і я. Я вдосконалював своє уміння вести науковий діалог,
керування підшефними науковцями, спілкування з колегаминауковцями та з людьми взагалі.
Під час цих хімічних діалогів та монологів професор Голуб
творив Молоду Україну, формував її інтелектуальну та духовну
еліту — досконалих науковців і педагогів та відданих громадян-патріотів майбутньої очікуваної вимріяної незалежної держави, хоч і були тут не тільки етнічні українці. Андрій Голуб
творив українську політичну націю. Він творив її вже тим, що
його молодший учень-слухач не міг не хотіти бути таким, як
Голуб. Цю його магічну силу відчував навіть я, хоча був сформованою людиною середнього віку.
Під час згаданих хімічних бесід професор Голуб постав переді мною, як вчений-хімік найвищої кваліфікації, екстракласу.
Сучасною хімією він володів широко і глибоко. Одночасно був
і досконалим експериментатором і ерудованим теоретиком. Він
вільно володів квантово-механічними і квантово-хімічними
уявленнями, застосовував їх для пояснення та передбачення хімічних процесів. Слухаючи його, сторонній науковець не міг
би безпомилково відповісти на запитання — хто це — хімік чи
фізик. Такий висновок я міг зробити, оскільки працював раніше у хімічному відділі Інституту Автоматики Держплану
України, в Інституті хімії полімерів та мономерів Академії наук
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України і мав спільні роботи і робочі контакти з багатьма вченими-хіміками. Жоден з цих вчених не міг зрівнятися з професором Голубом. Голуб постав переді мною також як блискучий
педагог. Захоплені відгуки про професора Голуба, як про прекрасного лектора, я чув від багатьох знайомих протягом всього
мого знайомства з ним.

Виступ керівника на захисті дисертації В. СКОПЕНКА. 1962 рік.
Про один з видатних педагогічних здобутків професора Голуба (чи не найвидатніший педагогічний здобуток?!) треба сказати окремо. Результат клопітної педагогічної праці Андрія
Матвійовича — його учень від студентської лави до вченого
ступеня доктора хімічних наук Віктор Скопенко, нині відомий
вчений, академік Національної академії наук України, а головне — протягом вже багатьох років спочатку проректор, а потім
ректор Київського університету. Це — талановитий ректор, подібного якому Київський університет може ще й не бачив, який
так багато зробив і робить для його розвитку і виходу в число
небагатьох найкращих університетів світу. А головне — це
справжній український ректор. Я пишаюся тим, що років з
тридцять тому Андрій Матвійовичпознайомив мене з Віктором Скопенком — його учнем — таким простим, приємним,
доброзичливим українським молодим чоловіком.
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Одна з характерних рис Голуба як вченого і як людини є його
неймовірно велика працьовитість і працездатність. Якщо хтось
хотів зустрітися з ним, то не обов’язково було заздалегідь домовлятися про час і місце. Треба було ввечері прийти до його
кабінету. Як правило, там можна було застати Андрія Матвійовича. Дивуєшся, коли він винаходив час для виховання дітей,
і домашнє господарство допомагав вести. Добре, що біля університету були продуктові магазини. Якось я асистував йому
після роботи купівлю м’яса та хліба у магазині на площі Толстого. Він був добрим, корисним прикладом для мене, завжди
бадьорий, енергійний, у доброму гуморі. Якщо ця талановита
людина стільки і так працює, то я мушу рівнятися на нього, так
я думав. І хоча мені і не вдавалося повністю скопіювати стиль
діяльності Андрія Матвійовича, все ж корисні запозичення у
нього я зробив, особливо у галузі розширення свого робочого
дня і збільшення свого внеску до домашнього господарства.
Андрій Матвійович Голуб — видатний український вчений,
хімік і блискучий педагог. Він був автором великої кількості наукових і науково-популярних публікацій, прекрасного двотомного
підручника з неорганічної хімії. Він зробив серйозний внесок у
творення і вдосконалення української хімічної термінології, був
вченим зі світовим ім’ям. Його добре знали вчені-хіміки всього
світу, не кажучи вже про хіміків Радянського Союзу. Велика несправедливість полягала у тому, що його не обрали навіть членом-кореспондентом Української академії наук. Причина —
політична, на жаль серед вчених, від яких залежало його обрання,
було занадто багато українофобів, україножерів, дітей імперії зла.
Працюючи захоплено, з повною віддачею як справжній вчений-хімік, він як вірний син України намагався втягти в сферу
цієї науки талановиту українську молодь, хотів зробити Україну одним із визначних центрів науки, в яку був так закоханий.
І цим він робив свій внесок у світову скарбницю науки хімії. Але
він щиро, по-доброму, з великою віддачею допомагав науковцям
з інших республік Радянського Союзу. Таким чином, націоналіст
Голуб був одночасно інтернаціоналістом. Інакше і бути не може — взаємна допомога націоналістів (патріотів) різних країн і
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є справжній інтернаціоналізм. Я знав двох з багатьох — грузина
та бурята, які під керівництвом доктора хімічних наук, професора Андрія Голуба також стали докторами хімічних наук і на
все життя залишилися його щирими друзями.
Мої відвідування кабінету Голуба були спонтанними, заздалегідь не обумовленими. Коли Андрій Матвійович був у кабінеті сам і не дуже завантажений терміновою роботою, для мене
відбувалося справжнє свято. Я розповідав йому про чергові
просвітнянсько-культуртрегерські акції, переповідав найцікавіші моменти з чергової лекції Брайчевського чи чергового походу до історичного музею, а Голуб захоплено слухав і аж світився від радості, час від часу запитуючи, коментуючи, доповнюючи. Я гадаю, що і я давав Голубу натхнення такими розповідями. Було б помилковим вважати, що Андрій Матвійович
був тільки споживачем моєї гуманітарної інформації. Ні! Він
також розповідав багато цікавого і невідомого мені з історії, літератури, філософії. Між нами відбувався рівноцінний обмін
інформацією. Ми виходили з кабінету на вулицю і там продовжували діалог, часом до пізнього вечора.
Голуб любив Україну і до глибини душі, і до глибини кишені.
Він часто і густо фінансово допомагав патріотам-українцям,
які зазнали переслідувань КПРС та КДБ, і тому завідувач кафедри, професор, доктор ходив одягнений хоч і охайно, але
дуже й дуже скромно і одноманітно в найдешевший костюм,
пальто, сорочку. Зате підтримував родини арештованих КДБ у
1965 та 1972 рр. дисидентів різних національностей, українських націонал-демократів, вигнаних КПРС та КДБ з роботи,
патріотів (наприклад, відомого талановитого журналіста-доцента Матвія Шестопала). Швидко реагував на сигнал про необхідність допомоги негайно і щедро. А часом і сам буквально
нав’язував допомогу, не чекаючи вищезгаданого сигналу. А в
результаті частенько і недоїдав.
Висотний кабінет Андрія Матвійовича Голуба у старому хімкорпусі був потужним джерелом притягальної сили не тільки
для мене. Сюди приходили однодумці, прекрасні українські інтелігенти-патріоти: кандидат геолого-мінералогічних наук, нині
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академік, Олекса Щириця, старший науковий працівник інституту геології АН України, співак і фольклорист Андрій Путь,
доцент механіко-математичного факультету університету Федір
Гудименко, мужній несхитний український патріот доцент-журналіст Матвій Шестопал, лікар і письменник Микола Фененко і
чимало інших прекрасних людей. Завдяки спілкуванню цих
людей з Андрієм Матвійовичем, одного з одним і всім гуртом
творився і зростав рух опору злочинному антинародному мілітаристському режиму, український національно-демократичний
фронт, які наближали крах імперії зла, разом з тим відбувалося
наукове спілкування геолога й біолога з хіміком, фізика з хіміком
і математиком і всіх — з медиком. Але головною фігурою у цій
групі був Андрій Матвійович. Його всі любили.
Кожен з нас, Андрій Матвійович, я, інші вищезгадані люди з
його оточення мріяли про незалежну демократичну Українську
державу, як могли, створювали умови для її проголошення. І така
держава з’явилася на мапі світу, і вже 7 років існує, і ніколи не
зникне. Який жаль, як гірко, як боляче, що не дожив Андрій Матвійович хоч би до 24 серпня 1991 року. Йому б тоді було б неповних 73 роки. Він стояв би погожого ранку 24 серпня 1991 року
десь недалеко від мене на площі перед Верховною Радою серед
десятків тисяч українців з усієї України і владним голосом у
складі могутнього й грізного тисячоголосого хору української
нації вибивав би з тупоголової, але злочинної, хоч дурної, та хитрої капеесесівської "групи 239", яку ще влучно нарекли "плутоній-239", рішення про незалежність України.
І не міг би він не жити ще роки й роки після цієї дати, тому
що лікували б його тіло і душу священні державні синьо-жовті
знамена над містами і селами незалежної держави України, хоч
і малий, а все ж повсюдну вживаний державний герб України — стародавній тризуб, звуки священного, вже державного
гімну "Ще не вмерла Україна" надихали б його на нові й нові великі наукові звершення.
В. МАЛИНКО,
доктор фізико-математичних наук, професор.
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СЛОВО ПРО ВчИТЕЛя
Моє знайомство з Андрієм Голубом відбулося у вересні 1963
року, у старій хімічній аудиторії факультету під час першої лекції з неорганічної хімії. Ще задовго до цього у нашому гуртожитку по вул. Чигоріна були поширені чутки про те, що професор Голуб — гарний лектор. Але коли розпочалась лекція,
враження від неї і лектора були такими сильними, що перевершили всі мої сподівання.
Були ці лекції яскравими, емоційними, читались чистим і
приємним голосом, лектор майстерно вмів використати дотепний жарт, подарувати слухачам свої глибокі знання з хімії, історії України, філософії. Відчувалося, що професор любив
студентів і намагався дати їм якомога більше цікавої інформації. Особливістю цих лекцій було вдале використання дослідів,
які лектор супроводжував оригінальними коментарями. З тих
пір минуло більше 35 років, а ці неповторні лекційні досліди і
досі стоять перед моїми очима. Ось декілька з них.
На лекції демонструють одержання водню, асистентка перевіряє його чистоту (за вмістом кисню), відбираючи проби газу
у перевернуту догори дном пробірку і запалюючи її вміст. Нарешті чистий водень добуто. Газ збирають під консервну банку
з маленьким отвором у дні, закритим сірником. Ми сидимо в
аудиторії та інтуїтивно чекаємо чогось незвичайного. Професор підносить до отвору у банці палаючу скіпочку, висмикує
сірник, в ту ж мить лунає гучний вибух і банка злітає високо
вгору. Коли слухали лекцію про кисень, Андрій Матвійович,
розповідаючи про властивості цієї речовини, брав гумовий
шланг, опускав його в посудину Дьюара, наповнену рідким киснем. Після цього шланг ставав крихким, як пересохле дерево.
Лектор тут же вдаряв ним по столу, і резина з тріском розліталась на дрібні друзки. За таких обставин властивості неорганічних речовин запам’ятовувались надовго.
А. Голуб по-справжньому любив Україну, її знедолений народ і завжди не тільки мріяв про його кращу долю, а й намагався наблизити її своєю самовідданою працею. А працював
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він багато і напружено, розслаблятися не дозволяв ні собі, ні
своїм підлеглим. Навіть коли їхав у відрядження, то у потязі
читав дисертації або рукописи, які рецензував. Періодичну
пресу (всю її він жартома називав "партійною") читав в автобусі, яким їздив до університету разом зі студентами.

У президії засідання. 1972 рік.
Одного разу, коли я був дипломником, довелося побувати в
Андрія Матвійовича вдома. Натиснувши на потрібну кнопку
квартирного дзвоника, почув тоненьке собаче гавкання, а потім голос Андрія Матвійовича, який закликав Пулю (здається
так звали маленького кошлатого пуделя) не зчиняти галасу.
Господар привітно зустрів мене. Сам він був одягнутий у простий синій бавовняний костюм-спецівку, що робило його скоріше схожим на простого робітника, ніж на іменитого університетського професора. Він запросив і провів мене до свого
просторого робочого кабінету. Це була велика прохідна кімната з широким письмовим столом, диваном, тісно заставлена
попід стінами книжковими шафами, на полиці однієї з них біля
столу стояло маленьке погруддя Т. Г. Шевченка. Тут була зібрана досить багата бібліотека кращих творів української, російської і світової класики, а також політичні та філософські
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праці. Кидались у вічі твори Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, Л. Толстого, М.
Старицького, М. Стельмаха.
Пам’ятаю, що день тоді був вихідний, але професор цього не
помічав зайнятий роботою, бо готувався до чергової лекції з
неорганічної хімії. Тут мені стало зрозуміло, чому лекції професора такі цікаві, змістовні і художньо-філософські (їм передувала серйозна і наполеглива робота з різноманітними літературними джерелами). Андрій Матвійович підвів мене до
вікна, яке виглядало на яблуневий сад, і показав рукою на вид,
що відкривався, захоплено розповів про красу зимового і весняного саду і про те, як зовсім недавно з саду до його вікна підійшов справжній дорослий лось. Вигляд професора був дуже
щасливий. Він сказав мені: "Вчись, Сашко, і наполегливо працюй. Тоді і ти зможеш мати свій кабінет, і, можливо, до нього
теж прийде твій лось!". Точно вже не пам’ятаю, чи хотілось мені
в той літній час вчитись, але мати свій куток з вікном, до якого
міг прийти лось, хотілось надзвичайно. Був це 1969 рік.
Професор Андрій Голуб досконало знав українську мову і послуговувався нею на роботі, у службово-адміністративних стосунках і вдома, дуже шанував українських винахідників і вчених — Пулюя, Кондратюка, Гапона, Іваненка тощо, завжди виступав проти замовчування їх внеску у світову науку і техніку.
Широкі і глибокі професійні знання, всебічна ерудиція, високий інтелект, відповідальність перед слухачами, увага до людини та інші добрі якості сприяли тому, що професор Голуб був
одним з найпопулярніших і шанованих студентами професорів. Саме тому до нього на кафедру неорганічної хімії у науковий гурток приходило багато студентів і навіть школярів, яким
він сам особисто пропонував різні актуальні і нові теми, пов’язані з різноманітними неорганічними синтезами, екстракційними процесами, завданнями з переробки хімічних шламів і
відходів. Пізніше ці роботи переростали у курсові, дипломні,
кандидатські та докторські дисертації і ставали помітним внеском у вітчизняну науку. Професор сам проводив засідання
гуртка з неорганічної хімії, ставив запитання, організовував дис58

кусії, завжди підтримував початківців. Але, будучи людиною
скромною, не любив чванства і невиправданої самовпевненості.
Працював Андрій Матвійович багато, досить часто залишався на кафедрі до пізнього вечора, на тих студентів і аспірантів, які займалися у лабораторії, часу не шкодував. Траплялося, зайшовши у студентську лабораторію, де ввечері працюючих було мало, професор здивовано запитував: "А де це
люди?". А люди в цей час могли вже давно спокійно спати у студентському гуртожитку. Протягом тижня, і особливо по суботах, увечері, професор здійснював регулярні обходи лабораторій кафедри, щоб поспілкуватись зі студентами, аспірантами
і співробітниками безпосередньо у процесі виконання лабораторних дослідів, цікавився, що нового одержав кожний працюючий протягом передбаченого планом часу, був уважним до
прохань, допомагав реактивами, посудом, добрими порадами.
Андрій Матвійович був натхненником і душею студентських
конференцій, до яких старанно готував своїх підопічних,
уважно читав рукописи доповідей тих, хто збирався виступати,
правив тексти, розповідав, у якій послідовності слід викласти
матеріал і як зробити короткі і чіткі висновки.

У колі учнів та колег. 1971 рік.
Як педагог він приваблював багатьох і, в першу чергу, студентів, тому кафедра неорганічної хімії завжди вважалася престижною, куди була відкрита дорога не лише відмінникам, а й
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усім, хто хотів працювати або навіть спробувати свої можливості на терені науково-дослідної роботи. Так, щоб допомогти
одному моєму однокурснику здати курс неорганічної хімії,
приймав у нього екзамен окремими розділами аж 14 разів! Оббраний А. Голубом науковий напрям досліджень на кафедрі був
настільки фундаментальним, а його педагогічна майстерність
настільки досконалою, що дозволили йому створити свою
школу хіміків-синтетиків, чиї праці широко відомі всьому сві-

З академіками А. АБЛОВИМ (Кишинів) та В. СПІЦИНИМ
(Москва). 1975 рік.
тові. Його учнями є академік НАН України В. Скопенко, академік АН Грузії Г. Цинцадзе, член-кореспондент НАН України
М. Слободяник, академік РАН М. Мохосоєв, доктори хімічних
наук, професори В. Калібабчук, С. Неділько, О. Перепелиця, В.
Максін, С. Кирилов, І. Мулярчук, багато доцентів і наукових
співробітників.
На кафедрі неорганічної хімії дослідницька робота під керівництвом професора А. Голуба успішно виконувалась у трьох
наукових напрямах: синтез та дослідження координаційних
сполук, синтез оксидних сполук для матеріалів нової техніки,
розробка хімічних основ технологічної переробки мінеральної
сировини насамперед апатиту.
На усіх напрямах А. Голуб і його учні отримували вагомі
результати, опублікували сотні статей, одержали десятки ав60

торських свідоцтв на винаходи, вийшли у світ під його авторством декілька монографій.
Як учений і принципова людина, А. Голуб ще за свого життя
мав широке визнання й авторитет. Його підтримували такі відомі
академіки, як Ю. Делімарський, І. Тананаєв, В. Спіцин, О. Новосьолова, М. Жаворонков, І. Францевич, В. Єременко, Ф. Бабічев, а також інші не менш відомі вчені.
Багато своїх сил та енергії віддавав професор Голуб громадській роботі: був головою Київського обласного правління ВХТ
ім. Д. Менделєєва, деканом факультету підвищення кваліфікації вчителів хімії, членом кількох вчених рад і членом редколегії
солідних видань, часто виступав опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, готував доповіді, виступав на наукових конференціях і зібраннях, писав численні методичні, наукові та науково-популярні праці. До Андрія Матвійовича додому і на кафедру частенько заходили у різних громадських справах відомі представники української інтелігенції — філософи, історики, письменники, філологи, вчені. І для
більшості з них він був чуйним і дорогим товаришем, якому
вони довіряли свої ідеї, думки і тривоги.
Проте, незважаючи на всенародне визнання, педагогічні та
наукові досягнення (А. Голуб, крім усього, — автор двотомного
підручника "Неорганічна хімія", основоположник сучасної української хімічної термінології та номенклатури), його тричі
забалотували на виборах у прорадянських союзній та республіканській академіях, де йому не могли вибачити вільнодумство і український патріотизм. Наш сучасний президент НАН
України Є. Патон у Москві у період виборів А. Голуба до союзної академії, коли старший колега А. Александров запитав
його, чи може він щось сказати про претендента у члени-кореспонденти — українського вченого А. Голуба, заявив, що він
такого не знає. Зате А. Голуба добре знали за кордоном — у Німеччині, Франції, Великій Британії і США, звідки часто надходила на його ім’я наукова пошта з провідних університетів
світу.
А. Голуб за незалежність, відвертість і сміливість думок не61

рідко зазнавав партійного і адміністративного тиску, його звинувачували в українському буржуазному націоналізмі, хоча це
нічим не підтверджувалося. У травні 1967 року група студентів
хімічного факультету (автор цих спогадів теж був у їх числі)
підписала лист на ім’я генсека Л. Брежнєва з проханням підтримати розвиток української мови і культури в Україні, і
Олесь Гончар особисто вручив цей лист вельможному партійному правителю на з’їзді у Москві. Після цього в органах КДБ
України зчинилася тривога. Там не могли втямити, як це такий
тенденційний лист пройшов поза увагою охоронців державного спокою? Паніка охопила адміністрацію і партком хімічного факультету, тих, хто підписав листа дуже швиденько
познаходили, виловили у гуртожитку і через партійний комітет
розпочали "виховувати". Мене викликали декілька разів, погрожували виключити з університету, умовляли письмово відмовитись від свого підпису. Довгенько мені не хотілося відмовлятись, але ж і університет був дорогим, тому подався я за порадою до Андрія Матвійовича. Той уважно розпитав про зміст
підписаного листа, запевнив мене у його повній відповідності
тодішнім законам і в тому, що мене ніхто з університету не виключить, але одночасно порадив дати письмову відмову від
підпису, що і було зроблено. Оскільки я був студентом кафедри
неорганічної хімії, якою завідував А. Голуб, то партком звинуватив його у поширенні націоналістичних віянь і піддав переслідуванню. Насправді А. Голуб був українським патріотом,
який уболівав за всіх пригноблених і несправедливо скривджених. Про єврейський народ він говорив так: "Євреям потрібно щиро співчувати і підтримувати їх, бо це древній народ,
якого шовіністи штучно позбавили його рідної мови і культури. У нас, українців, є школи, театри, університети, а в них
немає нічого". Добрим словом А. Голуб згадував і росіян, у яких
у Москві у тяжкі роки Голодомору українці могли розжитися
на харчі і не померти з голоду.
А. Голуб був справді відданим українським патріотом. Коли
нам довелось у 1974 році приїхати до Нальчика на наукову конференцію, то він насамперед розпочав пошук могили Марка
62

Вовчка. Після невдалого відвідування старого міського кладовища ми, скориставшись порадою сторожа, опинилися на території міської лікарні біля колишнього власного будинку
письменниці, де знайшли пам’ятник на її могилі. Андрій Матвійович передав мені букет квітів і сказав покласти їх на клумбу до підніжжя пам’ятника геніальній українській письменниці
і перекладачці.
Він допомагав усім, хто цього потребував, порадою, добрим
словом і матеріально. Згадував, як на початку війни був призначений до колективу хіміків, які підлягали евакуації, поїхав
додому, щоб взяти необхідне, але виїхати з Білої Церкви вже не
було чим. Тоді він взяв човна, посадив туди матір, поклав
скромні свої пожитки і спустився вниз по Росі до найближчого
пункту, звідки можна було виїхати. Пізніше опинився на місці
свого призначення аж у Середній Азії разом з Ю. Делімарським, якому допоміг там матеріально, бо жив майбутній академік тоді дуже бідно. З Ташкенту, де він закінчив офіцерську
школу, А. Голуба призвали на Західний Білоруський фронт, а
потім — на Далекий Схід. Був учасником військових дій проти
японців, служив начальником хімічної служби дивізії, а потім
корпусу, одержав бойове поранення. За мужність на фронті
А. Голуб нагороджений бойовими нагородами.
Андрій Матвійович був яскравою і неординарною особистістю. Про таких кажуть, що вони є гордістю нації. А ще кажуть,
що такі люди горять, а не тліють. Згорів передчасно і Андрій
Матвійович, осяявши світлом свого яскравого таланту дорогу
своїм сучасникам, учням і наступникам. Помер він 11 квітня
1977 року у Жовтневій лікарні міста Києва на 59-у році життя
після тяжкої хвороби. Коли мені як колишньому медичному
працівникові доручили знайти серед інших прах вчителя у
морзі, то зробити це вдалося не відразу…
На похорон Андрія Матвійовича прибули сотні людей з багатьох куточків України і колишнього Радянського Союзу. На
Байковому кладовищі широка величава і сумна колона витягнулась на багато десятків метрів, рухалось море голів і квітів.
Плакало багато і щиро. Україна проводжала в останню дорогу
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одного з кращих своїх синів! Почуття незамінної втрати охопило всіх учасників тієї незабутньої процесії. На свіжій могилі
вчителя перше поминальне слово скорботи сказав учень А. Голуба, професор В. Скопенко — нинішній ректор Національного університету імені Тараса Шевченка, професор Г. Цинцадзе, виступили представники громади, друзі й учні.
Так закінчився непростий шлях справді народного професора, мислителя і вченого. Восени цього року А. Голубу було б
80 років. Він передчасно залишив нас і Україну, яку так самовіддано любив усім серцем аж до останніх днів своїх. За місяць
до смерті А. Голуб прийшов на своє робоче місце у кабінет на
четвертому поверсі старого корпусу. Кожному, хто зайшов до
нього, він побажав продовжити роботу, не втрачати духу, потиснув руку і попрощався. І хоч живого А. Голуба вже давно
немає серед нас, його добрі справи, його орлиний дух свободи,
його ідеї справедливого життя у незалежній Україні житимуть
вічно і ще довго надихатимуть нас на працю і творчість.
О. ПЕРЕПЕЛИЦя,
професор.
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БУВ ПРИКЛАДОМ УСІМ І В УСЬОМУ
У 1965 році я вступив до Київського університету на хімічний факультет. "Першою" хімією, з якою зустрівся у стінах університету, була неорганічна. Лекції читав професор Андрій
Матвійович Голуб чудовою українською мовою, завзято, емоційно, надзвичайно цікаво. Його не можна було не слухати, і
тому на лекціях завжди була, як казали раніше, зразкова дисципліна. Я — українець, корінний киянин, вчився у російській
школі, спілкувався вдома російською мовою (така ситуація є
типовою для київської молоді і зараз). Тому й лекції Андрія
Матвійовича почав конспектувати російською, але дуже скоро
без особливих труднощів, якось природно перейшов на українську, хоча з інших навчальних предметів цього тоді не сталося. Це було першим серйозним "нехімічним" впливом на
мене мого майбутнього вчителя. А щодо "хімічного" , то неорганічна хімія у "виконанні" Андрія Матвійовича мене відразу захопила і "не відпускає" й досі. Навчаючись у старших класах
київської середньої школи №45, опановував спеціальність хіміка-лаборанта, поглиблено вивчав аналітичну хімію і, вступивши до університету, думав і надалі займатися "аналітикою",
навіть пішов на відповідну кафедру і взяв тему для самостійної
роботи. Але невдовзі передумав і після однієї з лекцій Андрія
Матвійовича звернувся до нього, сказавши про своє бажання
працювати в студентському гуртку на кафедрі неорганічної
хімії. Тему роботи Андрій Матвійович запропонував вибрати
мені самому. Відповідні пропозиції кафедри до студентів щороку були чималими: на дошці об’яв висів список, мабуть, з
півсотнею тем гурткових робіт із прізвищами викладачів-керівників. Близько половини з них були темами Андрія Матвійовича. Очі розбігалися, хотілося узяти щось незвичайне, але
й не дуже екзотичне (звісно, було й таке), бо тоді б довелося
працювати одному, без тісного контакту з іншими гуртківцями,
а серед них у мене вже були товариші. Я вибрав тему: "Хромати
алюмінію, галію, індію й талію". Ці сполуки ще не були відомі
на той час, хоча і являли певний практичний інтерес. Наприк65

лад, хромати алюмінію, на думку Андрія Матвійовича, були б
чудовою сировиною для виробництва штучних рубінів. Передбачалося, що названа група сполук мала бути подібною до молібдатів та вольфраматів лантаноїдів, які успішно досліджувалися студентами другого курсу, лідерами гуртка неорганічної хімії Сашком Перепелицею та Віктором Максіним. Андрій
Матвійович схвалив мій вибір, відразу запропонував план роботи і протягом усіх п’яти років мого студентства неослабно
стежив за моїми скромними досягненнями, давав численні поради, настанови, обговорював зі мною результати експериментів. Таких "підопічних" студентів, як я, в Андрія Матвійовича
були десятки, і досі дивуюсь, як він, завідувач кафедрою, керівник багатьох аспірантів, викладач, що писав чимало книжок,
активний діяч київського та українського хімічних товариств,
палкий пропагандист хімічних знань серед вчителів і школярів,
знаходив час для численних контактів з кожним із нас.
1970 року я вступив до
аспірантури на кафедру неорганічної хімії. Тема дисертації: "Хромати трьохвалентних металів" (студентську тему, як багато
хто з нас, я не змінив, а
значно розширив), керівник — Андрій Матвійович.
Працював я не поспішаючи, часто повторював експеримент, добивався відЗ учнями з Туркменістану.
творюваності його результатів ("заважали" гідроліз, схильність осадів хроматів переходити у колоїдний стан, були проблеми з виділенням цих важкорозчинних сполук із розчинів у чистому вигляді, без домішок). Робота посувалася повільно, і через це я відчував ніби
певну провину перед своїм керівником. Здавалося, що я не повністю виправдовую його надії. Але щоразу зустрічав розуміння, підтримку Андрія Матвійовича. Не пам’ятаю випадку,
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коли б зайшов до нього у кабінет і він не поговорив зі мною.
Андрій Матвійович лишав будь-які свої справи і відразу зосереджувався на проблемах дослідницької роботи кожного свого
учня. І не тільки виробничі, навчальні, наукові теми зачіпав він
у розмовах із своїми колегами, аспірантами. Коли у нас із дружиною народився син, Андрій Матвійович, як молодий дідусь
(у нього роком раніше з’явився онук), цікавився, як ми ростимо, виховуємо, годуємо немовля, розповідав про свій невеликий досвід, давав поради. А інколи нас, аспірантів, частував
салом, що брав із собою на роботу (мабуть, Андрій Матвійович
дуже цінував свій час і не хотів його витрачати на відвідування
університетської їдальні; він не робив обідньої перерви).
Андрій Матвійович залишається для мене взірцем викладача. Приймаючи іспити у студентів, він
не поспішав виставляти
оцінку, всебічно виявляв
знання студента, вміння
мислити, використовував
іспит як додаткову можливість поспілкуватися із
студентом, щось йому пояснити. На лекціях він не
тільки розповідав про хі- З в’єтнамськими учнями.
мічні перетворення, закони та теорії, наводив приклади новітніх досягнень хімічної науки, а й сміливо висував свої гіпотези,
постійно знаходив взаємозв’язки, взаємозалежності між складом, будовою та властивостями сполук, переконував нас у невичерпності змісту періодичного закону. В особистості Андрія
Матвійовича органічно поєднувалися справедливість, доброта,
вимогливість, принциповість, щирість, уважність до всіх, з ким
він спілкувався, працював, кого вчив.
П. ПОПЕЛЬ,
доцент.
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ПРОФЕСОР А. ГОЛУБ ТА ІНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Наукова, педагогічна та громадська діяльність Андрія Матвійовича була різновекторною, багатогранною і широкозакроєною. Він підтримував жваві наукові і громадські зв’язки із
ученими і закладами України, Росії, Білорусі, Грузії, Туркменії,
Кара-Калпакії, Німеччини, Швеції, Польщі, Канади, В’єтнаму,
з багатьма промисловими підприємствами та громадськими
організаціями. Особливо плідні й теплі стосунки склалися у
нього з Інститутом проблем матеріалознавства (ІПМ) НАН
України, передусім з членом-кореспондентом АН УРСР Григорієм Самсоновим (1918—1975) та доктором технічних наук,
професором Сергієм Тресвятським (1910—1985).
Григорій Валентинович та Андрій Матвійович були ровесниками. Обидва воювали на фронтах Другої світової. Перший — у
важкій артилерії, був значковим товаришем-ад’ютантом маршала І. Конєва, а відтак співробітником спеціального підрозділу СМЕРШ, що займався захопленням та депортацією до
СРСР учених-ракетників, атомників, радіотехніків тощо, таємної документації, устаткування і т. і., був почесним громадянином Відня. Другий — у танкових військах, а згодом, будучи вже
майором, обіймав генеральську посаду начальника хімічного
захисту армії. Сергій Глібович у роки війни, як і Андрій Сахаров, займався оборонною тематикою. Під керівництвом Ігоря
Курчатова він взяв участь у створенні радянської атомної
бомби. Саме йому судилося розробити берілійоксидну і кальційоксидну кераміку, котра не забруднює ядерні матеріали і
придатна для витоплення чистих торію, урану, плутонію, америцію тощо. За це професору С. Тресвятському і була присуджена Сталінська премія, а з рук "головного жандарма- куратора" атомного проекту — Лаврентія Берії він отримав орден
"Знак пошани"…
На початку 60-х Григорій Валентинович і Сергій Глібович перебралися з Москви до Києва і відтоді пов’язали свою долю з
Україною. Вони очолили відділи в Інституті кераміки і спец68

сплавів, що перебував тоді на території Києво-Печерської
Лаври. Згодом цю науково-дослідну установу перемістили до
Святошинського Академмістечка під новою назвою "Інститут
проблем матеріалознавства АН України".
У житейському морі корифеї науки відразу відшукали один
одного і стали друзями. Ось так і постала наукова трійця Голуб—Самсонов—Тресвятський. Вони були різними людьми,
по-різному бачили світ, мали різні політичні орієнтири. Г. Самсонов і А. Голуб перебували у загоні КПРС, тоді як С. Тресвятський принципово впродовж усього життя уникав членства у цій одіозній "корпорації" і тому лишався позапартійним.
Григорій Валентинович був "истинно советским патриотом",
Сергій Глібович — російським патріотом і інтелігентом найвищої проби, Андрій Матвійович — щирим і правдивим сином
уярмленої України. Та їх трьох об’єднала жертовна любов до Істини і Науки, людяність, порядність, принциповість, відраза
до фальші, халтури, кон’юнктури. Були це люди обов’язку,
слова і дії. У серці своєму вони цуралися лукавства, у поті чола,
в невсипущій праці орали ці вчені перелоги науки, щедро повними пригорщами сіяли зерна знання, нових наукових ідей,
любові й правди… І цей науковий засів трьох подвижників-корифеїв приніс щедрий ужинок.
Ми щасливі і пишаємося тим, що були поруч, спілкувалися
з ними, переймалися їхніми клопотами, ідеями, планами, працювали і вчилися під їхньою мудрою опікою… Трійця наших
незабутніх Вчителів, Керівників і Наставників належала до тієї
когорти непересічних постатей, про яких Нобелівський лауреат з фізіології та медицини А.Сент-Дьєрді сказав таке:
"Людський мозок не є органом мислення, а є органом виживання, подібно до пазурів та іклів у тварин, і влаштований так,
що здатний приймати за істину лише те, що приносить користь. Люди ж, здатні доводити свої думки до їх логічного завершення, мусять володіти незвичайною, я б навіть сказав,
патологічною конституцією… Із таких людей постають апостоли, мученики і герої і більшість із них завершує своє життя
на стільці — академічному або… електричному".
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Всі троє стали апостолами правди і науки, а от академіками — ні… Всі троє стали мучениками і померли від раку. Григорій Валентинович і Андрій Матвійович знайшли свій вічний
спочинок на Байковому цвинтарі у Києві, прах же Сергія Глібовича, як він і заповів, поховано на його батьківщині — Уралі.
За життя їх цькували можновладці та їхні вчені лакузи —
"мужі учені темні" (за Еразмом Роттердамським) у ранзі патентованих академіків-орденоносців. Їм створювали безліч перешкод, прикростей, сіючи наклепи, інтриги і провокації, "стукали" на них до КДБ… Отож Григорій Валентинович став лише
членом-кореспондентом АН УРСР та заслуженим діячем науки
і техніки. До обрання в академіки йому перетяли шлях, двічі
забалотувавши на виборах. Тричі висували кандидатуру Андрія Матвійовича на звання члена-кореспондента уесесерівської
та всесоюзної академій наук і за випробуваним сценарієм провалили на виборах і його. Не допустили "безсмертні" до свого
гурту і Сергія Глібовича. Лише влітку 1985 р., коли той уже
конав на смертному ложі в лікарні, за розпорядженням академіка В. Трефілова зчинилася метушлива і гарячкова веремія
оформлення документів для присвоєння уже приреченому вченому звання "Заслужений діяч науки і техніки". Та було вже запізно…
На початку 60-х наукова трійця збагнула, що сполукам
рідкісноземельних елементів (РЗЕ), які були тоді ще погано
вивчені, належить велике майбутнє. Відтак, у секторі важкотопких сполук, очолюваному Григорієм Валентиновичем, відділі кисневмісних керамічних матеріалів, керованому Сергієм
Глібовичем, та на кафедрі неорганічної хімії Київського університету, якою завідував Андрій Матвійович, закипіла робота —
почалися фундаментальні дослідження сполук РЗЕ. Оскільки
ІПМ тоді добре фінансувався і мав можливість придбати у достатній кількості всі РЗЕ, то Г. Самсонов і С. Тресвятський розпорядилися передавати Андрієві Матвійовичу потрібні для
робіт кафедри ще досить дефіцитні під ту пору препарати РЗЕ.
У 1965 році у видавництві Київського університету побачила
світ дивовижна монографія А. Голуба "Рідкісноземельні еле70

менти". Григорій Валентинович відразу ж відгукнувся на цю небуденну подію, написавши грунтовний, прискіпливий, доброзичливо-піднесений відгук-рецензію, яка з’явилася на сторінках "Українського хімічного журналу".
Між тим, із плином часу наукові контакти і співпраця між
колективами, які очолювали Андрій Матвійович, Григорій Валентинович і Сергій Глібович, міцніли і ширилися. Професор
А. Голуб став членом вченої ради ІПМ, часто виступав тут опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій
(зокрема у Л. Лопато, О. Шевченка, В. Оболончика, І. Годованої
та ін.). Андрій Матвійович проявляв жвавий і невсипущий інтерес до всіх досліджень, що проводилися в Інституті проблем
матеріалознавства, особливо у царині синтезу та вивчення матеріалів новітньої техніки з унікальними властивостями — гідридів, берилидів, боридів, карбідів, нітридів, оксидів, силицидів, фосфідів, халькогенідів, арсенідів, стибідів, бісмутидів
тощо. Професор А. Голуб повсякчас висвітлював і популяризував ці звершення своїх колег у лекціях, на сторінках написаних ним підручників, монографій, брошур, часопису "Знання
та праця", щорічника "Україна. Наука і культура". Зі свого боку,
співробітники ІПМ (Г. Самсонов, С. Тресвятський, В. Чорногоренко, Ї. Луговська, І. Годована та ін.) не лише ділилися гостродефіцитними препаратами РЗЕ, ренію, платиноїдів, а й проводили спільні експериментальні дослідження зі співробітниками кафедри неорганічної хімії Київського університету, виступали опонентами і рецензентами дисертаційних робіт,
якими керував професор А. Голуб.
За загальною домовленістю Андрій Матвійович і Григорій
Валентинович організували секцію "Хімія та хімічна технологія
неорганічних матеріалів", керівником якої став Г. Самсонов. У
межах роботи згаданої секції 1968 року проводилася зустріч хіміків-неорганіків м. Києва із редакцією московського журналу
"Неорганические материалы" на чолі з його головним редактором — академіком І. Тананаєвим. Андрій Матвійович і Григорій
Валентинович завжди прагнули, щоби результати наукових досліджень стали надбанням найширшого кола фахівців.
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З метою поширення наукових знань серед громадськості м. Києва був
заснований Київський народний університет технічного прогресу, ректором якого був Г. Самсонов.
До складу цього університету входив і хімічний факультет, деканом якого став
В. Чорногоренко. Для читання лекцій були залуЗ академіком І. ТАНАНАЄВИМ.
чені і співробітники кафед1974 рік.
ри неорганічної хімії Київського університету. Подібні лекції з участю А. Голуба і Г. Самсонова часто транслювалися каналами телебачення на всю
Україну.
Величезну роботу проводив Андрій Матвійович з хімічною
громадськістю Києва, Білої Церкви та інших міст, будучи головою Київського обласного правління хімічного товариства ім.
Д. Менделєєва. Вірною помічницею професора А. Голуба у цій
ділянці його діяльності була секретар правління — В. Драгунова. Робота проводилася у різних секціях з участю відомих
вчених, хіміків-виробничників, викладачів вузів, працівників
хімічних гуртків Київського палацу школярів. Регулярно читалися публічні лекції, відбувалися наради, конференції, звітновиборчі збори.
За ініціативою Андрія Матвійовича 1968 року у Київському
університеті проводився семінар з української наукової номенклатури і термінології в неорганічній хімії. Реформатор української хімічної мови завжди порушував питання ширше —
взагалі про хімічну номенклатуру і специфіку мови. Учений
гість з братнього Таджикистану виступив тоді з доповіддю про
вплив арабської мови на хімічну термінологію народів Сходу.
На семінарі заслухали і доповідь Г. Самсонова та В. Чорногоренка "Номенклатура важкотопких сполук", де вказувалося на
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специфіку важкотопких речовин, на які закони валентності
часто не поширюються.
Відтоді, як Україна стала з Божої ласки незалежною державою, українська хімічна мова, створена, виплекана і вистраждана професором А. Голубом, уже пробивається на сторінки
термінологічних словників, енциклопедій, вузівських і шкільних підручників, шпальти періодичних видань, в україномовну
нормативну документацію у галузях хімічного виробництва,
екології, фармакології тощо.
1969 року у соту річницю від дня відкриття періодичного закону хімічних елементів Д. Менделєєвим Київська учена громада з ініціативи передусім Андрія Матвійовича і Григорія
Валентиновича широко відзначала цей видатний ювілей. Кульмінаційним моментом святкування стали десятиденні урочистості в місті на Неві, де жив і творив Д. Менделєєв та народився і провів свої юні роки Г. Самсонов. В роботі конгресу взяло
участь багато визначних хіміків світу, які виступили з доповідями про роль періодичного закону у розвитку хімії, фізики,
космохімії, геохімії, мінералогії, геології, та інших суміжних
наук. Професор А. Голуб як Голова Київського обласного правління товариства ім. Д. Менделєєва зробив тоді все можливе,
аби відрядити на цей ювілейний форум якомога більше хіміків:
як відомих, так і початківців.
1972 року з ініціативи Григорія Валентиновича, Сергія Глібовича і Андрія Матвійовича в Інституті проблем матеріалознавства відбувся семінар із визначення понять "речовина" і
"матеріал", у якому взяли участь фахівці з різних міст колишнього СРСР. Цей семінар став ніби продовженням міжнародного
конгресу хіміків 1860 року у Карлсруе, котрий усталив і узаконив поняття "атом", "молекула", "елемент", "еквівалент", формули сполук. Провідну доповідь на семінарі у Києві виголосив
ленінградський професор Б. Ормонт, що прибув до столиці
України за кошти Київського обласного правління хімічного
товариства ім. Д. Менделєєва. Визначення понять "речовина" і
"матеріал", запропоновані Держстандартом СРСР, учасники семінару відхилили.
73

Восени того ж таки 1972 року завдяки неймовірним зусиллям А. Голуба, С. Тресвятського і Г. Самсонова була організована і проведена Перша всесоюзна конференція з оксидів
металів та жаростійких матеріалів на їхній основі, присвячена
200-річчю відкриття кисню ("вогняного повітря") скромним аптекарем і великим шведським хіміком К. Шеєле. Пленарні і секційні засідання конференції відбувалися у Київському університеті та будинкові науково-технічної пропаганди, що на бульварі Т. Шевченка.
Та найцікавіша подія трапилася тоді напередодні самої конференції. На засіданні оргкомітету було ухвалено зазначити на
запрошенні і програмі конференції дві дати "1772—1972" та
присвяту "Конференция посвящается 200-летию открытия кислорода". Та всемогутня і всюдисуща партія не була б керівною
і спрямовуючою потугою, якби вчені вчинили саме так. Отож
"намуляне" око пильного капеесесівського цербера відразу помітило "крамолу" і негайно "згори" була спущена директива:
"Отставить! Следует написать так: "Конференция посвящается
50-летию образования СССР". І "напечатали"… Та шило все ж
таки вилізло з мішка. На обкладинці запрошення і програми
конференції праворуч угорі гордо горіли золотом дві історичні
вікопомні дати "1772—1972", які чудом заціліли… Отож мав
рацію мудрий оратор і страдник Марк Тулій Ціцерон: "O,
magna vis veritatis! Se per se ipse defendat!" ("О, велика сило істини! Сама себе собою захищаєш!").
Подвижницьке життя, наукова і громадська діяльність Андрія Матвійовича, його звершення у царині хімії і хімічного матеріалознавства залишили яскравий слід не лише в історії його
"альма-матері" — рідного Київського університету імені Тараса
Шевченка, а й Інституту проблем матеріалознавства НАН
України, з яким пов’язала його доля.
Василь чОРНОГОРЕНКО,
Микола ВАСИЛЕГА.
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АКТИВНИЙ ОРГАНІЗАТОР
ТА УчАСНИК НАУКОВИх КОНФЕРЕНЦІЙ
Для кожного вченого і особливо викладача вищого навчального закладу рано чи пізно постає необхідність оприлюднення
результатів наукових розробок, нових ідей і концепцій при безпосередньому спілкуванні з колегами по роботі.
Для професора Андрія Голуба такої проблеми не існувало.
Особиста участь у наукових конференціях, семінарах і диспутах
була для нього часткою його багатогранного творчого життя.
Починаючи з 1959 року, з моменту обрання на посаду завідувача кафедри неорганічної хімії Київського університету
імені Тараса Шевченка, Андрій Матвійович бере активну і безпосередню участь в роботі практично всіх наукових конференцій і нарад з неорганічної хімії, хімії координаційних сполук,
хімії жаростійких оксидних сполук, хімії перехідних і рідкісноземельних елементів, що проводились на теренах України і республік колишнього Союзу.
Тільки за період з 1960 до 1972 року Андрій Голуб узяв участь у
роботі 23 наукових конференцій і нарад, на яких ним особисто
або у співавторстві було зроблено 76 доповідей з актуальних питань сучасної хімії.

На конференції у Молдові з академіком А. БАБКОМ (перший зліва). 1962 рік.
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Особливу увагу вчений приділяв роботі українських республіканських конференцій з неорганічної хімії. З 1960 року він
бере безпосередню участь в роботі IV—VІІI українських конференційз неорганічної хімії. Серед 28 доповідей на них чотири
з актуальних проблем хімії були його персональними, а близько десяти представлені ним від імені колективу авторів.
Питання, що порушувалися Андрієм Голубом на українських конференціях, як правило, стосувалися важливих наукових та методичних проблем неорганічної хімії, таких, як:
-нова хімічна термінологія таноменклатура внеорганічнійхімії;
- особливості хімії комплексних сполук в неводних розчинах;
- метастабільний (перехідний) стан твердих речовин;
- синтез фосфатів, молібдатів, вольфраматів, ніобатів, танталатів, хромітів, алюмінатів d- та f-елементів з розчинів.
Порушена Андрієм Голубом проблема створення сучасної
хімічної номенклатури, яка відповідала би міжнародним правилам, та конкретні пропозиції до неї в наступні роки була
підтримана більшістю наукового та викладацького загалу
України. Завершенням зусиль ученого було створення єдиної
української номенклатури хімічних сполук.
Необхідно зазначити роль конференцій, проведених з ініціативи Андрія Матвійовича в Київському університеті силами
кафедри неорганічної хімії.
1969 року відбувається наукова конференція "Хімія комплексних сполук в неводних системах", яка поклала початок нового наукового напряму в неорганічній хімії. У роботі цієї
конференції взяло участь понад 200 науковців та викладачів
вищих навчальних закладів України, Росії, Молдови, Грузії, Німеччини та Угорщини. На відкритті конференції А.Голуб виступив з доповіддю "Неводні розчини та деякі проблеми
координаційної хімії", яка підбила перші підсумки роботи його
кафедри в цьому напрямі та визначила перспективи подальших
досліджень. В інших дев’яти повідомленнях з участю А. Голуба
були обговорені проблеми хімії галогенідних і псевдогалогенідних комплексів d-металів у неводних системах та сольватації солей у водно-неводних системах. Актуальність і важливість цієї наукової проблематики та визначені напрями майбутньої роботи зумовили подальше проведення наукових кон76

ференцій з хімії неводних розчинів Всесоюзного рівня. Зокрема, II Всесоюзна конференція із синтезу неорганічних сполук в неводному середовищі була проведена в Москві 1971 року
за активної участі А. Голуба і співробітників кафедри неорганічної хімії Київського університету.
Інша конференція, що відбулася з ініціативи вченого у Києві
1972 року стосувалась проблеми "Синтез та дослідження жаростійких сполук на основі оксидів металів" і вже з самого початку набула статусу Всесоюзної. У персональній доповіді
Андрія Голуба "Деякі особливості синтезу термостійких сполук
на основі оксидів металів" проведено узагальнення результатів
робіт нового напрямку із синтезу оксидних сполук з розчинів.
Інші 10 повідомлень з участю А. Голуба були присвячені конкретним результатам синтезу галатів, хромітів, ванадатів і молібдатів РЗЕ, а також добування ніобатів дво-і тривалентних
металів (Mg, Cd, Al, Ga, Lu) некерамічним шляхом.
Важливі нетрадиційні проблеми порушувались А. Голубом і на
конференціях найвищого рівня. Серед них, у першу чергу, необхідно відзначити XV міжнародну конференцію з координаційної
хімії (Москва, 1973 рік). У трьох доповідях на ній були оприлюд-

На Менделєєвському з’їзді з академіками В. СПІЦИНИМ
(Москва) та А. АБЛОВИМ (Кишинів). 1975 рік.
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нені результати дослідження поліядерних комплексів молібдену
і синтезу та дослідження псевдогалогенідів цирконію та гафнію.
На XI Менделєєвському з’їзді із загальної та прикладної хімії
(Алма-Ата, 1975 рік) А. Голуб розвиває підходи до проблеми
впливу природи розчинника на взаємодію оксидів,галогенідів
багатовалентних металів з полідентатними лігандами. В подальшому ця проблема була розвинута на кафедрі неорганічної хімії
і створений новий науковий напрямок — прямий синтез координаційних сполук з розчинів (В. Скопенко, В. Кокозей).
Інші Всесоюзні конференції, в яких брав активну участь
А. Голуб, порушували важливі проблеми сучасної хімії, зокрема:
- застосування фізичних методів для дослідження комплексних сполук (Кишинів, 1962 рік і далі);
- механізм і кінетика хімічних реакцій у твердій фазі (Свердловськ, 1971 рік);
- хімія і технологія молібдену і вольфраму (Нальчик, 1974 рік)
тощо.
Сформульовані А. Голубом перспективні проблеми сучасної
неорганічної хімії, в наступні роки були розвинуті в окремі
наукові напрямки його учнями та послідовниками. Ось лише
кілька з них, за якими в останні роки були захищені докторські дисертації:
- синтез та структурні дослідження координаційних сполук
dі f-металів з полідентатними лігандами з O,N,S-донорними атомами, в тому числі біологічно активними лігандами (Р. Лампека);
- синтез та дослідження простих і подвійних молібдатів і
вольфраматів РЗЕ і d-металів з розчинів (М. Мохосоєв, О. Перепелиця);
- взаємодія оксидів перехідних металів з полідентатними лігандами в розчинах — прямий синтез. (В. Кокозей);
- синтез та дослідження хромітів, алюмінатів, купратів РЗЕ і
двовалентних металів з розчинів (С. Неділько).
Таким чином, ідеї та думки, висловлені проф. А. Голубом на
конференціях і нарадах залишили помітний слід у сучасній
неорганічній хімії і хімії в цілому, дали поштовх новому поколінню хіміків у їх дослідницьких пошуках.
А. СИч.
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ШЛяхЕТНИЙ ЖЕСТ ОДНОДУМЦя
Перша моя зустріч і знайомство з Андрієм Матвійовичем Голубом відбулася в стінах червоного корпусу Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка наприкінці 50-х років. Він
працював тоді доцентом кафедри хімії, а я — доцентом кафедри
педагогіки. Нас зближувало й те, що ми обидва прийшли в університет прямо з фронтових доріг Другої світової війни після їїзакінчення, і він, і я у військовому званні майора запасу. Свої
курси з першої лекції ми читали рідною українською мовою, що
на той час досить неадекватно сприймалося нашим університетським начальством, зокрема партійним. Та найбільше нас
зближувало те, що ми обидва з тривогою спостерігали за подіями, які тоді, в повоєнні роки, розгорталися в Україні. Нам
важко було збагнути, чому український народ, який такою дорогою ціною заплатив за перемогу над фашизмом, сьогодні,
після перемоги, був доведений до голоду, навіть до канібалізму.
Нас обох бентежило й те, що в повоєнні роки в усій Україні активно проводилося масове зросійщення, українська мова витискалась навіть з сіл. Було ясно, що в такий спосіб руйнувалася
українська нація і зводилася до російськомовного населення.
У 1960 році за активну протидію шовіністичному наступу
мене було виключено з лав КПРС і позбавлено права на викладання педагогіки в університеті.
Одним з перших, хто став на мій захист і давав мені так потрібну моральну підтримку був Андрій Матвійович Голуб, та про
це хотілося б сказати дещо детальніше. Адже саме в той час, коли
я перебував у відрядженні в Чернівцях, в Києві кегебісти піддали
багатьох з моїх студентів, викладачів, знайомих і рідних прискіпливому допиту і залякуванню. Повертаючись з Чернівців, я був
затриманий органами КДБ в Києві і доставлений на сумновідому
Володимирську, 33. Там мені пред’явили стандартне звинувачення: "Клевета на ленинскую национальную политику и антисоветская деятельность".
Майже тиждень тривав допит, погрози, обіцянки. Кульмінацією всього цього стала зустріч з генералом Шульженком, головою республіканського КДБ. Хвилину він мовчав і пильно
дивився на мене, а потім сказав: "У вас була прекрасна перспектива у житті, а ви нею знехтували, ставши на шлях націона79

лізму. Скажіть, хто вас штовхнув на цей згубний шлях?". Я відповів, що йду шляхом свого діда і батька, чесних і працелюбних
полтавських хліборобів…
Того ж дня мене відпустили додому, а вже на другий по телефону я був викликаний в університет на засідання партбюро
філологічного факультету. Звинувачення були ті ж самі: наклеп
і антирадянщина. Секретаря партбюро особливо обурював той
факт, що я давав позитивну оцінку діяльності УПА, а також
дозволяв собі в лекціях цитувати Грушевського, педагога і психолога Фрейда. Тільки одних цих фактів досить, робив висновок секретар, щоб виключити Бровка з лав КПРС і позбавити
його права на викладання взагалі.
Саме ця пропозиція, відповідно відредагована, й була представлена на голосування членів партбюро. Я бачив, як вчорашні
мої друзі, колеги по роботі, навіть фронтові побратими (були й
такі) одностайно підняли руки за пропозицію секретаря. Після
закриття засідання ніхто з них до мене не підійшов, не покликав до себе і навіть кивком голови не попрощався. Зігнувшись,
і не дивлячись один на одного, всі спішили до виходу, розбігаючись по коридорах і кабінетах. Правда, один все-таки підійшов, це був заступник декана філологічного факультету, і
попередив, щоб я завтра не приходив на свої лекції.
Через пару днів мене запросили до відділу кадрів університету.
Там повернули трудову книжку, в якій значилось, що мене звільнено з роботи в університеті за профнепридатністю.
Повертаючись додому я думав: як же мені далі жити і що
мене чекає завтра? На ці вкрай важкі запитання мій розум гарячково шукав відповідей. Порівнявшись з університетом, я
побачив серед студентів і викладачів, які спускалися східцями,
постать Андрія Матвійовича Голуба. Помітивши мене, він різко
повернув у мій бік, підійшов, потиснув руку і сказав: "Чув, мені
розповідали, як партійні священики розпинали вас на партійному бюро. Спасибі за мужність і патріотизм". Він обняв, поцілував і додав: "Тримайтесь, у нас все ще попереду". Андрій
Матвійович не побоявся прилюдно спілкуватися з "буржуазним націоналістом". Це був мужній жест моральної підтримки,
який зцілював, надихав і запалював до праці і боротьби.
І. БРОВКО,
кандидат педагогічних наук, доцент.
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А. ГОЛУБ І ДОНЕЦЬК
Вперше з Андрієм Матвійовичем Голубом ми познайомилися
на початку 60-х років, коли у Донецьку організували філію Всесоюзного науково-дослідного інституту хімічних реактивів.
Молодий інститут конче потребував консультацій, порад
старших товаришів. Це був найважчий період становлення, і
для нас, молодих експериментаторів-початківців, зустріч з
Андрієм Матвійовичем мала велике значення.

VI Українська конференція з неорганічної хімії. Донецьк,
1968 рік.
У конференцзалі з’явився худорлявий, стрункий, трохи суворий чоловік. Він говорив правильною, співучою, науковою українською мовою. Зала стихла. Усі слухали і прекрасно розуміли
його, бо він казав про завдання,що стоять перед ученими України,
а отже, і перед співробітниками нашого інституту (інститут займався синтезом неорганічних речовин особливого призначення).
Виступ Андрія Матвійовича викликав дискусію. Після неї його
оточили науковці, і він кожному відповідав глибоко, серйозно,
не залишивши жодного запитання без уваги. Цю зустріч ми запам’ятали на все життя. Формувалося нове покоління хіміків-до81

слідників, і велику допомогу у цьому надавав Андрій Матвійович.
1965 року в Донецьку утворився університет, а у його складі — хімічний факультет і кафедра неорганічної хімії. Гостро відчувалася потреба у педагогічних кадрах. І знову поряд був А. Голуб. Кафедрою керував М. Мохосоєв, який постійно звертався за
допомогою як науковою, так і методичною, до Андрія Матвійовича. Усі ми, молоді викладачі, слухали прекрасні лекції Голуба,
користувалися його підручниками, методичними розробками,
які й зараз у кожного з нас на столі. Він був учасником усіх наукових конференцій, нарад із проблем розвитку хімічної науки,
що проводилися у Донбасі. Пригадується конференція із синтезу
феритових матеріалів у 1975 році, що відбувалася під науковим
керівництвом А. Голуба, шоста міжгалузева конференція "Стан і
перспективи методів добування і аналізу феритових, сегнетоелектричних та резистивних матеріалів і сировини для них", яка
мала всесоюзний статус і характеризувалася високим науковим
рівнем. Великий внесок у формування цього наукового напряму
зробив Андрій Матвійович.
Наукове співробітництво кафедр Донецького та Київського
університетів здійснювалося за проблемою "Хімія молібдену
та вольфраму". Цій тематиці було присвячено ряд конференцій:

З професором М. МОхОСОЄВИМ. 1972 рік.
82

1970 рік (Орджонікідзе), 1972 рік (Київ), 1974 рік (Нальчик), 1977
рік (Орджонікідзе), 1980 рік (Ташкент), 1983 рік (Дніпропетровськ) та ін. Всі учасники кожної з таких конференцій, доповідачі чекали серйозних запитань, глобальних зауважень. І усе це
було у великий кількості. У завершальних виступах А. Голуб знаходив теплі, людські слова на адресу кожного доповідача, сам відповідав на численні запитання.
Глибокий слід у кожному з нас залишило відвідування його кафедри. І зараз перед очима — Андрій Матвійович, у чорному халаті біля витяжної шафи, де завжди йшов експеримент. Особливими рисами його характеру були щирість, доброзичливість, і
кожному, хто спілкувався з ним, він віддавав шматочок свого
серця. Нам завжди здавалося, що на його кафедрі отримували
консультації всі вчені-хіміки. Андрій Матвійович встигав поцікавитися і особистим життям кожного. Розмову розпочинав словами: "А як у вас вдома?".
Остання зустріч з професором Голубом відбулася в Улан-Уде.
У залі засідань він з’явився зненацька, стомлений і стурбований.
Він вперше не поїхав на екскурсію (по Забайкаллю), зіславшись
на погане самопочуття, а повернувся додому.…
У кожному із нас Андрій Матвійович залишився назавжди. Перебуваючи в Києві у відрядженнях, ми у своїх думках часто розмовляємо з ним, чуємо його голос в аудиторіях. Він буде з нами
вічно.
В. КРИВОБОК, доцент,
М. ЗАяЦ, доцент,
Донецький державний університет.
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БУВ ПРОСТО ЛЮДИНОЮ
Доля звела мене з цією особливою Людиною в 1961 році. Ми
одержали квартири в одному під’їзді сімдесят дев’ятого будинку
по вулиці Ломоносова від Шевченківського університету.
Не пам’ятаю нашого знайомства, але з першої зустрічі зрозумів — це неординарна людина. Був високого зросту, стрункий, з
ціпким прямим поглядом, який ніби запитував, — хто ти є? Він
звернув на себе увагу передусім тим, що розмовляв бездоганною
і вишуканою нашою українською мовою. Відразу відчувалося, що
це не просто його рідна мова, а мова повсякденного спілкування
з усіма.
Ми не були друзями. Нас розділяв і вік, і становище. Я був молодий викладач, який ще не захистив навіть кандидатської дисертації, а він уже — відомим учений, доктор хімічних наук,
професор. Але вже з першого знайомства Андрій Матвійович викликав до себе глибоку повагу своїми чіткими поглядами, ясністю думки, неприхованістю своїх міркувань. Він ніколи не намагався комусь сподобатися. Усім своїм зовнішнім виглядом, поведінкою, висловлюваннями, ніби підкреслював, — сприймайте
мене таким, яким я є. І це викликало повагу до нього.
Андрій Матвійович був нашим сусідом. Він з родиною жив на
третьому поверсі, а я — на четвертому. Був добрим сусідом, ніколи не принижував себе якимись дрібними сусідськими неув’язками. Він їх просто не помічав. Проте, з усіма сусідами був
завжди ввічливим, коректним і привітним. Андрій Матвійович
ніколи не проявляв будь-якої зверхності, амбіції чи пихатості.
Був просто Людиною. І не всім доступне звання ніс з достоїнством і повагою до себе. Мені видається, що він нікому і ніколи
не дозволив би принизити свою гідність. Разом з тим, Андрій
Матвійович завжди оберігав свою честь, від нього ніхто з сусідів
не чув грубого слова, чи будь-якої іншої нетактовності, від нього
ніколи не несло спиртним. Він був Людиною суворих правил, вимогливим до оточуючих і передусім до самого себе.
У сусідові ми бачили турботливого батька своїх дітей. Ніхто із
нас ніколи не бачив, щоб Андрій Матвійович безцільно прогулю84

вався де-небудь. Він ніколи не витрачав часу даремно. Але Андрій
Матвійович знаходив час, щоб погуляти з дітьми. Особливо багато часу приділяв своїй улюблениці Оленці. Часто ходив з нею у
дворі, багато розмовляв, відпочивав і виховав чудову добру людину, дружину, маму.
Для дітей він не шкодував часу. Пригадую такий випадок. Для
Оленки Андрій Матвійович купив невеличку собачку, з якою
вона частенько гуляла у дворі. Якось собачка пропала. Двчинка
дуже переживала, тужила за нею. Андрій Матвійович разом з
донькою також важко переносив цю прикру пригоду. Хтось підказав, що собачку треба шукати в сусідніх Жулянах. Андрій Матвійович узяв за руку Оленку і пішов шукати песика в село. Вони
обійшли Жуляни і в одному з дворів таки побачили свою улюбленицю. Але господар двору просто так не бажав віддати собачку.
Довелося Андрію Матвійовичу ще раз її викупляти.

З донькою і дружиною. 1968 рік.
Але що для нього були ті дрібні гроші в порівнянні зі щасливими оченятами своєї Оленки. Андрій Матвійович любив не
тільки своїх дітей. Зокрема, приязно ставився і до наших, подовгу
з ними розмовляв, всіляко виявляв свою прихильність до них.
Діти двору відповідали йому взаємністю.
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Андрій Матвійович був доброю, сердечною і щирою Людиною,
турботливим, уважним батьком. Мені видається, що він покладав на своїх дітей великі надії. Дуже приємно відзначити, що вони
виправдали ті сподівання. Олесь Андрійович став видатним ученим — продовжує справу свого Батька.
Андрій Матвійович Голуб брав участь у боях Другої світової
війни — Солдат, Воїн, Захисник, Визволитель. Він ніколи не розповідав про свої подвиги на фронті. Можливо, їх і не було.
Андрій Матвійович, як і мільйони інших воїнів, просто чесно
виконував свої прості солдатські чи офіцерські, але фронтові
обов’язки. Знаючи хоч трохи, цю Людину можна без будь-якогосумніву припустити, що кожен розвідник узяв би його з собою у
розвідку в тил ворога. Я впевнений в тому, що Андрій Матвійович на передовій не ховався за чиюсь спину, а сміливо дивився у
вічі смерті, не щулився від страху. Усією своєю поведінкою в мирний час засвідчував, що так вів себе і на фронті. Андрій Матвійович був сміливим, мужнім і відважним Солдатом-Воїном.
Але, мабуть, Андрій Голуб від природи був вченим-творцем, а
не руйнівником. Адже війна — це передусім руйнація творінь багатьох поколінь і століть. Мені важко судити про рівень Андрія
Матвійовича як вченого. Він був хіміком, а я юрист. Мені невідомий внесок Андрія Матвійовича в хімічну науку. Я лише знаю,
що хімічний факультет виховав велику плеяду видатних хіміків,
які прославили Київський університет імені Тараса Шевченка і
Україну на весь світ. І все ж мені видається, що доктора хімічних
наук, професора Андрія Голуба без будь-якого сумніву можна
віднести до цієї блискучої плеяди.
Проте мені, як його сусідові, все ж таки дещо відомо про Андрія Матвійовича як про вченого-хіміка. Передусім варто відзначити, що для нього існувала тільки наука хімія. Весь свій час
він проводив в університеті, на хімічному факультеті, в лабораторії або на лекціях.Там працював і у вихідні дні. Його захоплював фундаментальний пошук. Якими конкретними проблемами
хімії він займався, я не знаю. Але мені (і не тільки мені) достовірно відомо, що Андрій Матвійович для своєї хімії не шкодував
здоров’я і життя. Він постійно ризикував життям.
86

Але це ні в якій мірі не стримувало Андрія Матвійовича від
продовження своїх пошуків-дослідів, над якими працював і тоді,
коли знав, що вже приречений, що ніякі лікарі не врятують його
від неминучої смерті від отруєння хімічними реактивами.
Хіба це не подвиг в ім’я науки, в ім’я України. Так, це подвиг,
який здійснювався свідомо протягом тривалого часу, що робитьйого ще більш величним, ніж відчайдушний ривок в екстремальній ситуації. За цей науковий подвиг Андрій Матвійович Голуб
мав би бути занесений до вищих аналів історії науки. Видається,
що якби цей подвиг українського вченого став відомим зарубіжним державам з високим рівнем хімічної науки, то його ім’я було
б і зараз належним чином увічнено. На жаль, у рідній Вітчизні
своїх пророків не буває.
Відомо, що професор А. Голуб користувався беззаперечним
авторитетом і повагою не тільки в університеті, а й в усьому колишньому СРСР серед учених-хіміків.
Я чув таку невеличку легенду про Андрія Матвійовича. Усі
знають, що він був блискучим лектором. Його лекції відзначалися
глибоким змістом і простотою викладу, доступністю і красивою
мовою. Але в Андрія Матвійовича був один істотний "недолік" —
він читав свої блискучі лекції українською мовою.
Одного разу, прийшовши на лекцію в аудиторію, Андрій Матвійович, як завжди, розпочав лекцію українською мовою. Раптом
із задніх парт почулися вигуки: "Не понимаем. Читайте на русском". На що Андрій Матвійович спокійно відповів: "Хочете слухати мої лекції, вивчайте українську мову". Це була не примха
відомого вченого, це був прояв поваги до своєї української науки,
до українського університету, до України.
У ті часи читати лекції в університеті українською мовою не
заборонялося, але й не дуже бажано було, адже траплялися діти,
які "не понимали". Але Андрій Матвійович на це не зважав, проте
йому це "зарахували".
Ми, сусіди, звернули увагу й на те, що для Андрія Матвійовича
Голуба ніяких побутових негараздів не існувало, була б тільки
хімія.
Науковий подвиг великого вченого не був відзначений висо87

кими титулами чи іншими регаліями. І не випадково. Професор
А. Голуб був дуже "незалежним і самостійним", відзначався своєю
прямолінійністю, власним баченням "деяких" недоліків радянської дійсності. Він дуже любив свою рідну українську мову, свою
Україну. А це не подобалося Системі. Андрій Матвійович не вписувався в неї, своєю неординарністю і виходив за її межі.
Але ці риси характеру, поведінки, бачення справжньої реальності, незалежність своїх міркувань і оцінок привертали увагу
колег з інших факультетів. Зокрема, група молодих доцентів —
колишніх солдатів — юридичного факультету зацікавилася молодим професором-хіміком, який не вписувався в усталені правила. Особливо зблизилися з Андрієм Матвійовичем тодішні
доценти Павло Заворотько, Микола Сенчик , Іван Галаган, Віталій
Золотар та інші. Вони глибоко поважали Андрія Матвійовича,
поділяли погляди вченого, були його прихильниками.
Здається, що таких прихильників професор мав і на інших факультетах. Можна багато доброго сказати про цього видатного
вченого-хіміка, великого патріота України, гідного сина українського народу, незвичайну Людину — Андрія Матвійовича Голуба.
Опанас ПІДОПРИГОРА,
доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України,
заслужений працівник народної освіти України.
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СПОГАДИ СУСІДІВ
Андрій Матвійович Голуб залишився в нашій пам’яті як високоосвічена людина, рівний у відносинах з усіма, незважаючи на
ранги і звання. Був завжди привітним, чемним, викликав повагу
і шану до себе. Його поведінка — взірець для всіх.
Ми стали сусідами із сім’єю Голубів у 1962 році, коли університетські працівники були десантовані у необжиту місцину поблизу Виставки передового досвіду.
Разом з усіма Андрій Матвійович зносив труднощі новосілля. Домагався нормального водопостачання, трудився біля
печей кочегарки, розчищав снігові замети для автобусів, упорядковував подвір’я.
Він умів надати ненав’язливу допомогу тим, хто цього потребував. Знаючи, наприклад,
про утруднення, які відчували колеги за фахом, Андрій Матвійович сам заводив розмову на професійні
теми, запитував: "Чи зміг
би я чим-небудь допомогти?". До Андрія Голуба
зверталися викладачі з різних вузів, бо знали про
його глибокі знання з хімічної теорії, про видатні
дослідження в експериментальній хімії.
Андрія Матвійовича визначала гранична вимоглиНапрям визначено. З професором вість до себе, чесність і
І. КАЛІНІчЕНКОМ (Свердловськ). висока порядність. Він не
дозволяв собі абияк поста1969 рік.
витися до прохань. Бувало,
говорив: "Я подумаю над цим". І ніколи не забував, сам знаходив
зустрічі і докладно розтлумачував те, про що його питали.
Знаємо вченого як автора першого україномовного словника
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хімічної термінології, який ліг у підмурок створення українськоїнауково-технічної терміносистеми.
Були ми свідками того, як ця високоморальна людина мужньо
зносила шельмування з боку невігласів і недоброзичливців, як,
знаючи собі ціну, не ремствував, не опускався до дискусій з нікчемними критиками.
Усі знали його як дбайливого батька, що знаходив час для
дочки і сина, усі бачили його уважне і ніжне ставлення до своєї
вірної дружини Ади Павлівни, яка, подібно до чоловіка, була порадником і лікарем для всіх університетських колег.
Невтомною працею, усім духовним єством таких подвижників, як Андрій Матвійович, виборювалось майбутнє України.
Ми схиляємось перед світлою пам’яттю цієї великої Людини.
Емілія ГРИВЦЕВА,
доцент УДУхТ,
Микола ЗАРИЦЬКИЙ,
професор НТУУ (КПІ)
10 квітня 2000 року.
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ВчЕНИЙ — РОМАНТИК І ГРОМАДяНИН
Осінь 1958 року. Ми, першокурсники хімічного факультету
Київського університету, у Великій хімічній аудиторії, затамувавши подих, зачаровано слухаємо лекцію з неорганічної хімії
доцента Андрія Матвійовича Голуба.
Піднята до гори і характерно відкинута назад голова вченого, високе чоло, спрямований у височінь закоханий погляд
випромінюють щастя дотику до таїнства хімічної структури
матерії — цього вічного царства атомів та молекул і сузір’я
формул, формул, формул... На бліднуватому обличчі — задоволена і водночас загадкова, ніби запозичена у Монни Лізи
саме для цього дійства, посмішка. Горда постава, динаміка
рухів і жести органічно доповнюють жваву розповідь, підкреслюючи ідейну завершеність висловленої думки. Навіть сьогодні, з відстані часу, на строкатому тлі прослуханих сотень
лекцій різних за манерою викладу і талантом доповідачів лекційні години Андрія Голуба яскраво вирізняються довершеною
змістовністю, освяченою романтичним натхненням щасливої
людини. Це були не просто цікаві лекції, це були моновистави
одного актора, котрий, перебуваючи на якомусь астральному
рівні спілкування з аудиторією, немовби виконував роль своєрідного медіума між загадковою наукою і ще не зіпсованими
прагматизмом та побутовими клопотами студентськими
мріями. Може, саме через майже гіпнотичне уміння вченого заворожити слухачів предметом свого власного захоплення заставляло їх відчувати своєрідний стан медитації і причетности
до вічного процесу пізнання. Цей стан тривав навіть після того,
як давно уже пролунав дзвоник, що сповіщав про кінець пари,
а студенти слухали лекцію, не наважуючись порушити магію
цього священнодійства.
Згадуючи змістовні і захоплюючі лекції з фізичної хімії професорів М. Товбіна і Ю. Фіалкова, з органічної хімії академіка
А. Кіпріанова, енциклопедичні екскурси В. Павлова та віртуозну простоту викладу найскладніших квантово-хімічних законів у лекціях академіка К. Яцимирського, мусимо визнати,
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що серед плеяди найяскравіших популяризаторів хімічної
науки в Україні ім’я професора Андрія Голуба без сумніву належить до зірок першої величини.
Дослідження Андрія Матвійовича у галузях неорганічного
синтезу, впливу фізико-хімічної природи середовища на структуру й властивості комплексних сполук, його ґрунтовні пошуки досконалої української хімічної термінології дотепер не
втратили актуальности і активно продовжуються в Україні таінших країнах його численними учнями й послідовниками.
З батьківською вимогливістю вчений ставився до своїх студентів і аспірантів, дбав про їхню працевлаштованість, і вонивідповідали йому щирою вдячністю та глибокою повагою.
Дотепер деякі з них пам’ятають, як професор Голуб міг просто
по-студентськи запропонувати зайти до нього у кабінет та пригостити картоплею і салом з цибулею. Професор нерідко затримувався у лабораторії на четвертому поверсі хімічного факультету до півночі.
Вражали його рішучість і принциповість при відстоюванні
своїх наукових поглядів у суперечках з найбільшими академічними авторитетами. Виступів Андрія Голуба завжди очікували
з нетерпінням і передчуттям інтриги, як при перегляді гостросюжетного детективу. Атмосфера у Великій хімічній аудиторії
за таких обставин вкрай наелектризовувалася. Пригадується
епізод, коли під час чергового розгляду питання про рекомендацію до захисту докторської дисертації, йому замість принципових зауважень вкотре ультимативно "рекомендували" скоротити обсяг дисертаційної роботи. Він щиро обурився тим, що
із 1500 сторінок після кількох скорочень їх залишилось лише
якихось 800, а йому знову виставляють вимогу скоротити.
Не зайвим буде зауважити, що за А. Голубом постійно спостерігало "недремнеє" око органів держбезпеки, зокрема і деяких його колег — "запеклих" друзів, оскільки він не лише сам
на лекціях і виступах послуговувався виключно українською
мовою, а й нищівно критикував інших працівників науки за
нехтування нею, зокрема при захисті дисертацій. Ця мужня
громадянська позиція вченого була на той час величезною пе92

решкодою для його подальшого наукового просування. Для захисту дисертації у Києві у нього практично не було шансів... і
він її успішно захистив у Москві — такі парадокси нерідко
траплялись в умовах тодішньої радянської "демократії".
Тепер, коли у суспільстві спостерігається певний дефіцит гуманних вчинків і засилля надто прагматичних пріоритетів, уже
нагальною стала потреба у справедливій оцінці та належномупошануванні тих величних постатей в історії нашої науки,
перед котрими відчутно заборгувало українське суспільство.
До однієї з них безперечно належить Андрій Матвійович. Він,
немовби зробивши своїм життєвим кредо відомий вислів Миколи Некрасова "поэтом можешь ты не быть, а гражданином
быть обязан", з честю витримав складні життєві випробовування, що випали йому: виконав свій священний обов’язок
перед Вітчизною на фронті, відтак, поринувши з притаманним
йому романтичним запалом у наукову стихію післявоєнного
Києва, добився широкого визнання своїх наукових досягнень
і, нарешті, долаючи різні перешкоди, виявив справжні мужність і патріотизм, твердо заявивши про незаперечне право
української мови на її повнокровне функціонування у сфері
науки. Перспективність такої принципової позиції українського вченого у той час можна було оцінити, у кращому разі, якборотьбу Дон Кіхота з вітряками. Згадаймо, яким принизливим був тоді статус української інтелігенції, якщо, наприклад,
на проведення українською мовою будь-якої лекції з історичної
тематики неодмінно потрібен був письмовий дозвіл КДБ без
жодної гарантії, що цей захід взагалі відбудеться, враховуючи
витонченість спецслужб в організації всяких перешкод та провокацій. Сьогодні студентам університету, котрі 22 травня у
день перепоховання праху Тараса Шевченка безтурботно проходять повз монумент поетові, важко навіть збагнути, що
сорок років тому лише присутність студента у цей день з букетом квітів біля пам’ятника була достатньою підставою для виключення його з університету. Згадаймо також, як відповідно
до панівної тоді "інтернаціональної" логіки дисертації з української філології чи літературознавства, присвячені, на при93

клад, творчості Т. Шевченка, у Київському державному університеті імені Т. Шевченка захищали російською мовою, а відхилення від такого алгоритму мислення відразу кваліфікувалося
б відповідними інстанціями як незаперечний прояв буржуазного націоналізму, після чого дослідникові довелося б уже докорінно змінювати свої погляди і професію.
У зв’язку з цим незабутньою для мене є участь професора Голуба у засіданні Вченої ради Інституту загальної та неорганічної
хімії АН України під час мого захисту кандидатської дисертації
у тепер уже далекому 1975 році. Щоби передати "інтернаціональність" тогочасної наукової атмосфери в інституті наведу
деякі приклади. Коли, подавши заяву до відділу кадрів на роботу, я вперше зустрівся з головним інженером інституту, щоб
скласти іспит з техніки безпеки, то останній мені відразу заявив,
що вважає націоналістом того, хто розмовляє українською
мовою. А коли в інститут запросили відомого зарубіжного вченого, то останній сказав, що лекцію може прочитати українською мовою або англійською. Відповідь органів безпеки була
соломоновою: англійською з російським перекладом. І вже зовсім "прикольним" за сьогоднішнім сленгом був епізод після прочитаної в інституті лекції з творчості Т. Шевченка відомим
правозахисником, літератором і громадським діячем ЄвгеномСверстюком, котрому нещодавно виповнилось 80 років. Відповідальний за "Громадянську оборону" співробітник, що здійснював тоді повний магнітофонний запис усіх виступів для детальної звітности "компетентним" органам, не приховуючи щирого роздратування, виголосив воістину "сакраментальну" фразу: "Представляете, до чего уже обнаглели националисты !!!, —
он Шевченка в оригинале цитировал", що за духом дуже нагадує
висловлювання сучасних комуністичних мовознавців.
Ось чому друзі порадили мені доповідати російською мовою,
щоб уникнути можливих ускладнень, але я чомусь не припускав, щоб у сфері технічної науки мова доповіді могла б мати аж
надто значущі політичні наслідки. А з іншого боку, якби я навіть цього дуже побоювався, то у присутності особистості, яка
так щиро і безоглядно відстоювала гідність українців та їхніх
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мовних прав, з прагматичних міркувань не підтримати її патріотичної позиції, означало б, безперечно, духовну зраду Вчителя і втрату самоповаги. І тому вищою нагородою для себе
вважаю ті іскорки радості в очах професора і ті хвилини, коли
він уважно слухав доповідь, ставив мені запитання (по роботі)
з проблем дисертації і отримував на них відповіді рідною
мовою. Адже це передовсім завдяки його мужній і відповідальній позиції багато студентів і я, зокрема, отримали надійне
щеплення проти втрати національної ідентичности. І хоч один
із членів Вченої ради з українським прізвищем вже після захисту зі щирим подивом розвів руками і зізнався: "двадцять пять
лет являюсь членом Ученого совета, но впервые слышу защиту
диссертации по химии на украинском языке", процедура для
мене закінчилась вельми щасливо і я дістав приємну нагоду пересвідчитися, що тогочасні українські вчені — члени Вченої
ради, серед яких були етнічні українці, євреї, росіяни, татари
за інтелектуальним індексом суттєво переважали політиків.
Тому, коли сьогодні, через три десятиліття, уже за умов омріяної нами незалежности все ще мусимо щодня доводити
окремим мастодонтам від влади наше священне право па державний статус української мови, на її повноцінне функціонування в усіх сферах життя, зупинімося на мить і уклінно
віддаймо шану пам’яти її вірному захисникові, українському
патріотові, професору Андрію Голубу, котрий в умовах колоніального режиму жертовно служив нашій хімічній науці і майбутній Українській Державі.
Закарбувався у моїй пам’яті також квітневий день 1977 року
після Великодня, коли до Києва з різних географічно віддалених районів Радянського Союзу прибули колишні учні й друзі
вченого, щоби востаннє попрощатися з ним. У залі жовтого
корпусу університету на бульварі Шевченка повз труну у безперервному скорботному потоці рухалися тисячі людей різного віку. У цьому велелюдному прояві щирої любови і шани
до Великого подвижника української науки, котрий передчасно
відійшов у Вічність, незримо відчувалася присутність якогось
колективного гнівного протесту проти ненависної політичної95

системи, що тлумила людську гідність, глумилась над національними устремліннями народу і вкорочувала віку його улюбленцям.
Цей, тоді вже багатьма усвідомлений, але ще тимчасово приховуваний громадянський спротив уже віщував про невідворотність грядущих очисних змін в українському суспільстві і,
безперечно, одним із славних і світлих провісників цих змін
був Андрій Голуб.
На одному із живописних схилів Байкового кладовища на
темному могильному камені зображено полум’я. Воно символізує тріумф і невмирущість гуманних ідей захороненого тут
Великого сина України.
Євген ФАЛЕНДИШ,
старший науковий співробітник,
випускник хімічного факультету
Київського університету 1963 року.
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ВЗІРЕЦЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ, ПАТРІОТИЗМУ
Й ПОРяДНОСТІ
Моє знайомство з Андрієм Матвійовичем, на початку заочне, почалось понад 50 років тому, коли я ще школярем відвідував гуртки, в яких викладали його студенти Тетяна Хилько,
Микола Василега, Святослав Кирилов. Від них (здебільшого від
Миколи) дізнався багато цікавого про непересічну постать
професора Голуба, завідувача кафедри неорганічної хімії.
А перша особиста зустріч із ним відбулась 1968 року в тодішньому Палаці піонерів, коли мені, десятикласникові, Андрій
Матвійович вручав нагороду як одному з переможців Всесоюзної олімпіади юних хіміків. Тоді він уперше потиснув мені руку
й побажав успіхів і великих досягнень на ниві хімічної науки.
Його рука була на диво м’яка й тепла… Це відбувалось у присутності десятків таких самих школярів, і я відчував себе, як
спортсмен на п’єдесталі, коли йому сам президент Олімпійського комітету вручає золоту медаль. Обличчя Андрія Матвійовича було спокійне й зосереджене, але його настрій відбивався в очах: вони сяяли теплотою і трохи гордістю, адже моєї перемоги не було би без участі його учнів (зазначу, що й надалі я
міг оцінити його стан лише за виразом очей). Поза сумнівом,
він тоді хотів бачити мене серед своїх студентів, але не казав
про це. І цим дороговказом було визначено мою долю принаймні на 50 наступних років. Я відклав набік запрошення
МГУ і ДХТІ щодо вступу до цих закладів і подався до нашого
університету. Склавши на "відмінно" вступний іспит з хімії і
пройшовши співбесіду з тодішнім заступником декана хімічного факультету Віктором Скопенком, був зарахований у студенти, а невдовзі розпочалося навчання.
Я не беруся оцінювати всі наукові здобутки Андрія Матвійовича, хоч перечитав його монографії та чимало статей (про
це, напевне, скажуть інші, старші дописувачі), але не зможу не
відзначити його видатний, якщо не вирішальний, внесок у розроблення української систематики й номенклатури хімічних
сполук, бо це безпосередньо стосувалось і нас, студентів. Мені
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ж здається, що головним завданням він обрав для себе підготовку наступних поколінь наукових кадрів.
Так, корисно перечитувати його підручник, та найцікавішими
для нас були його незабутні лекції. Велика хімічна аудиторія
вщент заповнена, переклички непотрібні. Цю виставу приходили вкотре подивитися навіть співробітники, які давно одержали свої дипломи. Були в нас різні викладачі: в одних дехто
спав на лекціях, інші передавали записки одне одному, а то й намагались погулювати (бо однаково до іспиту досить перечитати
підручник), інших уважно слухали, набираючись потрібних
знань, але Голуб був неперевершений! Вишукана українська
мова (жодного випадку вживання суржику), міміка, жести… Навіть рука з крейдою плавно літала по дошці, як метелик. Те саме — під час демонстрації дослідів: обережно, ніяких різких
рухів. Асистентка — в халаті, Андрій Матвійович — у костюмі,
попри те, що деякі досліди — з використанням кислот і навіть з
невеликими вибухами. Спостерігаючи таке дійство, хотілось у
всьому йому наслідувати. Я мріяв про викладацьку діяльність,
але не склалось (не дав Бог такого хисту), а пізніше, коли протягом 20 років працював з розтопленими лугами (400—600 °С),
принципово не одягав халата, ігноруючи всякі інструкції й зауваження керівників, — і не мав жодного пошкодження.
Андрій Матвійович повністю віддавав себе науковій і викладацькій роботі, при цьому був дуже вимогливий до своїх
учнів, але через свою природну шляхетність ніколи не підвищував голос (принаймні, мені про такі випадки невідомо).
Впевнений, що навіть найгіршому студентові він не сказав би,
що той ледацюга або не здатний засвоїти навіть найпростіші
речі, а натомість по-батьківськи порадив ретельніше готуватись до іспитів. При цьому його емоції можна було б відстежити лише за сумом в очах. Було й мені з тими очима…
П’ятий курс, дипломна робота. Керівник — професор Голуб,
завідувач кафедри. Приємно чути від людей, що Орел — його
улюблений учень, це велика честь і відповідальність. І тут до
мене принесло Амура (а хто в такому віці не закохувався?).
Отже, у процесі виконання своєї дипломної навідуюсь інколи
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до своєї принцеси-однокурсниці на кафедру фізичної хімії. Як
на лихо, під час мого чергового візиту в тій лабораторії не було
жодного хлопця, а дистильована вода закінчилась, отже треба
принести із сусідньої лабораторії. Дівчата попросили — я й
приніс щось 20-літрове. Вістка про цей злочин якимось чином
дійшла до Андрія Матвійовича, і невдовзі, після обговорення
стану і перспектив виконання моєї дипломної роботи, я почув
від свого керівника: Володю, треба зосередитися на своїй роботі, а не носити воду по факультету. А я візьми та й відкажи
йому — не як професору, а як батькові: Андрію Матвійовичу, а
коли б Вас дівчата попросили, чи не взялись би за того бутля?
На той час я вже добре знав його натуру, і не помилився: він
нічого не відповів, але в очах промайнуло щось схоже на лагідну посмішку.
На той час формувався мій світогляд дорослої людини, в деяких питаннях відмінний від світогляду моїх батьків. Не буде
перебільшенням, якщо скажу, що для мене Андрій Матвійович
був навіть більшим авторитетом, ніж рідні батьки (і вони це
знали) — він був моїм духовним батьком. Сталось так, що
батьки, втративши надію змінити мою позицію в одній приватній справі, прийшли до нього з проханням вплинути на мене
відповідним чином. Звісно, з цього питання в нас відбулась коротка розмова віч-на-віч. Тоді в його очах я помітив якусь ніяковість і все зрозумів: батькам він мусив пообіцяти, що зі мною
поговорить, але не збирався мене ні в чому переконувати, бо
не міг принижувати мою і свою гідність.
А найбільше свою людську гідність і мужність Андрій Матвійович виявив у протистоянні шаленому російському шовінізму на теренах України в найгірші часи, коли за любов до
України свої ж численні посіпаки завзято притуляли вбивче
тавро "націоналіст". Сьогодні це слово, нарешті, звучить гордо,
так само, як і "бандерівець". Шкода, що Андрій Матвійович не
дочекався тих часів, коли Україна заспівала на весь голос "Ще
не вмерла…". А була в нього така романтична мрія: мовляв,
наші хлопці-патріоти мають досягти вершин науки, зайняти
керівні пости, і тоді…
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Ось характерний приклад переслідування за відхилення від
застарілої російської термінології, зокрема в галузі хімії. В
"Українському хімічному журналі" я натрапив на полемічні
статті з цього питання. В найкращих сталінських традиціях
таврували Андрія Матвійовича як українсько-німецького націоналіста за те, що він пропонував ввести українську номенклатуру хімічних речовин, яка відповідає вже затвердженій
міжнародній. Тоді, слава Богу, справа закінчилась на тому, що
нову номенклатуру було прийнято в Москві, тож місцеві шовіністи від науки стулили пельки.
Було по Голубові ще чимало ударів долі, але він їх мужньо
тримав. Дещо я чув про них, зокрема про переслідування за
участь студентів у заходах 22 травня 1966 року біля пам’ятника
Шевченкові, але нехай краще розповідають сучасники.
Завершу спогадом про свою передостанню зустріч з Андрієм
Матвійовичем у липні 1975 року, коли я повернувся до Києва
після 2-х років військової служби. Тоді в мене не виникло проблем з пошуком місця роботи: він запропонував мені навчатися
в аспірантурі Інституту загальної та неорганічної хімії, звідки
до нього звертались із цього питання керівники 3-х відділів
(щоправда, я обрав четвертий). Тоді Андрій Матвійович вдруге
у житті потиснув мені руку, і була вона така ж м’яка й тепла,
як уперше. Далі вела мене доля за тим же його дороговказом.
Остання зустріч сталась на Байковому кладовищі у квітні
1977-го. А під кінець грудня того ж року моя принцеса з кафедри фізичної хімії народила мені сина Андрія…
Дякую за все, Великий Вчителю. Ви були і будете для нас
взірцем професіоналізму, патріотизму й порядності.
Слава Україні, яку Ви так любили!
Володимир ОРЕЛ,
старший науковий співробітник.
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ПОВНІСТЮ ВІДДАВАВСя УЛЮБЛЕНІЙ СПРАВІ
На лекціях із загальної й неорганічної хімії, які читав нам
професор Голуб, мене, студента-першокурсника, вражало те,
що аудиторія слухачів складалась не лише з наших студентів,
а й старшокурсників рідного хімфаку, вечірників, і навіть студентів-"добровольців" з інших факультетів.
Вразив також артистизм Андрія Матвійовича. Почувалося,
що, читаючи лекцію, він повністю віддавався їй, він нею жив,
а чиста українська вимова підсилювала ефект акторської майстерності. Вміючи зачарувати аудиторію, притягнути увагу
присутніх, він виявив себе як досвідчений педагог, чого не
можна сказати про інших, наявних на той час, науковців-лекторів.
Складаючи іспит Андрієві Матвійовичу, я не відчував відстані між собою і доктором хімічних наук, професором, завідувачем провідної кафедри. Він ставив запитання так, ніби
відповіді не знає і хоче разом із студентом розібратися в поставленому питанні, знайти правильну відповідь. І це було для
мене новим, незвичним, досі небаченим.
Андрій Матвійович із батьківською турботою ставився до
працівників і студентів кафедри, якою керував, давав слушні
поради, зокрема, під час виконання дипломних робіт. І навіть
після закінчення навчання був небайдужий до нашої подальшої долі. Так, я одержав від нього рекомендацію для працевлаштування в одній з наукових установ Академії наук, про таке
саме чув і від інших наших випускників.
Доки живемо, будем із вдячністю згадувати цю чудову людину.
Павло ВАКОЛЮК,
випускник кафедри неорганічної хімії 1973 року.
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В ІНТЕРЕСАх НАУКИ Й УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
З ім’ям Андрія Матвійовича Голуба — видатного українського
вченого і блискучого педагога тісно пов’язаний розвиток неорганічної та координаційної хімії і хімічної термінології в Україні.
Народився у селі Заріччі біля Білої Церкви 19 листопада 1918 р.
у простій селянській родині і всім своїм життям продемонстрував як можна піднятись із-під селянської стріхи до висот світової науки. Ще навчаючись у школі, Андрій захоплювався
природничими науками, а у п’ятому класі зацікавився хімією,
зокрема процесами горіння. І все своє коротке життя він сам
горів і біля себе засвічував всіх, хто був небайдужим до хімії.
У 1937 р. вступив на хімічний факультет Київського університету, який закінчив в евакуації (м. Кзил-Орда) у 1942 р. Відразу
ж після цього була офіцерська школа в Ташкенті, а потім Західний, Білоруський фронти, Далекий Схід... Загалом воювати довелося на чотирьох фронтах Другої світової війни. Нагороджений орденами Червоної Зірки, "Вітчизняної війни" ІІ ступеня, медалями "За перемогу над Німеччиною" та "За перемогу
над Японією". У 1947 р. вступив до аспірантури Київського університету, де почав працювати над кандидатською дисертацією
під керівництвом видатного хіміка-аналітика проф. А. Бабка,
яку захистив у 1951 р. Через 10 років захистив докторську дисертацію. А вже з 1959 р. і до кінця життя завідував кафедрою
неорганічної хімії Київського університету.
З того часу висотний кабінет у старому корпусі хімічного факультету став потужним джерелом притягальної сили. Сюди
приходили не тільки вчені-хіміки, а й прекрасні українські інтелігенти-патріоти: кандидат геолого-мінералогічних наук, а
згодом академік Олекса Щириця, старший науковий співробітник Інституту геології НАН України, співак і фольклорист
Андрій Путь, доцент механіко-математичного факультету
Київського університету Федір Гудименко, доцент-журналіст
Матвій Шестопал, письменник Микола Фененко і чимало
інших прекрасних людей.
Наукова робота на кафедрі виконувалася у трьох напрямах:
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синтез та дослідження координаційних сполук, синтез складнооксидних сполук для матеріалів нової техніки, розробка хімічних основ переробки мінеральної сировини. Вчений вперше
обґрунтував вирішальний вплив природи розчинника на перебіг хімічних реакцій. Він встановив, що підвищення температури реакційної суміші помітно ослаблює хімічні зв’язки у
координаційних сполуках і призводить до зменшення числа
координованих аніонів-лігандів у внутрішній сфері, а додавання неводного розчинника (спирту, ацетону, діоксану тощо)
до водних розчинів не лише зміцнює комплекси, а й підвищує
координаційне число центрального атома. Йому вперше вдалось встановити існування для кадмію і ртуті комплексів з
координаційним числом 6, а для свинцю — 8.
Професор довів, що стійкість комплексів у розчинах залежить виключно від їх електронно-донорної здатності, а не від
діелектричної проникності, як вважалось довгий час. Результатом цих досліджень стала стаття в журналі "Успехи химии" —
"Сольватация неорганических веществ и комплексообразование в неводних растворах", яка побачила світ у 1976 р. Все це
дозволило Андрію Голубу і його учням синтезувати багато
нових ціанатів, тіо-і селеноціанатів, триціанметанідів, диціанамідів тощо, розробити нові методи визначення сольватних
чисел, стійкості сольвато-та ацидокомплексів. Під його керівництвом у 1977 р. завершено роботу над монографією "Хімія
псевдогалогенідів", яку було перекладено російською, німецькою та англійською мовами. За цикл робіт в цьому напрямку
вченому у 1990 р. присудженоДержавну премію України в галузі науки і техніки (посмертно).
Яскравий слід залишив Андрій Голуб і у хімії твердого тіла
та хімічній технології. Він створив теорію "контактних сполук",
що виникають при співосадженні різних сполук із розчинів. Це
відкрило нові перспективи у царині синтезу та створення матеріалів новітньої техніки. Саме тут разом з учнями здійснивцілеспрямований синтез і дослідження великої кількості алюмінатів, галатів, хромітів, молібдатів, вольфраматів, ніобітів,
танталатів, титанатів, титаноніотабів, стибатів, ванадатів, купритів тощо багатьох металів, які вже знайшли широке застосу103

вання як ефективні діелектрики, сегнето- і п’єзоелектрики, робочі тіла лазерів, високотемпературні провідники та надпровідники, люмінофори, оптичні матеріали, каталізатори. Під
його керівництвом були розроблені нові ефективні методи екстракційного розділення близьких за хімічними властивостями
металів: паладію та срібла, цирконію та гафнію, ніобію та танталу, молібдену та ренію, рідкісноземельних елементів.
Він і його співробітники вперше запропонували найдосконаліший до тепер спосіб комплексної переробки "каменя родючості" — апатиту із вилученням усіх цінних складових і
запровадили його у промислове виробництво. Цей метод
уможливив добування ефективних і екологічно чистих нітрато-фосфатних добрив із одночасним відокремленням дефіцитних рідкісноземельних металів і стронцію, титану та фтору.
Як реформатор української хімічної мови Професор постійно порушував питання про хімічну номенклатуру і специфіку української мови. За його ініціативою в 1968 р. у
Київському університеті почав працювати семінар з української наукової номенклатури і термінології в неорганічній хімії.
Вчений створив найдосконалішу і найстрункішу систему і номенклатуру неорганічних та координаційних сполук,ґрунтуючись на здобутках світової хімічної науки та специфіці і
лексичному багатстві української мови. Він писав: "Орієнтація
на номенклатуру ХІХ ст. немов би з метою укріплення патріотичних традицій в хімії заслуговує осуду. Такий, з дозволу сказати, "патріотизм" привів до того, що наша вітчизняна номенклатура замість того, щоб впливати на загальний прогрес розвитку хімічної мови, поки що плететься у хвості західної
науки". Монографія "Систематика та номенклатура в неорганічні хімії" (1959 р.) була підтримана науковим і викладацькимзагаломУкраїни.
Ґрунтуючись на працяхА. М.Голуба, комісія з хімічної номенклатури при Відділенні хімії і хімічної технології АН України ухвалила замінити застарілі й помилкові хімічні терміни, список яких
був опублікований в Українському хімічному журналі в 1974 р.
Андрій Матвійович був також і філософом-природознавцем,
плідно працюючи над розробкою філософських концепцій
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науки. Він першим серед хіміків найповніше сформулював
зміст Періодичного закону хімічних елементів Д. Менделєєва і
пояснив як справджуватиметься цей закон за умов надвисоких
тисків і температур (земне ядро, надра Юпітера, "білі карлики"
та "чорні дірки"), бо дехто із учених вважав, що цей універсальний закон світобудови за таких екстремальних умов втрачає
будь-який сенс. В 1961 р. А. Голуб оприлюднив новий оригінальний короткий варіант періодичної системи, де вперше родини лантаноїдів та актиноїдів не входять у відрубні ряди по
за її межі, а розташовуються всередині системи із врахуванням
їх вторинної періодичності.
Вчений підтримував наукові і громадські зв’язки із науковцями Білорусії, Грузії, Туркменії, Кара-Калпакії, Росії, Німеччини,
Швеції, Польщі, Канади та В’єтнаму, з багатьма промисловими
підприємствами та громадськими організаціями. Особливо плідні і теплі стосунки склалися у нього з науковцями Інституту проблем матеріалознавства НАН України (ІПМ), де він входив до
складу вченої ради, часто виступав опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій. Співпраця з науковцями
ІПМ привела до розуміння, що сполукам рідкісноземельних елементів належить велике майбутнє і як результат з’являється монографія "Рідкісноземельні елементи" (1965 р.).
Наукове співробітництво кафедр Донецького та Київського
університетів здійснювалось за проблемою "Хімія молібдену та
вольфраму", якій було присвячено ряд конференцій, проведених в Орджонікідзе (1970, 1977 р.), Києві (1972 р.), Ташкенті
(1980 р.), Дніпропетровську (1983 р.).
Особиста участь у наукових конференціях, семінарах і диспутах була для нього часткою багатогранного творчого життя.
З моменту обрання на посаду завідувача кафедри неорганічної
хімії Професор бере активну участь в роботі практично всіх
наукових конференцій і нарад з неорганічної хімії, хімії координаційних сполук, хімії жаростійких оксидних сполук, хімії
перехідних і рідкісноземельних елементів. На конференціях
найвищого рівня порушувались нетрадиційні важливі проблеми того часу. В першу чергу, необхідно відзначити ХV між105

народну конференцію з хімії координаційних сполук (Москва,
1973 р.), де були оприлюднені перші результати дослідження
поліядерних комплексів молібдену і синтезу та дослідження
псевдогалогенідів цирконію та гафнію. На ХІ Менделєєвському
з’їзді із загальної та прикладної хімії (Алма-Ата, 1975 р.) він
розвиває підходи до проблеми впливу природи розчинника на
взаємодію оксидів та галогенідів багатовалентних металів з полідентатними лігандами. В подальшому ця проблема була розвинута на кафедрі неорганічної хімії і як результат створений
новий науковий напрямок — Прямий синтез координаційних
сполук. Сформульовані перспективні проблеми сучасної неорганічної хімії були розвинуті в окремі наукові напрямки його
учнями і послідовниками. Ідеї та думки, висловлені на конференціях та нарадах, залишили помітний слід у сучасній неорганічній хімії і дали поштовх новому поколінню хіміків у їх
дослідницьких пошуках. Тільки за період 1960—1972 р.р. учений узяв участь у роботі 23 наукових конференцій і нарад, на
яких ним особисто або у співавторстві було зроблено 76 наукових доповідей з актуальних питань сучасної хімії.
Андрій Матвійович був видатним вихователем молоді та чудовим лектором, а головне він був Людиною з великої літери,
українським патріотом за покликом душі. Професор був лектором, вимогливим і чуйним вихователем та наставником
творчої молоді, талановитим організатором науки. Його незабутні лекції — це гімн хімічній науці і апофеоз ораторського
мистецтва. Відчувалось, що Професор любить студентів і намагається дати їм якомога більше цікавої і цінної інформації.
Його не можна було не слухати і тому на лекціях була зразкова
дисципліна. Він казав студентам, що кожна хвилина, згайнована не в лабораторії, проти вас, а проведена в лабораторії —
за вас.
Широкі і глибокі професійні знання, всебічна ерудиція, високий інтелект, відповідальність перед слухачами, увага до людини
сприяли тому, що професор А. Голуб був одним з найпопулярніших і шанованих студентами професорів. Вчений опублікував
цілу низку надзвичайно цікавих та важливих статей. Висловлював
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і популяризував хімічні знання на сторінках часопису "Знання та
праця", щорічника "Україна. Наука і культура".
Був природженим інтелігентом і гуманістом, людиною фізичної і духовної краси і величі, великої щедрості. Володів дивовижною науковою інтуїцією, експериментаторським хистом,
вмів відчувати речовини. Природа наділила його якостями,
властивими великим ученим: фанатичною відданістю хімічній
науці, винятковою енергійністю, працьовитістю і цілеспрямованістю, аналітичним розумом, ініціативністю і сміливістю у
наукових пошуках. Він хімію не тільки любив — вона була частиною його життя. Сучасною хімією володів широко і глибоко, був одночасно і досконалим експериментатором і ерудованим теоретиком. Працюючи захоплено з повною віддачею
він, як вірний син України, залучав до сфери цієї науки талановиту молодь, хотів зробити Україну одним із кращих центрів
науки, в яку він так був закоханий. Навколо нього гуртувалась
передова українська інтелігенція. Був Професор людиною
скромною, не любив чванства і невиправданої самовпевненості. Його наукова, педагогічна і громадська діяльність була різновекторною, багатогранною та широко закроюваною.
Особливими рисами його характеру були щирість, доброзичливість, і кожному, хто спілкувався з ним, він віддавав шматочок свого серця. Але найкращою з багатьох його позитивних
рис було уміння слухати, така рідкісна і така цінна риса.
Своє коротке, але яскраве і плідне життя завершив Вчений
у Жовтневій лікарні 11 квітня 1977 р. на 59-у році життя після
тяжкої хвороби. На похорон Андрія Матвійовича прибули
сотні людей з багатьох куточків України і колишнього Радянського Союзу. Його учні, серед яких 4 доктори і понад 40 кандидатів наук, плідно продовжують справу Вчителя не тільки в
Україні, а й за її межами. Андрій Голуб назавжди залишився в
пам’яті всіх, хто його знав, людиною великої душі, ученим і патріотом, послідовним і цілеспрямованим у своїх прагненнях і
діях в інтересах науки і українського народу.
В. КОКОЗЕЙ.
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АНДРIЙ ГОЛУБ — УчЕНИЙ I ПЕДАГОГ

"Любiть Україну всім серцем своїм,
І всіма своїми ділами.
Любiть у трудi, у коханні, в бою,
Як пісню, що лине зорею.
Всім серцем любiть Україну свою
І вiчнi ми будемо з нею".
В. Сосюра.
Серед видатних українських учених, хто зробив вагомий
внесок у розвиток xiмiї координацiйних i оксидних сполук, яскраве мiсце по праву належить професору i в минулому завiдувачевi кафедри неорганiчної хiмiї Київського нацiонального
унiверситету імені Тараса Шевченка Андрiю Матвiйовичу Голубу, якому цього року виповнилося б 100 років.
Пiд його науковим керiвництвом послiдовно i системно розроблялися найважливiшi проблеми неорганічної xiмiї. Одержано сотні нових координацiйних i оксидних сполук, встановлено їх хiмiчний склад, вивченi фiзико-хiмiчнi властивостi, закономiрностi впливу природи розчинника, природи лiганда i
центрального атома на їх властивостi. Крім того, він виховав
цiлу плеяду висококвалiфiкованих наукових спiвробiтникiв,
педагогiв i керiвних дiячiв вищої школи. Подiбно до того, як
Василь Сухомлинський у школi, так i Андрiй Матвiйович все
тепло свого серця, енциклопедичнi знання та своє неспокiйне
та трагiчне життя вiддав студентам, аспiрантам i спiвробiтникам в унiверситетi.
Цього року виповнюється 50 років пiсля святкування прижиттєвого 50-лiтнього ювiлею професора А. Голуба. Тодi в
аудиторії № 518 (нова ВХА) привiтати ювiляра прийшли представники з yciєї України. Присутнiсть поважної аудиторії тут
сьогоднi свiдчить про інтерес до життя та творчої дiяльностi
професора. І тому виникає потреба розглянути це детальнiше.
Щирi та об’єктивні слова про життя i дiяльнiсть професора
Андрія Голуба, сказані його друзями та учнями в спогадах, виданих Київським нацiональним унiверситетом у 1998 році, все108

народне визнання його наукових i педагогiчних досягнень пiдтверджують бiльше 80 публiкацiй різних aвтopів.
У своїй науковій діяльності Андрій Матвійович досяг вагомих i визнаних ученим світом результатiв. Започаткованi ним
напрями досліджень не втратили своєї актуальностi i сьогоднi.
Поряд з новими вони успiшно розвиваються на кафедрi неорганічної xiмiї Київського нацiонального університету імені
Тараса Шевченка, де на сучасному світовому рівні плiдно трудяться учнi професора та багaтo їхнix послiдовників.
Протягом багатьох років Андрій Голуб читав курс лекцiй з
неорганiчної xiмiiї для студентiв хiмiчного факультету, учителiв шкiл, керував науковою роботою студентiв, аспiрантiв, пошукувачiв i докторантів. Дверi його робочого кабiнету завжди
були вiдчиненi для тих, хто потребував поради чи допомоги в
галузi неорганiчної xiмiї. Учений виконав титанiчну роботу з
пiдготовки педагогiчних кадрiв у Донецькому унiверситетi та
в iнших містах України i колишнього Радянського Союзу. Написав монографію "Рiдкісноземельнi елементи" у спiвавторствi
з академiком В. Скопенком i колективом спiвробiтникiв
"Chemie der Pseudohalogenide", виданою спочатку німецькою, а
потім перевиданою англійською і російською мовами, автор
пiдручникiв "Загальна i неорганiчна хiмiя" у 2-х томах, у спiвавторствi з академiком В. Скопенком, "Основи координаційної хiмiї", а також низки методичних посiбникiв, навчальних
програм i науково-популярних публiкацiй, наприклад: "Хiмiя
на службi в людини", статей про видатних вчених М. Ломоносова, А. Бутлерова, Д. Менделєєва, Л. Чугаєва, А. Вернера. Показово, що серед учнiв Андрія Голуба — 10 докторiв i 40
кандидатів хімічних наук; загальний список його наукових
праць перевищує 420 публiкацiй.
Професор був невтомним трудiвником, активно поєднував
професiйну дiяльнiсть з громадською роботою — читав лекції
у міському Палацi пiонерiв, вiд товариства "Знання" виїжджав
із лекцiями у Донецьк, Львiв, Ужгород, iншi міста, працював у
складi редакцiйних колегій журналiв "Знання та праця", "Українського хiмiчного журналу", деяких інших видань. Тривалий
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час очолював правлiння Київського обласного правління товариства iмені Д. Менделєєва, був деканом хiмiчного факультету
Міського унiверситету знань учителiв, iнiцiатором, органiзатором i учасником багатьох наукових i методичних конференцiй та нарад.
Якщо розглядати особливості педагогічної майстерності
Андрія Голуба, то це було вмiння зацiкавити студента i вiдчуття
особливостей iндивiдуальностi того, кого він навчав. Умів давати завдання відповідного рівня складностi певним категорiям пiдшефних — учню школи, першокурснику, дипломнику,
аспiранту, вчителю школи чи докторанту. При цьому кожен
вiдчував потужний вплив його хiмiчного iнтелекту та загальної
культури.
Професор нiколи не вдавався до залякування чи погроз, а
приваблював студентiв своєю оригiнальною i багатою ерудицією та знанням справи, володiв здатнiстю мислити блискавично, давати точну i зрозумiлу вiдповiдь.
У процесi викладання курсу неорганічної xiмiї професор
Андрій Голуб постiйно пiдтримував нерозривний зв’язок теорії
та практики; об’єднував у єдину цiлiсну послiдовну систему
процеси навчання студента як майбутнього спецiалiста i виховання високих громадянських рис на фактах історії України.
Патрiотизм виховував на прикладi життя i дiяльностi видатних
українських учених Кондратюка, Пулюя, Горбачевського i Гапона. Дуже уважно ставився до молодих учених, був доброзичливим, об’єктивним i одночасно принциповим та вимогливим.
Андрій Матвійович виконав велетенську роботу з підготовки хіміків-неорганіків вищої квалiфiкацiї, ще за його життя
учнi захистили 4 докторськi дисертації; багато зробив для демократизації педагогiки та хімічної науки. Він пiдтримував
тісні творчi зв’язки з багатьма видатними вченими навчальних
i наукових установ України та колишнього Радянського
Союзу, привертав їxній iнтелектуальний потенціал до проблем вищої школи, одночасно особисто допомагав розвивати
хiмiю у цих органiзацiях і регіонах.
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Головна сфера дiяльностi, якій вiддав своє життя професор, —
педагогiка хімії у вищій школi, де він досяг блискучих результатiв. Його чудовi лекції, де теорiя підкріплювалася зрозумiлими студентам дослідами, а хімія розглядалася спільно з
геологією, історією та філософією, залишаються зразком лекторської риторiки. Як наслідок — його учні успiшно працюють
в xiмiчнiй галузі не тiльки в Україні, а й далеко за її межами.
Професійний хімік, знавець світової історії та історії хімії
здійснював в Україні грандіозну роботу з поширення хімічних
знань і створення міцного фундаменту хімічної освіти у вищій
школі. Будучи глибоко ерудованим ученим, високо свідомим
громадянином і патріотом, Андрій Матвійович доклав максимум зусиль для формування ідеологічних засад майбутньої
справедливої і демократичної України.
Сьогодні,у дні 100-ліття, ми, учні і послідовники свого вчителя, з гордістю відзначаємо, що ідеї професора Андрія Голуба
живуть та діють у нашій незалежній державі.
Віктор МАКСІН,
доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної і
біонеорганічної хімії і якості води та кафедри екології агросфери й екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України,
Олександр ПЕРЕПЕЛИЦя,
доктор хімічних наук, професор кафедри харчової хімії
Національного університету харчових технологій.
(З доповіді на хх Українській конференції з неорганічної
хімії (Дніпро, вересень 2018 р.).
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НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ ЖИТТя ТА ДІяЛЬНОСТІ
ПРОФЕСОРА А. ГОЛУБА
Андрій Матвійович Голуб народився 19 листопада 1918 року
в с. Заріччі (тепер район м. Білої Церкви) у сім’ї селянина.
1927—1937 рр. Вчився у середній школі (м. Біла Церква).
1937—1942 рр. Вчився у Київському державному університеті на хімічному факультеті, який закінчив у м. Кизил-Орді.
1942 р. Зарахований на курси хімічного захисту РКЧА (м.
Ташкент).
1943 р. У діючий армії на Калінінському фронті (начальник
хімслужби окремого батальйону).
1943—1944 рр. Переведено на I Прибалтійський фронт, присвоєно звання капітана (начальник хімслужби окремої механізованої бригади).
1944 р. Прийнято до лав ВКП(б).
1944—1945 рр. Служба на II Прибалтійському та Ленінградському фронтах. Присвоєно звання майора (помічник начальника хімслужби механізованого корпусу).
1945 р. Нагороджено орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны II степени", медалями "За Победу над Германией" та "За победу над Японией".
1945—1946 рр. Служба на Приморському фронті (начальник хімслужби армії).
1947—1951 рр. Аспірант кафедри аналітичної хімії Київського державного університету.
1948 р. Призначено стипендію ім. О. Баха.
1950—1952 рр. Асистент кафедри загальної хімії університету.
1951 р. Присвоєно вчене звання кандидата хімічних наук.
1952—1959 рр. Доцент кафедри загальної, а потім неорганічної хімії КДУ.
1959 р. Відряджений до Німецької Демократичної Республіки.
1959—1977 рр. Завідувач кафедри неорганічної хімії КДУ.
1961 р. Захистив докторську дисертацію (ИОНХ АН СРСР,
Москва).
1962 р. Присвоєно звання професора.
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1964—1965 рр. Читає спецкурс "Вибрані розділи з неорганічної хімії" у Ніжинському педагогічному інституті ім. М. Гоголя.
1962—1977 рр. Декан хімічного факультету міського університету знань вчителів.
1965—1975 рр. Член президії республіканського правління
ВХТ ім. Д. Менделеєва.
Голова президії Київського обласного правління. Створено
секцію "Юний хімік".
1965—1968 рр. Читає лекції із загальної хімії для студентівзаочників України по телебаченню.
1967 р. Член Всесоюзної комісії з хімічної термінології та номенклатури. Бере участь у створенні нового проекту російської
номенклатури неорганічних сполук.
Обраний членом бюро хімічної секції товариства "Знання".
Брав участь в організації та проведенні науково-технічної
конференції "Жовтень, молодь, наука".
1967—1969 рр. Читає лекції для промисловців, вчителів та
науковців Донецька, Тернополя, Вінниці та Рубіжного (Луганська обл.).
1967—1977 рр. Член редколегії журналу "Знання та праця".
1968 р. Організатор конференції "Комплексна переробка мінеральної сировини та утилізація відходів хімічної та промисловості будівельних матеріалів".
Брав участь у організації V Республіканської конференції з
неорганічної хімії та симпозіуму з систематики та номенклатури у неорганічній хімії.
У видавництві "Київського університету" вийшов друком
підручник "Загальна та неорганічна хімія. Частина I".
1969 р. Організатор I Всесоюзної конференції з дослідження координаційних сполук у неводних системах (м. Київ) та Симпозіуму, присвяченого 100-річчю періодичного закону Д. Менделеєва.
Брав участь в організації та проведенні X Всесоюзної конференції з координаційної хімії (м. Київ). Читає лекції на радіо,
присвячені 100-річчю періодичного закону.
1970 р. Обрано членом Республіканської ради товариства
"Знання" та науково-методичної Ради з хімії при МВССО СРСР.
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Читає цикл лекцій у Туркменському політехнічному інституті.
Член редколегії збірника "Молібден і вольфрам".
1970—1974 рр. Читає цикл лекцій у Республіканському інституті підвищення кваліфікації вчителів.
1970 р. Організував симпозіум "Кислотно-основні перетворення".
1971 р. У видавництві "Вища школа" вийшов друком підручник "Загальна і неорганічна хімія. Частина II".
Брав участь в організації та проведенні II Всесоюзної конференції із синтезу та дослідження неорганічних сполук у неводних розчинах (м. Москва) та конференції "Комплексна переробка сировини та утилізація відходів виробництва".
1972 р. Організатор I Всесоюзної конференції з синтезу та дослідження термостійких сполук на основі оксидів металів (Київ).
1973 р. Співорганізатор конференції "Комплексна переробка
сировини та утилізація відходів виробництва" (Київ).
1974 р. Співорганізатор II Всесоюзної наради з хімії і технології молібдену і вольфраму. (Нальчик).
1975 р. Організатор і науковий керівник конференції з синтезу феритових матеріалів (Донецьк).
Зроблено дві доповіді за основними напрямами досліджень
кафедри на XI Менделєєвському з’їзді з загальної та прикладної
хімії (Алма-Ата).
1976 р. Співорганізатор IV міжгалузевої конференції "Стан
і перспективи методів одержання і аналізу феритових, сегнетоелектричних, та резистивних матеріалів та сировини для
них" (Донецьк).
Вийшла друком фундаментальна стаття у журналі "Успехи
химии" — "Сольватация неорганических веществ и комплексообразование в неводных растворах".
1977 р. Завершено роботу над монографією "Хімія псевдогалогенідів", яку було перекладено німецькою, російською та
англійською мовами.
За цикл робіт в цій галузі у 1990 році було присуджено державну премію УРСР (посмертно). Вийшов друком підручник
"Основи координаційної хімії" (разом із В. Скопенком).
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ОТЗЫВ
О НАУчНЫх РАБОТАх ДОЦЕНТА А. М. ГОЛУБА
Исследования А. М. Голуба в большинстве своем посвящены
химии комплексных соединений, и в часности, изучению галогенидных, роданидных и селеноцианатных комплексов некоторых цветных и редких металлов.
В настоящее время в литературе описаны результаты многочисленных исследований по синтезу и изучению состояния в
растворах комплексных соединений меди, серебра, кадмия,
ртути и др. элементов с различными аддендами. Однако, в этих
исследованиях, как правило, мало обращалось внимания на
влияние растворителя, температуры и других факторов на состав и термодинамические свойства образующихся комплексов.
В большом цикле исследований А. М. Голубом получены интересные данные по синтезу молекулярных соединений различных солей с диоксаном, ацетоном, диметилформамидом,
пиридином, а также по физико-химическому изучению состава
комплексов и определению их констант нестойкости в растворах различных растворителей. А. М. Голубом впервые изучена
большая группа переходных элементов, разработаны общие методы синтеза роданидов и безводных перхлоратов некоторых
металлов, которые обычно не получаются из водных растворов.
Положительной стороной исследований А. М. Голуба является то, что наряду с работами по синтезу соединений, значительное внимание уделялось и количественной характеристике комплексов. Автором определено большое число различных констант полученных соединений (константы нестойкости и равновесий реакций образования комплексов, произведения растворимости, теплоты образования, уд. веса и др.)
Значительный интерес представляет собой материал по характеристике состояния ионов в водных и неводных растворах,
по взаимосвязи реакций комплексообразования и сольватации
ионов. Автору удалось сравнительно простым способом получить заслуживающие внимания сведения о составе гидратной оболочки ионов серебра, свинца, кадмия, индия и др.
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элементов в водных и диметилформамидных растворах. Эти
исследования представляют интерес не только для химии комплексных соединений, но и для теории растворов.
Большую ценность представляют исследования по изучению
влияния растворителей на состав комплексов и величины их
константы диссоциации. В этих работах показана возможность
изменения состава и строения комплексов, содержащих сложные адденты, под влиянием растворителя.
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Заслуживают внимания исследования А. М. Голуба по применению методов растворимости и потенциометрии к исследованию реакций комплексообразования в неводных (метанольных, этанольных, ацетоновых и др.) растворах, поскольку
эти вопросы еще мало изучены и являются новыми.
А. М. Голуб впервые сформулировал и определил объяснение правилу изменения состава комплексов при переходе от
водных, через смешанный, к неводному раствору; разработал
простой способ определения состава комплексов в системах,
содержащих постоянную концентрацию центрального иона и
возрастающую концентрацию адденда.
Среди других исследований А. М. Голуба следует отметить
работы по истории химии и некоторым общим вопросам неорганической химии. А. М. Голуб по новому рассматривает
формулировку периодического закона, предложил новую систематику и номенклатуру неорганических соединений, дал
новые определения понятий "химический индивид", "химическое соединение", "комплексное соединение" и др.
Работы А. М. Голуба характеризуются целеустремленностью,
большим объемом фактического экспериментального материала, выполненного довольно тщательно с привлечением разнообразных методов исследования и критической оценкой
результатов исследований как собственных, так и своих предшественников. Естественно, что в некоторых работах А. М. Голуба имеются некоторые неточности и дискуссионные вопросы, однако они не играют существенной роли при общей
вполне положительной их оценке.
А. М. Голубом выполнено 67 работ, при чем большая часть в
соавторстве с его учениками и последователями. Это лишь частично отражает ту большую работу, которую выполняет
А. М. Голуб по подготовке научных кадров.
А. М. Голуб вполне сложивщийся ученый, хорошо известный в Советском Союзе и за границей своими многочисленными и интересными исследованиями.
Профессор, доктор химических наук Шека.
11.V.62 г.
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Паспортні відмітки.
174

Посвідчення військовослужбовця.

Витяг із залікової відомості.
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Диплом про закінчення Київського університету.
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характеристика випускника хімічного факультету.

"Двері" в аспірантуру.
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Творче відрядження на Запоріжжя...

... і в братню Грузію.
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Діагноз у Свідоцтві про смерть (дякуючи сміливо-правдивому медексперту Олександрівської (тоді Жовтневої) лікарні)
свідчить про отруєння сполуками берилію, що наштовхує на
думку про дотичність сумнозвісної "контори" (КДБ) до смерті
професора, який своєю діяльністю як патріот незалежної
України був більмом на оці партійних пропагандистів і бажання знешкодити його завжди було на порядку денному спецслужб. Зробити це традиційно-офіційними методами було
важко, оскільки в правому полі неможливо було знайти порушення, — професор Голуб у своїй аргументації спирався на роботи класиків марксизму-ленінізму (які чудово знав), також
зачіпати професора було для них іміджево збитково, враховуючи його міжнародну популярність. Тому, за своєю ізуїтською традицією, почерпнули метод вбивства з книжок
жертви, де описано і підкреслено підступну отруйність сполук
берилію і важку діагностованість хронічного отруєння.
Самоотруєння або отруєння за необережністю слід відкинути безсумнівно: по-перше, тому, що дослідження похідних
берилію не проводилось ним та його учнями, по-друге, професор відрізнявся виключною ретельністю проведення дослідів з
урахуванням усіх застережень техніки безпеки і якості здійснення лабораторних експериментів (про що не раз згадувалось на сторінках цієї книги) і, досліджуючи хімію найотруйніших речовин (навіть більш отруйних аніж берилієві сполуки)
самостійно і разом зі студентами жодного нещасного випадку
пов’язаного з отруєнням в лабораторіях кафедри не було. А
серед отрут, які інтенсивно досліджувались, були сполуки
талію (один з найотрутніших елементів), сумновідомого меркурію-ртуті, а серед досліджуваних лігандів широко використовувались ціаніди (похідні синильної кислоти і ціаніду
калію), селеноціанати тощо, які при попаданні в організм, як
відомо, здатні викликати моментальну смерть або, як невеликі
кількості сполук талію або меркурію, при попаданні в організм
і накопиченні в ньому, викликати важкі смертельні захворювання. Однак жодного такого випадку і з дослідниками, і зі студентами не відбулося. Висновок напрошується сам.
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Вулиця Ставищанська так і залишилася Ставищанською,
але перейменували (декомунізували) іншу вулицю. І тепер на
Заріччі, районі Білої Церкви, вулиця Степана Бандери повільно
переходить у вулицю Професора Андрія Голуба, від якої ще й
відходять у бік річки Росі 1-й та 2-й провулки Професора Андрія Голуба.
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МИТТЄВОСТІ ЖИТТя
(Андрій Голуб в об’єктиві фотоапарата)
1937—1947 роки

Друзі на прогулянці. 6 серпня1937
року.

Після футбольного матчу. Літо 1938 року.
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З яковом ВЕРЕДОМ (втратив ногу на фронті), праворуч, та
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Ліс, Прибалтика, перед наступом.
Зима 1944 року.

Орденоносець. 1945 рік.

З бойовими побратимами. Далекий Схід,
ст. Манзовка. Листопад
1945 року.
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Литва. 1945 рік.

Приморський
край, ст. Манзовка. Кінець
1945 року.

Порт-Артур. Лютий 1946 року.
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З Ф. НОГАЙЦЕВИМ та Н. РОВЕНСЬКИМ.
м. Порт-Артур. Вересень 1946 року. Перед
від’їздом з Квантунії.

Останні місяці у діючій
армії. 1946 рік.

Перші дні цивільного життя. Весна1947 року.

Аспірант 1-го року після занять у лабораторії
аналітичної хімії. Зима
1947 року.
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У Ботанічному саду з друзями (другий ліворуч—Андрій
Путь, поруч — Андрій Лазоренко, крайній праворуч —Тимофій Лазоренко). Осінь 1948 року.

Липень 1953 року.
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Осінь 1953 року.

У Криму. Літо 1954
року.

Осінь 1956 року.
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В лабораторії. Осінь 1958 року.

З доцентом В. ПАВЛОВИМ. Кінець 1958 року.
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На першотравневій демонстрації. 1959 рік.

З доцентом Ю. НАЗАРЕНКОМ. Травень 1959
року.
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1960—1969 роки

На конференції з хімії координаційних сполук кобальту і
нікелю у Кишиневі. В центрі професор К. яЦИМИРСЬКИЙ
(Іваново), крайній ліворуч — доцент І. КАЛІНІчЕНКО
(Свердловськ). Жовтень 1960 року.

На тій же конференції з академіком АН МРСР А. АБЛОВИМ (поруч).
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Молодий професор, 1961 року.

На конференції з хімії координаційних сполук. Кишинів, вересень 1962 року.
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З професором Ю. БАНКОВСЬКИМ (Рига) та доцентом
І. КАЛІНІчЕНКОМ (Свердловськ). Кишинів. 1962 рік.

У Криму. 1965 рік.
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Спілкування науковців. З професором Є. КРИЛОВИМ
(Свердловськ). Кишинів. Жовтень 1965 року.

Серед учасників Всесоюзної конференції з хімії комплексних сполук. Кишинів. Жовтень 1965 року.
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На конференції у Тбілісі. 24 листопада 1966 року.

Біля знаку, що вказує точку поділу Євразії, під час конференції у Свердловську. червень 1968 року.
252

Екскурсія по Свердловську з На першотравневій демонстА. АБЛОВИМ та І. КАЛІНІ- рації з дочкою Оленкою. 1969
чЕНКОМ. 1968 рік.
рік.

На Шостій республіканській конференції з
неорганічної хімії. Донецьк, жовтень 1968
року.

253

1970—1975 роки

На лекції для студентів-хіміків 1-го курсу. Лютий 1970 року.

З доцентом А. ТИЩЕНКОМ (Кіровоград).
1970 рік.
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На конференції у Закопане (Польща). Вересень 1970 року.

З дружиною та академіком А. АБЛОВИМ. Тбілісі, лютий 1971
року.
255

З грузинськими аспірантами. Грузія, 1971 рік.

У Донецьку на почату 70-х років минулого століття.
256

На 7-й Республіканській конференції з неорганічної хімії з
академіком К. яЦИМИРСЬКИМ (праворуч). Одеса, лютий
1972 року.

У Республіканському Палаці піонерів, 17 січня 1972 року.
257

Міська конференція школярів. На хV міжнародній конфеРеспубліканський Палац піоне- ренції з координаційної хімії.
рів. Нагородження грамотою Москва, червень 1973 року.
доцента Ю. ФІАЛКОВА. Жовтень 1972 року.

На Менделєєвському з’їзді. Москва, 8 січня 1973 року.
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На лекції. 1974 рік.

На демонстрації 7 листопада 1974 року. З професором
В. ПОчИНКОМ.
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Професори хімічного факультету КДУ. 1975 рік

Ветерани Другої світової хімічного факультету. Травень
1975 року.
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1976...

Палац піонерів. Квітень 1976 року.

На Байковому цвинтарі. 11 квітня 1977 року.
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Могила Андрія ГОЛУБА. 19 листопада 1977 року.

Біля могили Професора у день його ювілею. 19 листопада
1998 року.
262

Відкриття конференції, присвяченої 80-річчю професора
А. ГОЛУБА. Виступає В. СКОПЕНКО. 19 листопада 1998 року.

Виступ академіка К. яЦИМИРСЬКОГО.
263

Львів. Конференція, присвячена 80-річчю А. ГОЛУБА. Виступ молодіжного колективу. Грудень 1998 року.

Учасники і глядачі.
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