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Передмова
«Я щасливий, що моїми навчителями
були шляхетні прекрасні люди»
В.М. Грама
Віктор Микитович Грама – відомий в Україні ентомолог, природоохоронець, бібліограф, історик, талановитий поет і патріот. Він є автором сотень наукових публікацій.
1 травня 2019 року Віктору Микитовичу виповнилося 82 роки, проте публікацій, присвячених його біографії, зовсім небагато. Зокрема, у 1996 році В.М. Грама написав
про дитячі спогади і природу рідного села (Грамма, 1996 a). У 2007 році було створено нарис на честь його 70-річчя обсягом 7 сторінок (в його створенні брав участь автор), текст якого частково використано у газеті «Знання» (Ентомологу…, 2007). Також
на честь свого брата Петра, В.М. Грама написав спогади про своїх рідних, які доповнив
описом природи рідного села Марківка (Грамма, 2013). За останні роки вийшло ще дві
праці – С.О. Шапаренко (2017) на честь 80-річчя Віктора Микитовича та стаття, в якій
акцент зроблено на описі наукової роботи В.М. Грами (Глибицька, 2017).
За майже 14 (з 2006-го) років спілкування автора з Віктором Микитовичем накопичилося чимало цінних та цікавих спогадів. Задля якомога повнішого висвітлення біографії, крім записів спогадів, проведене детальне опрацювання літературних
джерел та особистого архіву В.М. Грами. Через значну кількість матеріалів, публікація, яка спершу була запланована на декілька сторінок, переросла у чималий біографічний нарис.
Основою та першоджерелом нарису послугували записи автора, які були збережені у вигляді нотаток, відео- та аудіозаписів під час розмов з В.М. Для всіх цих записів
у тексті наведено точну дату. Винятком є записи 2006-2008 років, зроблені на касетний диктофон – для них зазвичай вказано лише приблизний час запису. Також проаналізовано близько 140 публікацій Віктора Микитовича, з яких у нарисі процитовано 48.
Додатково опрацьований особистий архів В.М. (обсягом близько 6300 сторінок), який
містив рукописи, листи, документи, відбитки окремих публікацій В.М., а також неопубліковані нотатки та вірші. Всі ці матеріали частково опрацьовані у 2009, а через 10 років – ретельно. Зазначу, що в 2010 році Віктор Микитович віддав частину своїх рукописів у різні установи та колегам, через закриття лабораторії ХНАУ на пров. Конторському,
проте всі найцінніші матеріали наразі зберігаються у нього. У випадках, коли в особистому архіві В.М. Грами зберігалися підтвердження раніше зроблених автором записів, посилання робилися на обидва джерела або лише на архів, оскільки він є найточнішим.
Додатково І.П. та Є.П. Міхеєнки надали уточнення деяких подій, листи та фотографії В.М. Грами з родинного архіву (2008-2017).
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Зібрані дані значно доповнюють відомі раніше події з життя В.М. або наводяться вперше.
Найвірогідніше, архів В.М. Грами, як і зібрані матеріали автора, з часом будуть передані в архіви університетів Харкова або Києва, що робить доцільним ці посилання
на особистий архів.
Деякі публікації В.М. не збереглися ані в його архіві, ані в бібліотеці лабораторії ХНАУ. Тому автор опрацював фонди бібліотеки Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (Київ), Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України (Київ) та Національної бібліотеки України ім. В.В. Вернадського
НАНУ. Також опрацьовано електронну бібліотеку О.Б. Шипунова, де віднайдено монографію «Редкие насекомые» (Мирзоян и др., 1982). Окремі публікації В.М. Грами
були надані автору з приватних бібліотек колег, зокрема деякі публікації 80-х рр. та
2000-х – В.В. Кавуркою (напр., книгу О.В. Клімова з кол. 2005 року), а газету «Озон»
надала Т.А. Атемасова. Також збірка «Завтра будет поздно» (1990 b) віднайдена
В.О. Константіновою.
Аналіз наукових досягнень та публікацій Віктора Микитовича Грами автором проведено лише частково, оскільки ця тема потребує окремого дослідження.
Текст нарису доповнено віршами та фотографіями з особистого архіву В.М. Грами
та О.В. Захаренка (оцифровані у 2006-2009 рр.), а також використано світлини автора (2006-2019 рр.).
Примітки у тексті (доповнення та уточнення) зроблені автором і у одному випадку – редактором.
Автор висловлює щиру подяку Ю.М. Геряку за рецензування тексту, О.В. Василюку,
Н.Б. Щебетюк, В.Є. Гриценко та Н.С. Філімоновій – за допомогу при редагуванні тексту
та важливі зауваження, І.П. та Є.П. Міхеєнкам за надіслані листи з родинного архіву,
доповнення спогадів та редагування тексту; І.В. Загороднюку – за зауваження в розділі «Передмова», а також В.В. Кавурці, Ю.М. Геряку, О.В. Василюку, В.О. Константіновій та Т.А. Атемасовій – за допомогу в пошуку та надісланні окремих публікацій. Також
автор висловлює подяку В.М. Грамі за внесення уточнень та виправлення помилок, які
були виявлені в процесі написання нарису.
13.12.2019. В.В. Пархоменко
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Грама Віктор Микитович:

Дитинство
«Спогади – це своєрідний міст людської пам’яті,
що поєднує минуле, сучасне та майбутнє.
Ми мусимо пам’ятати свою історію»
В.М. Грама
(особистий архів В.М.,
с. 4898 та з розмови у березні 2019 року)
Віктор Микитович Грама (далі – В.М.) народився 1-го травня 1937 р. в с. Марківка
Білопільського району на Сумщині. У свідоцтві про народження написали помилково
«20», оскільки батьки не встигли вчасно зареєструвати народження (іл. 1а).
Автором було проведено аналіз походження прізвища «Грама» і виявлено три варіанти (Grams… 2019; Grimes… 2019). За першою версією – «Грама» має німецьке походження від «Gram», що використовувалося для мовчазних та замкнутих, але сміливих людей (в перекладі «сердитий»). Другий варіант – від назви району у місті Шлезвіг. Третя – англо-нордманська версія: означає «сіра садиба», і, крім того, в Англії є
клан «Gram», девіз яких – «Ne oublie»1, що перекладається як «Не забувай».
Таким чином, прізвище не має відношення до одиниці виміру ваги, а тому українською та російською мовами має писатися з однією літерою «м» – «Грама». Таке на
писання бачимо в свідоцтві про народження В.М. (іл. 1а). Окрім того, це підтверджується і низкою архівних документів родичів В.М.2. Лише після 1930-х років це прізвище стали писати з двома «м», ймовірно, через репресії (книги записів почали вести
зазвичай малоосвічені люди), а за другим варіантом – намагаючись віддалитися від
всього німецького після Другої світової.
Про ймовірне іноземне походження прізвища батьки В.М. майже ніколи не згадували – забагато часу пройшло і все забулося. І.П. Міхеєнко (аудіозапис 03.11.2019)
розповіла зі спогадів свого батька Петра (брата В.М.) досить правдоподібну версію:
«Коли німцям роздавали землю на Слобожанщині, був німець Грам. І люди, які жили
в селах, через кріпацтво стали належати німцю, а отже людей стали називати
Грами. Тому іноземців в родині насправді й не було». Ці дані щодо заселення німцями
території України підтверджуються істориками, зокрема А.І. Кудряченко (1994) відзначає інтенсивне зростання німецьких поселень з кінця 18 століття.
1
2

Варто зазначити, що ці слова запозичені з французької мови.
Під час опрацювання Державного архіву м. Суми (в 2017 році) автор знайшов помилково внесений до
іншого села (с. Вирі Білопільського району) запис з с. Марківка про одруження племінника Никифора
Олександровича: Грама Йосип Павлович (19 років) і Шатрюкова Ульяна Тимохвієвна (18 років) з хутора Кобзарі та Миколаївка Білопільського району, «живуть від хліборобства … одружилися 4 лютого
1930 року». Цей документ вкотре підтверджує написання «Грама» з однією «м».
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a

b
Іл. 1. Свідоцтво про народження (а), фото хутора Кобзарі 1980-х років (Лебединський район, Сумщина) (b) (з фотоархіву Грами В.М.).

У спогадах В.М. зазначає, що народився «… в селянській родині... на берегах тихоплинної річки Сула, на батьківщині поета Олександра Олеся, співака Анатолія Мокренка…» (Нечуйвітер, 2006; с. 7). Діти з народження були оточені українською культурою: у
батька (Микита Никифорович) і діда Никифора була бібліотека, почесне місце серед якої
посідав «Кобзар» Т.Г. Шевченка, що став не лише настільною книгою для В.М., а й абеткою. «Наша хата на хуторі і до війни, і у повоєнні роки вважалася «культурним осередком». Офіційно називалася – хата-читальня» (Грамма, 2013; с. 14).
Батько В.М. прожив нелегке життя, причому з самого дитинства від нього відмовилася мати і його ростив Никифор Олександрович, як єдиного сина (детальніше – Грама, 2013).
6

Грама Віктор Микитович:

Мати – Ганна Іванівна (дівоче прізвище – Пархоменко3), «за своїм походженням, як і більшість мешканців с. Марківки, була із незаможних малоземельних
селян… відчайдушною і прямолінійною особистістю»
(Грамма, 2013; с. 5).
«Вперше з вуст матері і батька я почув пісні «Думи
мої, думи мої», «Така її доля», «Реве та стогне Дніпр
широкий» та щемливі слова про долю Катерини. У нашій сім’ї панував культ української пісні. І яку б хатню
роботу батько й мати не виконували, завжди було
чути їх мелодійний голос. Діти теж тихенько долучалися до пісні» (з особистого архіву, рукопис в честь
70-ліття, с. 1284). Також «… у повоєнні часи, незважаючи на злиденне життя, українська пісня морально підГанна Іванівна Пархоменко
тримувала людей, підносила їх духовно, єднала в одну у 1970-ті рр.
спільну громаду патріотів-українців» (Грамма, 2013; с.
16). В.М. перейняв любов до пісні і зберіг її донині –
у нього завжди лунають пісні під час перерв між роботою. Він написав три пісні (дві
в співавторстві з В.о. Поліщук) та більше 200 віршів, серед яких є рядки:
Я з піснею в серці з дитинства живу,
Я пісню вкраїнську плекаю,
Приходить вона уві сні й наяву,
Я піснею друзів вітаю.
«Я з піснею в серці живу…»
(В. нечуйвітер, 2006; с. 94)
Всього в родині було шестеро дітей. Три брати: старший – Петро (1929 р.н.; присвятив життя професії лікаря, голова обласної ВТек), Григорій (1947; військовий, воював в афганістані), Іван (1944; військовий, служив на Далекому Сході і отримав сильне опромінення, помер молодим) (іл. 2). Ще було дві сестри – ольга (1939) і ніна (1932)
(записи з особистого архіву В.м., с. 3822 та Грама, 2013; с. 6). Серед дітей, як відзначали батьки, В.м. був самим сумирним.
3

4

можна припустити, що Г.І. є родичкою автора, але, найвірогідніше, це не так. хоча, якщо виявиться,
що родичі її батька (Івана михайловича) родом з с. миколаївка Буринського району (Сумщина) – тоді
це припущення може підтвердитися. Зокрема, у родинному древі автора є деякі білі плями. Зокрема,
є «Іван», який народився на початку хх століття, але про нього нічого не відомо. І пошуки у обласному
архіві не виявили низку потрібних документів, що робить неможливим дізнатися ці відомості на даний
момент.
Частково ці рядки наведено в збірці «Співають просвітяни харкова» (нечуйвітер, 2006; с. 7).
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Батько, щоб прогодувати родину, опанував професії коваля, пасічника, садівника, бухгалтера та вчителя у школі. Голодомор 31-33 рр. батьки пережили лише завдяки винахідливості діда Никифора: «Він майстерно замурував у стіні біля пічного причілку сховище для зерна, яке періодично наточували, відкривши цеглину. Зерно точили на домашній
крупорушці. А «буксири», що обстежували хати і вигрібали все їстівне, не змогли визначити порожнини у стіні (бо не мали музичного слуху)» (з особистого архіву В.М., с. 31225).
Про голодомор батьки згадували зрідка і пошепки, щоб ніхто зайвий не почув. Ці спогади закарбуються в пам’яті В.М. і згодом він напише вірш, уривок якого наведено нижче.
Від українців безневинно убієнних,
від виморених голодом селян
во ім’я пам’яті згадаймо достеменно
той геноцид, що спланували із кремля.
Воістину диявольська система
створила ще небачений у світі етноцид.
Душа народу від зловісної проблеми
ще й досі кровоточить і ятрить.
Ще й досі більшовицька гільйотина
встає примарою, як знак біди.
Ще довго буде Україна
«вкушати» ленінські плоди.
Реквієм або молитва за спокій душі невинно убієнних українців,
виморених голодомором 1932-1933 рр. 21.11.2007. В.Нечуйвітер
(з особистого архіву В.М., с. 23066)
Перед голодомором «батьки створили сад (більше 200 яблунь, груш, слив та волоських горіхів). Для поливу матері доводилося носити воду із копанки за 300-500 метрів за допомогою коромисла, через що у неї облізли плечі. Навесні, коли зацвітав сад,
вся земля під ногами була устелена рожевими пелюстками. А коли дозрівали яблука, то ми не знали що з ними робити. Сад був створений професійно: естетично та
зі знанням садівничої справи. Цей сад був настільки унікальним, що подивитися його
приїжджало районне начальство. Після війни частину саду забере колгосп (борючись
із «розбазарюванням колгоспної землі»), проте зібрані яблука вони будуть неспроможні зберігати – згнивали у коморах і потім їх списували по акту. Такі були реалії
сільського життя» (з особистого архіву В.М., с. 3189).
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Ці і наведений нижче спогади про сад зі змінами надруковано в нарисі «Кобзарівськими стежками»
(Грама, 2013).
Повний текст вірша – див. Додаток 1.
Грама Віктор Микитович:

a

b

Іл. 2. Віктор Микитович разом з братами Петром (a) у кінці 70-х років; Іваном і
Григорієм (b) у 1989 році (з фотоархіву В.М. Грами та І.П. Міхеєнко).

У подальшому нарисі В.М. доповнив ці відомості: «Уже в 30-ті роки сад розпочав
давати прибуток. Зібрані вишні сушили, батько загружав ними два сундуки і віз їх до
шахтарського краю, але це була каторжна робота. Перед війною батько уже працював в колгоспі пасічником. А вдома теж тримали кілька вуликів» (Грама, 2013; с. 5).
Щодо виховання В.М. згадує: «Моїм педагогом, окрім діда Никифора, був старший
на вісім років брат Петро – разом вони колихали мене в колисці (яка була підвішена
до сволока в хаті або у саду). І саме брат Петро мав на мене найбільший вплив і посприяв, щоб я виріс людиною. Він опікувався всіма і був великою справжньою людиною
і дуже доброчесним. Працював лікарем і допомагав всім, хто до нього звертався, причому ніколи нікому не відмовляв, навіть якщо приходили вночі. Це був приклад людяності, який запам’ятався мені на все життя» (з аудіозапису, 18.03.2019).
Низку вчинків Петра В.М. наводить у присвячених йому спогадах, серед яких варто згадати передусім наступне: «Щоб не бути голослівним про опікунство старшого брата, варто згадати мої напівголодні 1952 і 1953 роки, коли недужав на сухий
плеврит і змушений був припинити навчання у школі, у 6 класі. А про це дізнався з
листування Петро Микитович, котрий уже служив у Полярному на Північному флоті. У червні 1953 р. він переказує для мого лікування 500 рублів, і ми на ті гроші купили меду – у тому році рясно вродили вишні. Три місяці лікування медом, фруктами,
ягодами та козячим молоком не пройшли безслідно. Я поправив своє здоров’я» (Грама, 2013; с. 3). Варто зазначити, що Петро все життя буде бережливо ставитися до людей та допомагати всім з усіх сил.
В.М. з дитинства став негативно ставитися до цигарок, хоча в ті часи курив майже
кожен. А у Віктора Микитовича стався курйозний випадок, який поставив хрест на курінні: «… циганив я у діда «Дайте закурить!». А він відмовляв. Але… врешті-решт,
вийшло мені затягнутися один раз. Закрутилася голова, всередині все запекло і стало зле… Більше жодного разу в житті я не курив – настільки погане це діло цигарки»
(з особистого архіву В.М., с. 3822; та зі змінами – Грама, 2013; с. 11).
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Щодо залучення В.М. до природничих наук – цей шлях був тривалим і нелегким.
Вивчення рослин та тварин у В.М. почалося з постійних питань до діда Никифора
Олександровича про природу «Що це? Як називається?». А дід «водить мене садовою доріжкою, розповідає про рослини, називаючи їх поіменно» (Грамма, 2013; с. 11).
В.М. пам’ятає ще випадок, коли його сильно покусали бджоли, оскільки він зацікавлений підійшов до вулика і почав дути у льоток, щоб дізнатися – чому в інших вуликах бджоли літають, а тут ні (Грамма, 1996 a; с. 143). Загалом, дід Никифор аж до своєї смерті (у 1943 році) виховував В.М., оскільки батьки з ранку до ночі працювали. Багато спогадів у В.М. про хутір Кобзарі, зокрема, тут він вперше познайомився з дикими бджолами та скуштував їх мед. Через багато років (у 1989 р.) цей хутір зрівняли з
землею, залишивши лише козацьку могилу, яку також хотіли зорати, але брат Григорій встигне встати на шляху бульдозерів (Грама, 1996 a: с. 143-144).
Незважаючи на роки, В.М. зберігає теплу пам’ять про ці місця.
У рідний край поїду за піснями,
Де струменить родинне джерело,
Де бережуть минувшину віками –
Я їду за піснями у село.
Піду, пройдусь дитячими стежками
На берег тихоплинної Сули.
Низенько поклонюся тату й мамі,
Які уже у вічність відійшли.
Загляну до козацької могили,
Де квітувало рідне Кобзарі…
Ми там росли, навчалися й любили –
Тоді пісні лунали до зорі.
Співає нині вся моя родина
І котиться луна ген за село.
Дзвени піснями, нене-Україно,
Твоє село – глибинне джерело.
В. Грама «У рідний край поїду за піснями» – текст вірша та версія з нотами
(Грама, 2007, с. 10; Нечуйвітер, 2006, с. 117).
Про хутір Кобзарі В.М. 30-50-х років В.М. написав спогади, які розкривають процес перетворення природи внаслідок втручання людини (Грамма, 1996 a, 2013). Згадується про
зустрічі з дрохвою (Otis tarda) та сірими кониками (Decticus verrucivorus), які раніше були
звичайними для Слобожанщини. Окремі доповнення про Кобзарі є ще серед рукописів
В.М. та у публікації 2013 року. Наведемо деякі рядки: «Після розорення степів і перелогів 1947-48 рр. відбулися корінні зміни у видовому складі рослинного й тваринного сві10

Грама Віктор Микитович:

ту. З хутора Кобзарі зникла степова флора і фауна. Зате широкого розповсюдження
отримали монофаги (а саме фітофаги, що живляться на масово вирощуваних культурах)… та поліфаги, тобто багатоїдні види, що пристосувалися до мешкання на переритих гризунами ґрунтах (виявилося – що людина найшкідливіший гризун). Наприклад,
часто зустрічалися личинки коваликів (Elateridae) – дротяники, з якими пізніше боролися за допомогою дустів ДДТ чи гексахлорану, а ці отрутохімікати на розорених ланах повернулися бумерангом трофічного ланцюга до людини у вигляді забрудненої картоплі. А для боротьби з ховрахами і хом’яками місцева влада залучала піонерів, дітлахів, а це вважайте – аморально. Зникли зовсім ці красиві звірі. У ті часи Штепівська
районна газета регулярно публікувала нотатки до школярів, заохочуючи їх прискорити знищення цих тварин, яких виливали водою з їх житла, вбивали, а для підрахунку
використовували одрубані хвостики. Після цих тварин зникли або стали рідкісними й
хижі птахи. Все це відбувалося за законами нової, але з погляду держави «крамольної» в
30-50-ті роки в СРСР науки – біоценології, що заважала будувати світле комуністичне
майбутнє» (особистий архів В.М., с. 4586; зі змінами – Грама, 2013; с. 9). Також В.М. добре
пам’ятає, як його школярем початкових класів залучали до збирання бурякових довгоносиків (Asproparthenis punctiventris) з канавок у полі.
Під час війни родина лишилася на окупованій території і у одному з віршів В.М.
згодом напише: «Хоча пройшло немало літ, пізніше я писав в анкетах, що жив на
окупованій землі. Мені це ставили в провину, карбуючи лихе тавро, що не покинув
Україну» (Нечуйвітер, 2006, с. 717). Після визволення села від німців у вересні 1943
батька і багатьох односельчан мобілізували в армію. Повернувся Микита Никифорович через два роки, пройшовши полон, і «… напевно, після численних перевірок,
якийсь принишклий, пригнічений і напевно, морально надломлений. А чи варто за це
його краяти?! Гіркий осад залишила ця війна у наших душах … А про учасників війни
ніхто не згадував 20 років, принаймні, до 1965 р.» (Грамма, 2013; с. 12).
Після війни прийшло ще одне страшне випробування – голодомор 1947 року. В.М.
пережив це з важкістю і цьому присвятив один зі своїх віршів:
Я пережив суворі будні,
голодний сорок сьомий рік,
байки та лозунги облудні
комуністичних просторік.
«Війна пройшла крізь наші долі /діти війни»
(Нечуйвітер, 2006, с. 71)
«У той час батьки за трудодень отримували лише 200 грамів зерна. А рятівними від голодної смерті стали колоски, що залишилися на зібраному полі. А за ці
7
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життєдайні колоски прийшлося скуштувати нагайки озвірілих об’їждчиків. Ось
таким було «щасливе», а насправді холодне й голодне сталінське дитинство. То й
не дивно, що молодь будь якою можливістю намагалася покинути село» (з особистого архіву, нарис на честь 70-ліття, с. 125 та зі змінами – Грамма, 2013)8.

Шлях до університету
В.М. закінчив семирічку на відмінно і з похвальною грамотою. З шкільного життя
йому найбільше запам’ятався конкурс по вирощуванню злаків на дослідній ділянці,
за який він отримав золоту медаль. Він дуже старанно доглядав за рослинами, тому
впевнено виборов перемогу (з аудіозапису 15.02.2018). Подібній старанності до будьякої роботи В.М. буде навчати всіх у майбутньому.
Після школи В.М. хотів поступити в училище субтропічних культур у Ромнах або Ялті.
Для цього добивався видачі паспорта, що врешті-решт вдалося. Вирішив їхати у Крим,
оскільки був закоханий у ті місця. Пробувши в Ялті чотири-п’ять днів, не зміг пройти
медогляд (через вимагання додатково пройти обстеження форми № 286 та забракував лікар ЛОР). «30 червня довелося забирати документи (які спочатку не хотіли вертати) і їхати у Ромни. До м. Ромни подорож виявилася досить тривалою, оскільки
у мене не лишилося грошей і довелося їхати «зайцем». Зокрема, з Ялти до Сімферополя приїхав на вантажівці, а потім на потязі їхав на даху вагону – в Сімферополі міліція ганяла ввечері безбілетників, але, перед відправленням потяга, непомітно піднявся по драбинці на дах вагону. Це була небезпечна поїздка, але врешті-решт доїхав
до Харкова, а потім – пересів на інший потяг – до Бахмача9. А щоб доїхати до м. Ромни – сів на ще один потяг (до Кременчука). Проте, у Ромнах вже завершили набір абітурієнтів, не допомогла навіть похвальна грамота зі школи. Тому, недовго думаючи,
нікуди я не ходив, знову пішов на склад – де їхала вантажна машина до Штепівки Лебединського району, домовившись з водієм, а потім пішки йшов 12 км до рідного села.
Ось така сумна історія вийшла і моя Одіссея» (з аудіозапису 15 лютого 2018 р., відеозапису 27 березня 2019 та особистого архіву В.М., с. 264).
На той час технікуми зробили платними, тому єдиним варіантом залишилося залізничне училище у Білопіллі (Сумська обл.). Для вступу треба було здати екзамен
з математики та інші предмети (з відеозапису 27 березня 2019). В.М. все вдало здав і
був зарахований до училища 1 вересня 1954, а 13 липня 1956 закінчує його на відмінно (окрім трійки з фізпідготовки через слабке здоров’я) (іл. 3).
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Варто ще зазначити, що ці злочини вкарбувалися в пам’яті В.М. і він ніколи не стане членом Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС).
В.М. додає цікавий факт – в м. Бахмач спостерігав сонячне затемнення (з аудіозапису 15.02.2018 р.).
Грама Віктор Микитович:

Іл. 3. Копія атестата залізничного училища в м. Білопілля (з архіву Грами В.М.).

Після училища його направлено на роботу в локомотивне депо імені С.М. Кірова
станції Основа біля Харкова. З 24 липня 1956 до 28 серпня 1961 (звільнився за власним бажанням) він працював слюсарем по ремонту паровозів 5-го розряду, слюсарем
вимірювачів швидкості10 та техніком депо.
У 1956-1958 рр. у позаробочий час В.М. ходить у вечірню школу, щоб отримати пов
ну середню освіту. Як тільки екстерном було закінчено 10-й клас, В.М. подає документи до вступу в університет. Але… щоб вижити, не покине ремесло трудівника, причому інколи працюватиме на двох заводах одночасно. Зокрема, з 2 грудня 1961 до 2 лютого 1962 на заводі «Серп и молот» (м. Харків) працював слюсарем 5-го розряду, а з 26
вересня 1961 по 3 серпня 1964 – на посаді слюсаря та токаря 5 розряду в Українському науково-дослідному інституті сільськогосподарського машинобудування. Останньою
«ненауковою» роботою буде завод ХТЗМ – з 7 вересня 1964 до 16 січня 1965 на посаді робочого. Ця інформація виписана з довідок, які збереглися в особистому архіві В.М.
(с. 4478-4480), одна з яких наведена на іл. 4. Як зазначає В.М., на жаль, усі ці технічні
професії виявилися марною тратою часу, оскільки єдиною метою був університет.
Варто додати, що вищенаведені дані розвінчують одну з легенд серед студентів та
колег, що Віктор Микитович нібито керував паровозами.
10

Щодо ремонтника шифрувальних вимірювачів швидкості, В.М. додає: «вони реєстрували не лише
швидкість, а й зупинки більше 20 хвилин, застосування гальм та ін.» (з аудіозапису 25.04.2019).
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Рис 4. Довідка про робітничі професії Віктора Микитовича у 1956-1961 рр. (з особистого
архіву В.М., с. 4478)

Студентські роки та дисертація
Таким чином, у 1958 році В.М. вступив на вечірнє відділення Харківського держ
університету11 (хімічний факультет), «оскільки прекрасно знав, любив і плекав хімію.
При підготовці нас консультували професори, зокрема, доцент Чорний задавав аудиторії питання – і мені вдалося на відмінно дати відповіді. Три екзамени було – математика, українська мова і література та хімія. Були труднощі при підготовці, але літературний твір я на четвірку здав, а решту – на відмінно» (з відеозапису 27.03.2019). Напружений темп життя попередніх років та праця на заводі підірвали
здоров’я В.М., а після лікування – лікарі порадили уникати контакту з хімічними речовинами. Тому довелося перевестися на вечірнє відділення біологічного факультету.
До переходу на біологічний факультет спонукала цікавість до тварин.
Це переведення виявилося вирішальним у долі В.М. і з часом (на третьому курсі, восени 1964 р.) він починає ходити на лекції всесвітньо відомого професора Сер11

14

Нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Грама Віктор Микитович:

гія Івановича Медведєва12. Ці лекції з екології та лісової ентомології13 на той час були
малопрестижними, тому разом з В.М. «прийшло два студенти (решта обрали біохімію, генетику та фізіологію)» (з особистого архіву В.М., с. 3648 та 4902). Перші
зустрічі В.М. з С.І. Медведєвим були досить звичайними, оскільки С.І., як правило,
читав лекції спокійно, від чого спершу навіть здавалося, що зоологія йому нецікава. Проте, з часом, В.М. вразили енциклопедичні знання Сергія Івановича та його
шанобливе ставлення до студентів, а також створена ним на кафедрі сприятлива
для творчості атмосфера доброзичливості і взаємодопомоги (особистий архів В.М.,
с. 2394 та зі змінами Грамма, 1998 c; с. 162). Зрештою, через три роки В.М. впевнено обрав ентомологію своєю професією. Додамо, що в ті часи від ентомолога на кафедрі «… вимагалося знати не тільки основні таксономічні групи комах, а й типові рослини14, що притаманні певним біотопам, на яких мешкають ті чи інші види
комах, а також певні рослинні угруповання, що знаходяться на відповідній стадії сукцесії біогеоценозу. Це було одним з неписаних правил для студентів, що спеціалізувалися з ентомології у професора С.І. Медведєва» (Грама та ін., 2004; с. 179).
«І нам було соромно, якщо не знали чогось, тому намагалися запам’ятовувати
назви і рослин, і тварин. Практику проходили головним чином в експедиціях… зокрема в заповідниках» (відеозапис 27.03.2019). «Окрім того, ми вишукували цікаві
місця для заповідання, а також виявляли індикаторні види різноманітних біотопів» (аудіозапис 30.07.2019).
«Я щасливий, що моїми навчителями були прекрасні, шляхетні люди» – ці слова
можна часто почути, коли В.М. починає згадувати минуле.
12

13

14

С.І. Медведєв (1899-1979) – професор ХНУ імені В.Н. Каразіна, доктор біологічних наук, ентомолог,
почесний член Всесоюзного ентомологічного товариства. Описав 355 нових видів комах, відкрив закони
сезонної та зональної зміни стацій, дослідив формування ентомофауни під впливом господарської
діяльності людини та ін.. Народився у м. Харків, у 1916 – вступив до Харківського університету (фізикоматематичний факультет). Після закінчення (1920) працював на багатьох посадах, зокрема лаборантом
у Червоній армії, агрономом та ін. З 1924 працює в Асканії-Нова під керівництвом В.В. Станчинського.
У 1933 році арештований за звинуваченням у шкідницькій діяльності. Після звільнення врешті-решт
виїжджає до Краснодарського краю, а потім до Алтаю. Війну пройшов звичайним солдатом, а після
демобілізації – повернувся до ХДУ, де працював до останніх днів (Швалб, Грамма, 1991).
Також в цей час на кафедрі лекції читали професор Д.С. Шапіро «Загальна ентомологія»,
Олександр Володимирович Заговора (УкрНДІРСГ) «Сільськогосподарська ентомологія», Ганна
Кіндратівна Шевченко «Ентомологія», Олександр Павлович Рибалко (старший лаборант) – практичні
заняття по визначенню комах. «Основний напрям навчальної діяльності на кафедрі було зосереджено на залученні студентів до наукової роботи (якщо студент цього бажав!)» (особистий архів В.М.,
с. 747 та 4902).
«С.І. Медведєв був спеціалістом по рослинам, у зв’язку з чим до нього навіть ботаніки зверталися. В
одній з польових практик у степах один професор-ботанік не міг визначити низку рослин, а С.І. переглянув і майже все визначив. Це були рідкісні степові рослини. Ентомолог мав вміти «читати»
природу – як лікар вміє читати УЗІ…» (з аудіозапису 3.05.2019).

ентомолог, історик, природоохоронець

15

Першим його навчителем у галузі ентомології та гідробіології став Всеволод Борисович Захаренко15. Знайомство з ним відбулося після лекцій С.І. Медведєва, під час
засідання Харківського ентомологічного товариства. За рекомендацією співробітників
кафедри ентомології ХНАУ у січні 1965 р. В.Б. Захаренко «завербував» здібного студента на свою кафедру зоології Харківського педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. Саме за його порадою В.М. обрав для дипломної роботи (а згодом і кандидатської дисертації) водних жуків. Варто зазначити, що офіційним керівником дипломної В.М. призначили Д.С. Шапіро16 (Грамма, 1997), а постійними консультантами були
В.Б. Захаренко та С.І. Медведєв (з особистого архіву В.М., с. 3901).
Працюючи у В.Б. Захаренка лаборантом та допомагаючи вести навчальнопольову практику з гідробіології та ентомології, В.М. набрався значного досвіду
у цього науковця, який присвятив усе життя навчанню молодих спеціалістів зоології. В.Б. зарекомендував себе як інтелігентний, високоосвічений, шляхетний викладач, який окрім глибоких знань в ентомології, вирізнявся вмінням читати лекції з зоології англійською мовою, що на той час було дуже рідкісним явищем (з записів листопада 2006 р.).
Щодо засідань Харківського ентомологічного товариства середини 60-х, варто
додати спогад В.М.: «На кафедрі відразу я потрапив у вир реального ентомологічного життя. На засіданнях теми були актуальні і злободенні. Запам’яталося
засідання, присвячене спалаху чисельності популяцій капустяної совки (Mamestra
brassicae), личинки якої об’їли в лісосмугах навіть листя клену ясенелистого (Acer
nigundo). Тоді я дізнався про так зване явище для популяцій деяких тварин – груповий ефект, коли гусінь при скупченому способі розвитку, змінює не тільки забарвлення (колір стає темнішим), а й набуває агресивну поведінку» (с. 2898 з особистого архіву В.М.).
Другим шляхетним вчителем В.М. називає Сергія Івановича Медведєва, що сформував його наукове мислення в галузі екології, охорони природи та світобачення істо«Всеволод Борисович Захаренко (19.03.1921, м. Гадяч, нині Полтавська область – 05.07.1993, Харків) – ентомолог … Кандидат біологічних наук (1955). Закінчив Харківський університет (1947). Від
1948 працював у Харківському зооветеринарному інституті; від 1961 – доцент кафедри зоології і
дарвінізму, 1963-93 – доцент кафедри зоології Харківського педагогічного інституту. Вивчав фауну та екологію комах природних і штучних водойм, зокрема жуків басейну Сіверського Дінця, Північної Двіни (Росія) і на території Білорусі, зоопланктон і зообентос великих водосховищ у зв’язку з
проблема- ми рибництва. Один з провідних систематиків водних Coleoptera» (Грамма, 2008; с.
366-367).
16
Дора Самойлівна Шапіро (1897-1976) професор і доктор біологічних наук, досліджувала жуківлистоїдів (а саме земляних блошок – Halticinae, описала 4 нові види), ентомофауну агроценозів,
біологію та екологію окремих видів шкідників. одна з організаторів біологічного факультету та
кафедри ентомології хДУ. Була ученицею відомого професора І.к. Тарнані (1860-1931). народилася
в м. кременчук Полтавської обл., у 1922 р. вступила на біологічний факультет хДУ, а після закінчення з
1926 до 1971 пройшла шлях від асистента до професора (Грамма, 1997).
Грама Віктор Микитович:
15
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рії науки17. У 1966-1976 рр. В.М. співпрацював з Сергієм Івановичем, про що говорить
«Як то кажуть запорожці – їв кашу з одного казана». Проте це все було попереду, а ще до закінчення університету (у 1966 році) дипломна робота В.М. «Экологофаунистический обзор водных жуков Харьковской области»18 була подана до участі
в конкурсі студентських робіт і зайняла друге місце. «І тут Сергій Іванович продемонстрував непоказний урок, попросивши відредагувати мою рукописну доповідь, розміщену на трьох сторінках. На другий день він приніс одну сторінку машинописного
тексту (видрукуваного вдома) як зразок актуальності, змістовності та лаконічності» (з особистого архіву В.М., с. 745).
За три місяці до закінчення університету (навесні 1966 р.) В.М. запрошений С.І. Медведєвим на кафедру ентомології старшим лаборантом зі стабільною зарплатнею в 92 карбованці, яку до цього часу займав О.П. Рибалко19. Тут, працюючи з С.І. майже десять років, молодий спеціаліст опанував основні групи комах і спеціалізувався як систематик,
вів «лабораторні і практичні заняття зі студентами, і щорічно – навчально-польову
практику з ентомології» (особистий архів В.М., с. 745, 747 та 2526).
В цей час В.М. «визначав збори студентів-заочників. Це були цікаві колекції (наприклад, студенти проводили дослідження на териконах). З часом освоїв всі групи (жуків,
клопів, бабок…), і, лише в складних випадках, звертався до Сергія Івановича за допомогою, питаючи його – «Чи це той вид?», а він, подивившись, уточнював так чи ні. І я знову сидів і визначав і потім знову питав, якщо сумнівався» (аудіозапис 3.05.2019).
На жаль, керівництво університету зневажливо ставилося до молодого науковця20, зокрема В.М. «працював місяць такелажником на будівництві університетського будинку на вулиці Леніна. Також у колгоспах працював… Але цікаво було. Потім ще місяць брав
17

18

19

20

Про С.І. Медведєва наведено спогад щодо його відданості праці (Лопатин, 1998; с. 164), який варто
процитувати, оскільки цей метод навчання перейняли і його учні, в тому числі й В.М. Грама: «…я прихожу к убеждению, что не столько лекции, сколько личный пример стал главным в общении с ним.
Сергей Иванович всегда работал. Это не преувеличение. Он работал всегда, в будни и в праздники,
на службе и во время отдыха. В те времена, когда хождения на демонстрации 1-го мая и 7-го
ноября были строго обязательными, Сергей Иванович после шествия заходил на кафедру «немножко поработать». Он был буквально нацелен на творчество и ничто не могло ему в этом помешать.
И мы, окружавшие его, старались не отставать, хотя, конечно, мы были молоды и у нас временами бывали и другие увлечения».
Ця праця містила досить значний матеріал і була написана на основі дворічних польових досліджень
(з аудіозаписів 2007 р.).
«Олександр Павлович Рибалко – був запрошений замісником директора технікуму зеленого будівництва і невдовзі передав мені кафедральне господарство. У нас він вів лабораторні заняття, спеціалізувався на вивченні жуків родини зернівок (Bruchidae). Мав декілька публікацій на сторінках академічних журналів» (особистий архів В.М., с. 745).
Варто додати, що зневажливість була до всіх працівників, апогеєм чого стало скорочення С.І. Медведєва
(за даними В.М. 2006 р.). Негативне ставлення було і до «студентів, аспірантів біологічного факультету… Але коли учні Сергія Івановича приїздили в інші міста, то їм була вся честь і пошана. Ось так
йшло навчання спеціалістів в нашому університеті» (аудіозапис 3.05.2019).
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участь у будівництві дачних будинків на станції «Гайдари». А ще було погрозливе – якщо
не проведу навчально-польову практику студентам вечірнього відділення біофаку, то
не буду захищати дисертацію» (з особистого архіву В.м., с. 2526). Щодо практики, В.м.
уточнює: «років через п’ять проведення польових практик студентам, настав момент,
коли я звернувся до декана, щоб мені внесли практику в науковий стаж. Через це – мені
заборонили надалі її вести. А потім приїхав комісар і погрожував21 – що якщо відмовлюся проводити ці практики, то не дадуть захиститися. Довелося погодитися проводити без стажу…» (з аудіозапису 4.05.2019).
Вільного часу залишалося обмаль, тому дослідження проводилися у відпустку. Треба зазначити, що В.м. їздив у експедиції по всій Україні. Такий от був «відпочинок» на природі, «… причому їздив я з великим рюкзаком та, як і мій вчитель,
С.І. Медведєв, для досліджень користувався трьома сачками (для водних зборів, «косіння» та ловлі метеликів)» (записи 2007 р. та 6.05.2019). Перша наукова публікація
В.м. – «еколого-фауністичний огляд водних жуків харківської області» побачила світ
у 1968 році (Грамма, 1968) (іл. 5).
Варто додати важливу подію цього періоду – другий шлюб В.м.: 23.02.1973 В.м.
одружується на нелі Іванівні Горбенко. У В.м. два сини – Ігор та руслан (особистий
архів В.м., с. 1756).
напружена робота дала змогу зібрати багатий матеріал для дисертації. З автореферату дізнаємося, що в результаті проведених досліджень було визначено
59 260 екземплярів жуків (140 видів), досліджено 500 водойм та взято і опрацьовано 1370 проб, огляд літератури включає 195 джерел (Грама, 1974). І найголовніше – описано новий для науки вид: жук-плавунчик (Haliplus zacharenkoi Gramma &
Prisny, 1973), названий в честь В.Б. Захаренка (Грамма, Присный, 1973) (іл. 6 с). Вже
після захисту дисертації буде описано ще один вид, названий в честь С.І. медведєва (Грамма, 1980)22.
В.м. відкладав свій захист, але С.І. медведєв наполягав – «Вісім років вже пишеться дисертація, немає часу тягти. Оформляй роботу!23» (аудіозапис 18.03.2019).
наче знав, що буде попереду… Тож довелося все швидко доробляти, буквально за місяць. навантаження було настільки велике, що жуки навіть снилися.
Для розкриття жорстокості того періоду варто згадати директиву Сталіна, за якою не можна було
запізнюватися на роботу. В результаті один київський зоолог, запізнюючись, дуже поспішав, через
що помер від зупинки серця. Цей випадок стався у 40-50-х рр., але подібні вимоги «протрималися»
ще довгий час. Зокрема, в 60-70-х рр. у лісовому інституті працював науковець-кедебіст, якого
С.І. Медведєв прозвав «Алтинніков». Так от, від працівників він вимагав – якщо відлучився у робочий
час (навіть у туалет!), то після роботи повинен відпрацювати (із записів: травень 2007 р. та аудіозапису
4.05.2019).
22
	Мова йде про Haliplus medvedevi Gramma, 1980. Причому, за спогадами В.М., малюнок (Грамма, 1980;
с. 294) зроблено О.Ф. Бартєнєвим (з аудіозапису 11.03.2019).
23
«Причому, С.І. не наказував, щоб я завершував роботу, а досить лагідно прохав» (аудіозапис
30.07.2019).
21
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Грама Віктор Микитович:

Іл. 5. Перша публікація В.М. Грами та його фото під час навчання в університеті (1968 рік)

a

c

b

d

Іл. 6. а – В.М. Грама поруч з Д.С. Шапіро і С.І. Медведєвим (нижній ряд); b – В.Б. Захаренко
у 1970-х рр.; c – Haliplus zaсharenkoi, намальований С.І. Медведєвим; d – Грама В.М. з юннатами під час досліджень Ямського степу в липні 1981 р. (в центрі в окулярах – Віктор Микитович) (з архіву В.М. Грами).
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Іл. 7. Диплом кандидата наук В.М. Грами, наданий 2 червня 1975 року.

Захист дисертації «Эколого-фаунистический обзор водных Adephaga (Coleoptera:
Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae) Левобережной Украины» (Грамма, 1974)24 пройшов
8.12.1974, спокійно і без метушні – а який сенс хвилюватися, коли робота зроблена на
совість! В.м. відзначає, що «це була одна із перших праць про водних жуків, яка послугувала поштовхом до вивчення цих комах в інших регіонах України та СНД» (запис травень 2007). Єдиною проблемою стало те, що захист мав пройти у листопаді,
але не з’явилася опонент м.П. Божко, тому все перенесли на місяць пізніше. «Сергій Іванович був керівником моєї кандидатської дисертації і був задоволений захистом… Загалом він радів, що його учні захищаються…» (аудіозапис 15.03.2019).
Через півроку В.м. отримав диплом к.б.н. (іл. 7). До речі, аспірантів у В.м. в подальшому не буде, але він багато допомагатиме спеціалістам по водних жуках з одеси і Ужгорода.
на С.І. медведєва «сунулася хмара» – у 1973 році його звільнили без попередження, а в 1974 взагалі забрали робоче приміщення (детально – Грама та ін., 2004). автору варто лише додати, що в архіві В.м. збереглися адресовані йому листи В.м. Єрмоленка (м. київ) щодо відновлення на посаді С.І. медведєва (іл. 8). раніше В.м. (Грамма,
1998 b; Грама та ін., 2004) вказував, що цією справою керував В.м. Єрмоленко (за участі м.Д. Зерової, В.м. Логвиненка), причому, на прохання25 В.м. Грами26.
київські зоологи зверталися щодо поновлення С.І. медведєва до помічника міністра ковалевського (ініціали не вказано27, с. 4811 з особистого архіву В.м.) та в на24

25
26

27
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В.М. пригадував, що позитивний відгук до однієї з його публікацій написав і відомий зоолог Г.Я. БейБієнко (1903-1971), який на той час був хворим, але все одно вирішив віддячити земляку (серпень
2008 року, з нотаток автора).
Про свою ініціативу звернутися до київських зоологів В.М. розповідає зрідка, через свою скромність.
Серед листів О.Л. Крижанівського до В.М. (особистий архів В.М., с. 203-207) є ще обговорення про
варіанти відправки колекцій Сергія Івановича у деякі музеї, що теж ініціював В.М.
Зі списків помічників міністрів УРСР віднайдено, про кого йде мова, – професор Борис Павлович Ковалевський (1922-1944): історик та педагог, доктор історичних наук. На посаді заступника міністра вищої та
спеціальної освіти УРСР перебував у 1973-1979 рр. (Енциклопедія…, 2007; с. 375).
Грама Віктор Микитович:

ступних листах є згадка про міністра вищої освіти О.М. Мариніча. Також у тексті листа згадано наклеп від керівництва Харківського університету, який з часом буде наведено у праці В.М. (Грама та ін., 2004): «С.И. Медведев уже сам ничего не желает,
стал слабый и т.д.». Хоча у цьому ж листі зазначено, що він подавав заяву28 і вона
залишилася без відповіді у ректора ХГУ.
Лише через два роки (1.09.1975) С.І. поновлений на посаді консультанта. Про це
В.М. Єрмоленко пише в листі до В.М.: «Очень-очень рад, что хлопоты у министра
высшего образования оправдались и С.И. Медведев работает. Сердечно рад, что
все закончилось счастливо и дорогой Сергей Иванович вновь вернулся на биофак»
(з особистого архіву В.М., с. 3818).

Іл. 8. Лист В.М. Єрмоленка до В.М. Грами, датований 15.03.1975, щодо відновлення на
посаді С.І. Медведєва. З архіву В.М. Грами.

	От тільки не пояснено, про що йде мова, найвірогідніше – про відновлення.

28
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«С.І. Медведєв був геніальною людиною – окрім наукової роботи, він – відмінний
анімаліст: малював всіх комах і до нього багато хто звертався. Всього ним виконано понад 7000 малюнків комах та деталей їх будови» (з особистого архіву В.М.,
с. 3813 та зі змінами Грамма, 1998 b; с. 161). Зокрема, новий вид Haliplus zaсharenkoi
у першоописі (Грамма, Присный, 1973) намальований саме С.І. Медведєвим за його
власною ініціативою (іл. 6 а). Коли він бачив, що люди цікавляться ентомологією, то
допомагав по мірі сил. Деякі занадто зловживали його знаннями, але С.І. намагався
не звертати на це уваги і докладав усіх зусиль до продовження своєї праці та допомоги доброчесним зоологам (з аудіозапису В.М. 2017 р.).
Також, «для навчання молоді29, С.І. зачитував свої відгуки та рецензії найбільш
цікавих та якісних авторефератів дисертацій та публікацій. Це було значним поштовхом для підвищення наукового рівня. Але, ніколи С.І. публічно не насміхався над
помилками надісланих йому праць – це вказувалося лише особисто і, в окремих випадках, навіть допомагав виправити недопрацювання» (з особистого архіву В.М.,
с. 4657 та зі змінами Грамма, 1998 b; с. 162).
Зараз В.М. готує ґрунтовну працю спогадів про Сергія Івановича, тому в цьому нарисі про нього написано фрагментарно та мінімально. Але вважаю за необхідне навести ще один приклад, який розкриває світогляд С.І. Медведєва: «На одному з засідань студентського гуртку кафедри зоології хребетних йшла тривала дискусія «Чи
є сіра чапля шкідником рибного господарства?». Запрошений на засідання Сергій
Іванович, мовчав, а потім, ніби про себе сказав: «У мельника вода плотину прососала…». Аудиторія зірвалася сміхом і усім стало зрозуміло, що продовжувати суперечку немає сенсу» (особистий архів В.М., с. 4616).
Отже, на кафедрі ентомології В.М. не міг лишитися, оскільки у 1973 році «університетське керівництво закрило кафедру ентомології – під приводом укрупнення кафедр (за зразком колгоспів та радгоспів)» (Грама, 1999; с. 38).

Бібліографія – початки
Ще перед захистом дисертації доля В.М. зазнала значних змін – його перевели
в новостворений відділ науково-технічної інформації при ЦНБ30, а саме: «у 1973 році…
запропонували працювати в ЦНБ ХДУ, де я займався інформаційно-бібліографічним
обслуговуванням керівництва біофаку (в тому числі студентів), виписував новіт	Окрім того, «Сергій Іванович пропагував віршовані тексти на лекціях студентам, зокрема поему
«Трофіміана» природоохоронця Івана Івановича Пузанова, який окремі свої вірші присвятив сумнозвісному Лисенко та Презенту)» (аудіозапис 3.05.2019). Наприклад, один з його віршів звучить так:
«Придет конец подобным всем субъектам, и Презент сам уйдет в plusquamperfectum» (И.И. Пузанов
«Распутин», 1949).
30
Центральній науковій бібліотеці (далі – ЦНБ).
29
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Грама Віктор Микитович:

ню літературу екологічної тематики по МБА із бібліотеки АН СРСР» (особистий архів В.М., с. 5642 та зі змінами Грама, 1999; с. 38). Це стало поштовхом для того, щоб
С.І. Медведєв попрохав В.М. повернути з забуття репресованого В.В. Станчинського31. Звісно, В.М. виконав прохання, залучившись підтримкою завідувача науковоредакційного відділу ЦНБ і провідного фахівця в галузі бібліографії Михайла Григоровича Швалба32 (іл. 9 е), який «зацікавлено відгукнувся на замовлення С.І. Медведєва…
віднайшов рідкісні видання, в тому числі й ті, що знаходилися в спецхранах» (особистий архів В.М., с. 5642 і 5657).
З цього часу почалася постійна співпраця з М.Г. Швалбом, який став третім навчителем В.М., передавши йому досвід «в царині бібліографічної діяльності» (особистий
архів В.М., с. 5541).
Праця про В.В. Станчинського була завершена через три роки – у 1976 році (з передмовою професорів С.І. Медведєва та І.Б. Волчанецького), проте її викреслили з видавничих планів, хоча В.В. Станчинський був реабілітований у 195733. Причинами
відмови, за версіями В.М., по-перше – одна з постанов ЦК КПРС, що бібліографічні
посібники можуть видаватися лише для вчених з рангом академіка або членакореспондента. По-друге – «С.І. уже розпочав піддавати сумніву успіх нашої спільної
витівки. У нього для цього були вагомі аргументи – в країні відновилися утиски
на противників Лисенка34» (особистий архів В.М., с. 2539 та 5057). Проте, вже чеВолодимир Володимирович Станчинський (1882-1942) – один з засновників радянської екології, відомий
орнітолог. Народився у м. Москва, з 1901 року – студент фізико-математичного факультету Московського
університету. Згодом (1902-1906) студент Гейдельберзького університету. До 1920 року працює на різних
посадах у Москві та Смоленську. З 1929 – завідуючий науковою частиною в «Асканії-Нова», а з часом – викладач у ХДУ. Розгорнув біоценологічні дослідження в заповіднику, проте через арешт (1933) засуджений і
запроторений за ґрати. Засуджений на п’ять років виправних робіт. Після звільнення (1936), у 1940 – знову
арештований. Помер в тюремній лікарні (Грамма, Швалб, 1992; Грама, 2008).
32
	М.Г. Швалб (1926-1989) – народився в селі Баранівка на Житомирщині, у 1944-49 рр. – студент біологічного факультету Харківського університету, після закінчення якого 40 років працював бібліографом
у ЦНБ ХДУ. Автор 150 праць (переважно бібліографічних посібників). Розробив власні методики бібліографування галузевої літератури, викладав курс «Основи бібліографії та інформатики» у ХДУ тощо.
Перший лауреат премії імені К.І. Рубинського (Грамма та ін., 1998).
33
«Хоча низка репресованих вчених були реабілітовані, але існувало неофіційне табу – замовчувати
про них» (аудіозапис: весна 2007 та особистий архів В.М.: с. 236-238).
34
Серед прикладів цих утисків варто навести спогади Віктора Микитовича: «…біохімік Жорес Медведєв
за критику Лисенка і спільників був оголошений дисидентом і позбавлений радянського громадянства у 1974 році. В нашому університеті запанувала цензура – в 1975 році вони заборонили відправляти бібліотеці з наукового обміну в один з університетів США журнал через нашу публікацію (Шкорбатов и др., 1974), бо угледіли там «крамольні» рядки, а саме «дискредитацию нашей
доблестной советской техники». Насправді ж мова йшла про лучні ділянки, зарослі чорнощиром звичайним (Cyclachaena xanthifolia), які не зміг осилити радянський трактор при осінній оранці (у статті це с. 139)» (особистий архів В.М., с. 5058). Згодом В.М. Грама додав, що в результаті цієї
публікації В.В. Тверетинова, як одна зі співавторів, так і не захистила кандидатську дисертацію через
утиски з боку керівництва університету (аудіозапис 25.10.2019).
31
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рез рік, частину цієї праці було надруковано Н.Т. Нечаєвою та С.І. Медведєвим (1977):
«вони всіма силами хотіли повернути з забуття свого вчителя, причому до публікації ввійшов «Список печатных работ В.В. Станчинского» (85 праць) /составители М.Г. Швалб и В.Н. Грамма/» (цитата з особистого архіву В.М., с. 4152).
Ця праця виявилася першою серед багатьох публікацій В.М., присвячених поверненню із забуття репресованих і несправедливо забутих вчених. Хоча це все було попереду, а в 70-ті рр. комуністична машина не давала можливості розкрити всю правду тоталітарного режиму. В.М. і досі зазначає, що «пишається цією роботою, бо науковий
світ, незважаючи на «залізну завісу», дізнався про раніше заборонені наукові публікації В. В. Станчинського» (особистий архів, нарис в честь 70-ліття, с. 210).
Незважаючи на велике завантаження на роботі, В.М. продовжив активну співпрацю з С.І. Медведєвим: «На той час я жив біля газпрому35 і, незважаючи ні на що, кожен день вранці відводив Сергія Івановича на роботу, а ввечері – проводжав назад.
Особливо в ожеледицю, оскільки ніхто нічого не прибирав. Це робив з чистого серця, мене ніхто не спонукав, але розумів що треба берегти Сергія Івановича, як зіницю ока. Йому було вже важко ходити, серце непокоїло… Декілька разів зупинявся під час дороги додому. Ще й і квартиру йому видали на п’ятому поверсі. На це він
частенько казав «Та ми ж люди другого сорту». Окрім того, Сергій Іванович постійно отримував утиски від керівництва університету. Загалом, всю цю комуністичну
систему (з атмосферою страху, підозрілості тощо) він ненавидів, проте, я не розпитував його на цю тему – не хотів підіймати болісні спогади про репресії, щоб зайвий раз його не хвилювати» (аудіозапис 3.05.2019).

Захист рослин
У комуністичний період найбільш актуальною була прикладна сільськогосподарська ентомологія, зокрема вивчення шкідників та розробляння методів боротьби
з ними. Тому, як відомого учня С.І. Медведєва, В.М. у 1975-76 рр. запросили на роботу в лабораторію біометодів відділу захисту рослин УкрНДІРСіГ ім. В.Я. Юр’єва36 (для
вивчення заходів підвищення насінництва люцерни37) та «Обласною службою прогнозу» (для визначення ґрунтових комах). У результаті вийшла низка публікацій, присвячених цій тематиці. Важливо зауважити, що під час визначення ґрунтових розкопок,
В.М. зіштовхнувся з відсутністю потрібної літератури, тому невдовзі В.М. та колеги на	Мова про центр міста, а саме про держпром – центральна адміністративна будівля Харкова (прим.
редактора – Василюка О.В.).
36
Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики Міністерства сільського
господарства УРСР імені В.Я. Юр’єва (нині – Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН).
37
Ця тема була запропонована Олександром Володимировичем Заговорою (Грама, 1998; с. 3).
35
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писали визначник по ґрунтових шкідниках (Методические…, 1979). Варто додати, що
малюнки до цієї праці зробив О.Ф. Бартєнєв38.
Напрацювання щодо ґрунтової фауни «привели ще до одного напряму в галузі прикладної ентомології – вивчення особливостей формування ґрунтової ентомофауни
агроценозів Лівобережної України» (особистий архів В.М., с. 204).
Запам’ятається В.М. випадок (Грамма, 1996 a; с. 147), коли під час розбору надісланої
проби з півдня Харківщини всі зразки з полів сівозмін були розподілені рівномірно (ще
й і личинки жуків значно відрізнялися за віком порівняно з іншими пробами). Ще у цій
пробі було багато личинок, визначених агрономами, як Melolontha melolontha. Насправді, за визначенням В.М., це виявилися личинки бронзівки золотистої (Cetonia aurata),
які розвиваються у перегної або трухлявій деревині, а зовсім не на полях. Як виявилося,
«завбачливі» агрономи зібрали комах на полях заздалегідь – навесні, а для «масовості» ще й накопали з перепрілого гною личинок бронзівки.
Цікавим фактом є те, що в СРСР раніше не знали про запилення люцерни дикими
бджолами і тому штучно «запилювали» поля прив’язаними до мотузки віниками. В.М.
спростував цей метод і видав «Методические рекомендации по увеличению численности диких пчел – опылителей люцерны» (Грамма и др., 1976). Через 22 роки В.М. напише:
«… народний академік Т.Д. Лисенко … не підозрював про існування поодиноких бджолиних, запилювачів люцерни, запропонував запилювати механічним способом … до мотузки прив’язували віники і тягнули їх через усе поле. Отак і тягали мотузки 30 років, імітуючи запилення люцерни» (Грамма, 1998 a; с. 3). За кордоном (зокрема в Канаді) практика по розведенню диких бджолиних була перейнята ще в середині 20 ст. з
ідей С.І. Малишева (професора Санкт-Петербурзького університету), рекомендації якого в СРСР не прийняли. У рукописах В.М. (с. 903) про це зазначено: «У середині 20-х років… Сергій Іванович Малишев… теоретично передбачав про можливість розведення
поодиноких бджолиних. Але реалізувати цю корисну ідею стало неможливо, бо в умовах середньовічної інквізиції, коли до влади прийшли лисенки, презенти, почалося вишукування серед професорів та викладачів ВУЗів «ворожих елементів» та осіб непролетарського походження. Професор С.І. Малишев був звільнений з роботи… і відправився в буквальне заслання в Хоперський заповідник».
Щодо теми запилювачів люцерни, В.М. також зазначає: «Ця робота знайшла своє
продовження у працях М.О. Філатова і В.П. Грицая» (особистий архів В.М., с. 1503).
З УкрНДІРСіГ ім. В.Я. Юр’єва В.М. згодом був вимушений звільнитися
у 1979 році, причому в телефонній розмові з автором (29.04.2019) він розповів ма38

Бартєнєв Олександр Федорович (1953-2015) – ентомолог-колеоптеролог (насамперед вивчав жуківвусачів) та художник (відомий ілюстраціями комах). У 1970-1975 рр. – студент біологічного факультету Харківського університету. Надалі вчиться в аспірантурі Таврійського національного університету, а
у 1986 захищає кандидатську «Жуки-ксилофаги гірського Криму». Згодом повернувся до Харківського університету, де працював до останніх днів (Боровский, 2004).
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ловідомі події: «У 1975 році Білецький відправив мене переписувати населення.
Я довго однєкувався, але він сказав «Тебя партия посылает!». Ну що ж, якщо
партія посилає – погодився і став робити перепис. Це був листопад місяць, мені
випав район Харкова у приватному секторі під назвою «Нахаловка» (в районі
ХТЗ, біля 17 лікарні). І я з такою завзятістю взявся за цей перепис, що знайшов
будинок, який ніде не було зафіксовано. Завдяки цьому, мене забрали на півроку
в обласну лічильну комісію (перевіряти результати перепису населення). Я погодився, а на роботі, коли дізналися, прибігли і хотіли забрати мене, а я їм кажу:
«Партія ж послала мене, партія і забрала». Оце такий висновок. На роботу повернувся я у серпні аж, де мені мали дати відпустку, але начальство було незадоволено мною і послало рахувати склад плантацій кукурудзи – які площі відводити на зелену масу (силос) і на зерно. Тобто робота, яка зовсім не стосувалася моїх обов’язків. Згодом мене «засватали» в інститут культури. Микола Андрійович Низовий (кандидат педагогічних наук, професор) – запросив мене до інституту. Але мене стали не пускати з інституту Юр’єва і я змушений був йти
до прокурора, щоб звільнитися (хоча були далекосяжні плани там працювати
– по ґрунтовій фауні, запилювачів люцерни). Ось така була моя Одіссея,
пов’язаназ партією, хоча я був безпартійний».

охорона Природи
З актуалізацією проблеми охорони природи з’являється необхідність ретельного
дослідження заповідних об’єктів, і В.м. долучається до цієї роботи. Як і його вчитель (С.І. медведєв), В.м. присвятить цій тематиці значну увагу. Зокрема, у 1980 році
його запрошено за рекомендацією о.В. Захаренка39 до лабораторії екології комах хнаУ
(на чолі з а.Й. коваликом). Почалося інтенсивне дослідження, яке розтягнулося на
22 роки (до 2001 р.) і мало на меті порівняти ентомофауну агроценозів та заповідних
ділянок степу. експедиції були проведені у багатьох областях України та рФ, причому
одна поїздка була навіть на Далекий Схід. Зі спогадів досліджень у степах, В.м. відзначає: «У заповіднику Хомутовський степ, прокинувшись зранку, йдеш досліджувати комах і постійно тримаєш шлях в напрямку сонця, і ввечері повертаєшся туди,
звідки прийшов» (аудіозапис: травень 2008).
	Олександр Всеволодович Захаренко (1948-2004) – ентомолог-неурептолог, еколог, доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи і професор кафедри зоології та ентомології ХНАУ. Народився в м.
Харків у родині вчених – Всеволода Борисовича Захаренка та Ганни Афанасіївни Шинкаренко (д.б.н.,
професор УкрНДІ ім. І.І. Мечникова). У 1966-1971 студент біологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
де спеціалізувався як гідробіолог. Після університету нетривалий час був учителем у школі, а з 1972 р.
і до останніх днів працював у ХНАУ, де пройшов шлях від старшого лаборанта до професора (Вовк та
ін., 2004).
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Серед фотографій з експедицій тих часів багато світлин з дітьми (іл. 9 а) – це через
те, що до цієї теми залучали юннатів з Харківського палацу дитячої та юнацької творчості (на той час очолюваний Б.М. Якушенком40). Згадуючи поїздки з юннатами, В.М.
неодноразово зазначав, що дуже хвилювався за дітей – щоб були здорові, не мерзли, добре їли і були вимиті, аби не зіпсували здоров’я змолоду. Причому він вказує,
що діти особливо не бешкетували і слухали його, що вказує на його високий рівень
педагога. Хоча ці поїздки були, безсумнівно, непростими, зокрема через велику відповідальність за дітей41, але В.М. згадує лише позитивні, світлі моменти. Зокрема те,
що за допомогою дітей для Центрально-Чорноземного заповідника (Курська обл., РФ)
було виявлено більше 3000 видів комах, «… заповіднику було передано колекційний
матеріал. Щорічно ми писали звіти щодо виконаної роботи. Заповідник одержав
рекомендації по поліпшенню заповідного режиму цілинного степу і пропозиції щодо
охорони рідкісних і зникаючих видів комах» (Грамма та ін., 2001). Такий обсяг роботи був виконаний вперше і до цього жоден науковий колектив не брався за подібне.
В.М. згадує: «Все це залишило своє відображення в наукових публікаціях, у щорічних
звітах за результатами експедиційного дослідження. Більшість виявлених таксонів була визначена або перевірена мною. Найбільш активну участь приймали Олександр Всеволодович та Борис Михайлович, тому не дивно, що спільно з О.В. Захаренко у мене 16 публікацій, а з Б.М. Якушенко – аж 18» (з особистого архіву, рукопис в честь 70-ліття, с. 121). Варто додати, що співпраця В.М. з Б.М. Якушенком розпочалася раніше, зокрема «… моє особисте знайомство з Борисом Михайловичем
відбулося в 1973 році у позаміському туристично-краєзнавчому таборі “Стежинка”
в околицях Ізюму, де я очолював збірний гурток юннатів Харківського товариства
охорони природи. Пізніше це знайомство переросло в ділові, а потім і в дружні стосунки. Неодноразово я разом з ним і його педагогами виїздив в експедицію в різні відділення ЦЧДЗ, у заповідник “Кам’яні могили”, у Лазовський заповідник, що на Далекому Сході. Разом їздили на наукові конференції в Курськ, у Новосибірськ, в Ужгород...»
(Грамма та ін., 2001: с. 18-19).
Керівництво деяких заповідників спочатку упереджено ставилося до участі дітей
в експедиціях та дослідженнях, зокрема В.М. пише: «… пам’ятаю, як ми приїхали
40

41

Борис Михайлович Якушенко (1935-1989) – народився в передмісті Харкова. Батько (Михайло Григорович) відомий педагог. Як і батько, Б.М. присвятив життя вихованню дітей. Після закінчення Липковатівського сільгосптехнікуму з 1957 починає працювати у Харківському палаці піонерів (очолив гурток
юних зоологів). У 60-ті рр. очолював юнацьку секцію Харківського міського товариства охорони природи. У 1971 році закінчив біологічний відділ ХДПІ ім. Г.С. Скороводи, очолив біологічний відділ Харківського палацу піонерів, обравши у роботі музейні та колекційні напрями широкого профілю (ботаніка,
зоологія, агрономія тощо). У подальші роки закінчив аспірантуру у професора О.П. Кропивного (Грамма
и др., 2001).
В подальших розмовах В.М. наголосив, що за участь дітей, а пізніше й і за проведення лекцій та екскурсій в Палаці юннатів, він не отримував зарплатні, а виконував цю роботу лише як позаштатний працівник – «Все це було поза планом, і за це гроші не платили» (аудіозапис 30.07.2019).
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в 1981 році разом з юннатами на центральну садибу ЦЧДЗ42. У керівництва заповідника виникли сумніви: чи можна довірити цю роботу юннатам, бо виконати такий
обсяг робіт відмовлялися напередодні деякі академічні установи. А тут ще діти.
А як вони будуть вести себе в заповіднику? Директор заповідника, нині покійний,
Олексій Михайлович Красницький довго приглядався до нас, поволі вивчаючи наш побут, наше спілкування з природою, і тільки через два дні дав своє добро на поїздку
в Ямський степ… » (Грама та ін., 2001: с. 13).
Варто зазначити, що лекції, які велися на станції юннатів В.М. Грамою, О.В. Захаренком, Б.М. Якушенком та ін., значно зацікавлювали дітей, експедиції по степах – надавали великий багаж знань у науковій діяльності, а для «закріплення» – юннатів залучали до визначення комах. Це все полегшило їм навчання в
університетах та аспірантурі, тому чимало з них не лише вдало «пережили» студентські роки, а й швидко захистили кандидатські. Серед своїх учнів В.М. називає І.П. Леженіну, О.Г. Кирейчука, О.Г. Шатровського та інших. Розкривають ті часи
спогади С.О. Шапаренка (2017): «Познайомитися з Віктором Микитовичем мені
пощастило ще у 1980 році – коли я був юннатом Харківського палацу піонерів,
а він – науковим куратором його відділу біології. Щиро захоплений своєю справою, Віктор Микитович був для нас справжнім взірцем вченого. Маючи енциклопедичні знання в ентомології і обширні в інших областях зоології та в ботаніці,
він з готовністю ділився з оточуючими своїми знаннями (якщо запитаєш – ніколи не відмовить), заражав своїм інтересом до науки, і, фактично, вчив їй – прищеплюючи скрупульозність і посидючість, показував, як правильно збирати і
зберігати комах … Випадків, щоб він підвищив голос – не зважаючи на те, що
ми накоїли – не було взагалі, ніколи».
Цікавим явищем, виявленим В.М. у заповідних степах, було перейняття ґрунтоутворюючої ролі мурахами, через зникнення низки видів гризунів – бабаків, ховрахів та ін. (Грамма, Филатов, 1987). На жаль, більшість зібраного матеріалу не було опубліковано, оскільки не стало головного ініціатора зі станції юннатів – Б.М. Якушенка43
(1989 р.) (детально – Відділ…, 2001). Хоча без нього дослідження продовжувалися,
але їх інтенсивність значно знизилася.
Загалом, щодо охорони природи, В.М. наводить таку думку: «Існує певна закономірність: коли зникають представники рослинного і тваринного світу, довкілля, в
якому живе людина, то йде деградація її не тільки матеріального, а й духовного світу» (Грама, 2013; с. 9).
42
43
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Центрально-Чорноземного природного біосферного заповідника (Курська обл., РФ)
В.М. згадує, що Б.М. Якушенко «… в 1988 році … будучи тяжко хворим, попросив мене узагальнити досвід по створенню і функціонуванню ентомологічного заказника і написати “Методичні рекомендації...”. Тричі він прослуховував цю працю і нарешті дав добро для її видання. Значну частину цих
матеріалів вдалося видрукувати…» (Грамма и др., 2001: с. 19). У тексті мова йде про наступні праці:
Грамма, Якушенко, 1990; Грамма и др., 1989.
Грама Віктор Микитович:

a

b

c

d

e

f
Іл. 9. а, b – Дослідження ґрунтової фауни з юннатами, Козацький степ та Баркалівка ЦЧЗ, 1984 рік (Курська обл., РФ); c – підпис до однієї з фотографій О.В. Захаренка «Другу насекомых и юных натуралистов от скромного друга фотографа. 4.02.83 00.42»; d
– Б.М. Якушенко на початку 80-х рр.; e – Михайло Григорович Швалб у 80-х рр.; f – Віктор
Микитович з Олександром Всеволодовичем Захаренком під час лекції юннатам у Палаці
піонерів у кінці 80-х рр. (з архіву В.М. Грами).
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Наукову діяльність В.М. у охороні природи доповнюють спогади про нього інших
вчених, зокрема С. Воловника (1985; с. 13): «… допоміг у створенні ентомологічного
мікрозаказника при відділі біології Харківського палацу піонерів постійний консультант юннатів кандидат біологічних наук В.М. Грама»...
В одній зі своїх публікацій (Грама, Щеглова, 2001; с. 3) В.М. наводить досить важливі спогади: «… Коли я розпочав свою трудову діяльність експертом-екологом,
виникла необхідність обґрунтування проекту щодо створення пульсуючої гідро
електростанції. В одному із гірських районів Закарпаття необхідно було провести аналіз застосування фітомеліоративних методів захисту берегів майбутнього водосховища від ерозії. Мій навчитель, професор-ентомолог Сергій Іванович Медведєв порадив звернутися в УкрНДІЛГА до наукового авторитету в цій галузі – Юрія
Петровича Бялловича, котрого він добре знав ще з 1947 р. по спільній експедиції до
Велико-Анадольського лісу».
З аудіозапису (за 28.04.2019) та особистого архіву В.М. (с. 2433 та 4865) є доповнення до цього періоду: «на геолого-географічному факультеті на початку червня
1975 р. шукали біолога для досліджень у Західній Україні. Так я став науковим співробітником у проекті Теребля-Ріка у Хустському районі Закарпатської області на три
місяці – описував ґрунти і рослинність. Там збиралися побудувати пульсуючу ГЕС,
яка вночі (коли споживання електроенергії було низьким) мала качати воду на водосховище (на висоту 50 метрів), а вдень – використовувати накачану воду для розкручування турбін. Водосховище планувалося зробити на висоті 1,1 км і передбачалося застосувати фітомеліоративні методи захисту берегів від ерозії майбутнього водосховища. Отже, треба було знайти рослини, які утримують ерозії ґрунту.
Висновок дослідження – небажано будувати водойму на висоті 1100 метрів. І наш
проект не пройшов, а прийняли чехословацький проект. Загалом, щоб зробити цей
проект, я опанував ландшафтознавство, ґрунтознавство, рослини, що перешкоджають ерозії, а потім – наслідки будівництва на фауну».

Кафедра галузевої бібліографії
Вищезгадані поїздки з юннатами відбувалися під час відпусток, оскільки з 1979 р.
основним місцем роботи В.М. стало викладання на кафедрі галузевої бібліографії Харківського державного інституту культури (іл. 11).
Посаду викладача в інституті культури44 він отримав за конкурсом, причому вирішальною стала публікація про В.В. Станчинського. До речі, М.А. Низового (20.07.193723.03.2017), який запропонував йому працювати в інституті, В.М. згадує лише добри	Нині – Харківська державна академія культури
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ми словами, як відмінного спеціаліста, оратора, патріота України, який створив сприятливі умови для роботи працівникам кафедри. Його відомим висловом було «Не
треба перетворювати свою мету в об’єкт варварського пограбування чужої власності, тобто здійснювати плагіат» (з особистого архіву В.М.; с. 3843).
В інституті культури Віктор Микитович працював 22 роки старшим викладачем,
а з 1988 р. – доцентом. В особистому архіві В.М. (с. 440 та 2613) зберігся атестат: «Атестат доцента ДЦ № 006155, Москва. Решением Государственного комитета СССР по
народному образованию от 28 ноября 1988 г., № 866/д. Грамме Виктору Никитовичу
присвоено звание доцента по кафедре отраслевого библиографоведения».
«В інституті читав біля 20 бібліографічних і книгознавчих дисциплін (це всі бібліографічні курси), а за останні два роки – «Основи екології» для студентів усіх факультетів…» (особистий архів В.М., с. 258).
Тут В.М. продовжує співпрацю з М.Г. Швалбом, про якого згодом напише: «… пощастило тривалий час працювати разом, складати бібліографічні праці» (Грамма,
1999; с. 37). В.М. також згадує «… разом з М.Г. Швалбом розпочали розробку одного із
фундаментальних напрямів галузевої бібліографії – методику бібліографування біологічної та сільськогосподарської літератури» (Грамма, 1999; с. 42).
Загалом В.М. написав близько ста публікацій, присвячених бібліографії та історії науки (це близько чверті від усіх його публікацій), у тому числі низку монографій.
Найбільший творчий сплеск відбувся «після самознищення комуністичного тоталітарного режиму – це дало можливість публікувати статті на раніше заборонені
теми про репресованих вчених» (аудіозапис грудень 2006). Зокрема, В.М. у співавторстві з М.Г. Швалбом опублікував повну версію статті про В.В. Станчинського, зроблену
ще у 1976 році і яка охоплювала 215 документів (Швалб, Грамма, 1992).
Також створив бібліографічні покажчики та історичні нариси усім своїм вчителям
та колегам, з якими тривалий час співпрацював – С.І. Медведєву, В.Б. і О.В. Захаренкам, М.Г. Швалбу, Д.С. Шапіро, О.А. Петрусенко та ін. (Грамма, Швалб, 1991; Грамма,
1996 b; Прокопова, Грамма, 1996; Грамма, 1997; Грама та ін., 1998; Грама, Надворний,
1999; Відділ…, 2001 та ін.). Ці праці вирізняються всебічним розкриттям біографій науковців, де крім професійних якостей і наукового доробку, висвітлено риси їх характеру та вподобання, що робить їх незрівнянно цікавішими і «живими». А згодом, вже на
пенсії, на прохання родини брата Петра, В.М. написав 17 сторінок спогадів про життя
родини Грами та описав природу с. Марківка (Грамма, 2013).
Окремо варто розповісти про біографію Ю.П. Бялловича (Грама, Щеглова, 2001),
яка є маловідомою, оскільки було надруковано лише 20 її примірників. Ю.П. Бяллович
був одним з учнів та послідовників В.М. Сукачова, колега О.А. Янати (у 1932-33 рр.),
тривалий час працював старшим науковим співробітником УкрНДІЛГа. Так і не захистив докторську, оскільки несподівано був відправлений на «заслужений відпочинок».
В.М. зазначає: «Таки вдалося повернути з забуття цього справжнього вченого, таентомолог, історик, природоохоронець
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лановиту і оригінальну людину. «Юпітер» та «Академік» – так називали його колеги позаочі» (аудіозапис 10.05.2019). Цінним є те, що В.М. особисто спілкувався з Ю.П.
(якому вже минав 91 рік), завдяки чому нарис містить чимало спогадів, яких ніде
більше немає. При написанні цієї праці В.М. зазначає, що «довідково-бібліографічні
фонди деяких наших галузевих інститутів знаходяться в занедбаному стані …
фонд бібліотеки страждав від численних “чисток”, під час яких книги підданих остракізму авторів, чи наукові збірники, де друкувалися їх праці – безпощадно знищували. … Настав час збирати каміння, щоб виправити вкрай занедбану за часів тоталітарної влади бібліографічну справу» (Грама, Щеглова, 2001; с. 4-5).
Варто додати, що покажчик про С.І. Медведєва (Грамма, Швалб, 1991) почав готуватися майже одночасно з покажчиком про В.В. Станчинського (у середині 70-х),
проте його написання зайняло більше 15 років. Зроблена праця «охоплює 437 документів, має розгалужену детальну систему допоміжних покажчиків: предметносистематичний, географічний, іменний і три таксономічні покажчики. У створенні
останніх завчасно брав активну участь проф. С.І. Медведєв (завчасно – це його кропітка робота в 1976 році, коли він перебував у ранзі консультанта кафедри зоології
Харківського університету)» (особистий архів В.М., с. 3219)45.
Була і співпраця з молодіжним екологічним центром «Озон» з ініціативи Сергія
Олександровича Тагліна, який звернувся до В.М. (у кінці 80-х) з проханням написати
про видатних природоохоронців-харків’ян, які були репресовані або замовчувалися
тоталітарним режимом (Грамма, 2016). В 1990 році в газеті «Озон» опубліковано нариси про В.І. Талієва, О.А. Янату, В.Г. Аверіна, В.В. Станчинського46, С.І. Медведєва. В тому
ж році вийде ґрунтовна публікація про українських вчених-природоохоронців «Еретики и бунтари» (Грамма, 1990 а). Згодом, 17 квітня 1993 р., син В.В. Станчинського напише листа: «Уважаемый Виктор Никитович! Разрешите Вам выразить сердечную
благодарность за добрую память и добрые слова о моем отце…» (з особистого архіву В.М., с. 1596). Відзначимо тривалу співпрацю В.М. з Н.Т. Нечаєвою – академіком
Туркменської АН, яка була ученицею В.В. Станчинського. З 1975 р., при створенні біографії В.В. Станчинського, почалася їх співпраця47, про що В.М. жартома каже: «Мені
пощастило спілкуватися навіть з академіком!».
Повернення із забуття раніше репресованих вчених у Харкові деякі сприймали негативно. Ці вчені були темою табу навіть у кінці 80-х і на початку 90-х. В.М. в одній зі
своїх публікацій про О.А. Янату (Грама, 1990 a; с. 6) наводить спогад колеги: «Не чі45
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Серед рукописів знайдено цікавий допис Віктора Микитовича: «… у 1969 році я обговорював з Сергієм Івановичем проблему створення бібліографічного посібника, присвяченого С.І. Медведєву, як ювіляру.
Обговорювалися структура довідника, основні шляхи пошуку інформації» (особистий архів В.М., с. 5136).
В.М. зазначає, що у деяких працях середини-кінця 90-х «у зв’язку з різким ростом публікацій репресованої
екології, достовірність та об’єктивність інформації помітно знизилася» (особистий архів В.М., с. 5138).
У В.М. збереглося листування з Ніною Трохимівною і один з листів наводиться в Додатку 3 (особистий
архів В.М., с. 1118).
Грама Віктор Микитович:

пайте ви цього Янату, – радив дехто з колег ботаніків д.б.н. Д.М. Доброчаєвій,
коли48 вона готувала статтю до 100-річчя з дня народження Олександра Алоїзовича, – він був жовто-блакитним49». Додатково, з листа Д.М. Доброчаєвої до В.М. від
12.12.1989, дізнаємося про О.А. Янату, що він «наполягав на тому, щоб праці на Україні виходили мовою цього народу, а його за це (чеха за національністю) звинуватили
в українському націоналізмі» (особистий архів В.М., с. 3027).
Доктора біологічних наук, професора Інституту ботаніки Дарину Микитівну Доброчаєву (далі – Д.М.), В.М. згадує лише добрими словами, зокрема: «Десь я вичитав, що її
благородна діяльність повністю співпадає з іменем «творити добро» (особистий архів В.М., с. 4871). Також у спогадах зазначено: «… за порадою друзів я звернувся до Д.М.,
щодо консультації про природоохоронця О.А. Янату. Під час бесіди з Д.М. з’ясувалося,
що у нас чимало спільних наукових інтересів, що стосуються не тільки легендарного професора О.А. Янати, а й талановитого навчителя Дарини Микитівни – професора Юрія Дмитровича Клеопова, котрий очолював кафедру ботаніки ХДУ з 1935 по
1942 рік» (особистий архів В.М., с. 4871 та зі змінами Грамма, 2016; с. 11-12). Серед рукописів В.М. є виписка з листа Д.М. 12.12.1989 про О.А. Янату: «… зараз я продовжую
цікавитися постаттю цього вченого, дуже хочу отримати книгу (спогади його дружини Н. Осадчої), яка видана в Америці … Статтю про Янату писала разом з працівником архіву – О.Л. Рибалко – він відшукав у архіві багато матеріалу, без якого я не
змогла б скласти розповідь» (особистий архів В.М., виписки на с. 4873, оригінал листа 5091-5092). Згодом Д.М. знайде згадану американську книгу і покаже її іншим історикам, в тому числі й Віктору Микитовичу. В тому ж листі Д.М. пише В.М.: «Щаслива, що домоглася видання класичної праці мого безпосереднього вчителя – професора ХДУ Юрія Дмитровича Клеопова… Замовте її – не пожалкуєте, тепер так писати
не вміють. Там коротку передмову написав сам Є.М. Лавренко, а я – його коротенький
життєпис» (особистий архів В.М., виписки з листа, с. 4896).
Після візиту до Д.М. на початку 1990 р., В.М. пише «… монографія Ю.Д. Клеопова
«Аналіз флори…» дійсно стала настільною книгою. Але найголовніше – я отримав
на консультації у Д.М. список її публікацій природоохоронної та історичної тематики, список її сучасників і попередників, що торкаються проблем різноманітної діяльності проф. О.А. Янати. Під впливом цих консультацій у Д.М. Доброчаєвої я розпочав
широкомасштабний ретроспективний пошук публікацій О.А. Янати та літератури
про нього і… створив рукописний бібліографічний покажчик, присвячений О.А. Янаті. Але виникли інші проблеми, які й не дозволили завершити цю роботу50. Я радий,
48
49
50

У 1989 році.
Цитата надрукована також в статті В.М. Грами (2016; с. 11).
В.М. віднайшов десять праць О.А. Янати, які не наводяться у попередніх працях, і планує їх опублікувати, а точніше з його слів – «клопочуся куди їх прилаштувати і під яким приводом» (з розмови з автором у 2013 році).
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що побачили світ бібліографічні покажчики О.Я. Пилипчука, О.І. Братіної, А.А. Коробченко та фундаментальна праця моїх колег: Віктора Анатолієвича Вергунова, Таміли Федорівни Дерлеменко «Професор Яната Олександр Алоїзович», виданий в 2003
році» (особистий архів В.М., с. 4896).
В той час у Харкові в бібліотеці сільгоспінституту імені В.В. Докучаєва та каталогах Центральної наукової бібліотеки ХДУ була відсутня інформація про репресованих
вчених. Тому у В.М. з працівниками бібліотеки частенько відбувалися ось такі діалоги
(цитата з Грама, 1990 a; с. 6 та Грамма, 1990 b; с. 49):
– Яната Олександр Алоїзович? Не знаю такого. Немає у нас його праць.
– Але ж це вчений зі світовим ім’ям, він десять років завідував кафедрою ботаніки у вашому інституті…
В.М. з теплотою відгукується про роботу викладачем інституту культури і зазначає: «Я завжди підкреслюю своїм студентам, що професія бібліотекаря одна з найкращих … за кордоном – найпочесніша, бо пов’язана із збереженням наших духовних
скарбів. І якщо ця професія гідно не оцінюється в Україні, то тільки тому, що наше
суспільство ще не визріло» (Грамма, 1999; с. 39). У 2006 р. В.М. опублікує вірш, присвячений бібліографії, в якому розкриє складність та цікавість цієї науки:
«Бібліографія є мозок для науки», –
Згадаймо про Вавіловські слова!
Вона дає ключі та компас в руки,
Була щоб думка вічна та жива.
«Бібліотекарям – берегиням духовних скарбів присвячую»
(Нечуйвітер, 2006; с. 5951)
Щодо викладацького життя, варто відзначити, що до студентів В.М. ставився з повагою, спілкувався з ними на рівних, хабарів не брав (незважаючи на те, що за керівництва В.М. Шейка в академії це було поширеним явищем), лекції готував старанно
і завжди вмів зацікавити молодь52. Вчив їх доброму, пригадуючи слова свого вчителя – С.І. Медведєва: «Хороших людей завжди більше, ніж поганих, і треба завжди
робити людям добро».
«А інколи, приходиш в аудиторію, а студенти не слухають тебе, і починаєш використовувати якісь поетичні твори. Тобто є використання суміжних виховних
робіт, де головне – слово» (з аудіозапису 27.03.2019). Наприклад, це вірші Т.Г. Шев51
52
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Повний текст вірша наведено в Додатку 4.
В телефонній розмові з автором В.М. зазначив, що викладачів інституту відправляли агітувати майбутніх
студентів у Самбірське училище (Львівська область). Проте жоден студент не ризикнув вступити в Харків,
незважаючи на всі спроби зацікавити їх (аудіозапис 17.02.2017).
Грама Віктор Микитович:

ченка або з невеликими переробками – проза Сергія Єсеніна: «Эй вы встречные,
поперечные! Тараканы, сверчки запечные! Не народ, а дрохва подбитая. Русь нечесаная, русь немытая. Для вас я эти сказы спел. Потому что был и правдив и смел. Был
слагать мастак эти притчины, не боясь ничьей зуботычины!».
Можна навести ще один вірш з підбірки В.М., який він досить часто пригадує і
вміщує в одній зі своїх публікацій (Грамма, 1996 a) – Миколи Заболоцького: «Жук
ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы… Со страхом
перекошенные лица ночных существ смотрели из травы…».
Все це створювало зацікавленість на лекціях. Тому й не дивно, що про В.М. студенти досі згадують з добротою і повагою – як всією душею відданого науці викладача. Збереглася і легенда про В.М.: «Жінці сказав, що піде на рибалку, а друзям – що
жінка не пускає. А сам – пішов до бібліотеки». Окрім того, В.М. молоді запам’ятався
як «демократичний» викладач – він ніколи насильно не нав’язував свої твердження
та ставлення, як це робили деякі працівники. А, навівши факти та твердження, давав
можливість самим вибрати свій шлях.
В цей період, згадує він, що у «…кінці 1984 року я занедужав і лікарі поставили діагноз – хвороба Боткіна, насправді ж був апендицит… мене довго возили по чергових лікарнях, у тому числі й інфекційних, поки апендицит не перетворився на інфільтрат, а вчасної допомоги не було … був кінець року, мовляв, не вистачило на мене
запланованих ліків. Але не вистачало елементарного – уваги до хворого. Це виявив
наш молодший брат – Іван Микитович, інвалід Радянської Армії – і терміново зателефонував у Суми до Петра Микитовича. Той у свою чергу звернувся до однокурсника, завідуючого облздравом. Миттєво привезли мене до обласної лікарні – знайшлися і ліки, і процедури інтенсивного лікування. 9 років я ходив під Богом, поки у 1993
році професор Сумцов не вирізав той замурований апендикс. Це була для мене третя братня рятівна допомога» (Грама, 2013; с. 3).
Підбиваючи підсумок роботи в ХДІК, В.М. зазначає: «Із історичних розробок вважаю оригінальними дослідження з методики бібліографування галузевої літератури, а також опис окремого виду бібліографії – мартироложної. Це область
науково-практичної діяльності по функціонуванню ліквідації чи заборони репресованої літератури, що характерно для тоталітарних режимів. Створено і оригінальні навчальні програми для студентів біологічного профілю. Вперше в Україні та СНД
були створені методичні рекомендації й програми «Бібліографічне забезпечення охорони природи» (1991). Оригінальними є також «Бібліотечно-інформаційне забезпечення українознавства» (1999) і «Українознавча та краєзнавча бібліографія» (1999),
які вперше впроваджені в практику навчальних планів у ВУЗах культури» (з особистого архіву В.М., рукопис на честь 70-річчя, с. 126).
Щодо мартироложної бібліографії – створення цього виду бібліографії можна розглянути більш детально. В праці В.М., присвяченій цій тематиці, пояснено походження
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назви та у яких випадках варто застосовувати цей напрям: «… пропонуємо віднести
покажчики забороненої літератури до особливого виду бібліографії – мартироложної, як особливого явища в системі документальних комунікацій, що притаманне
будь-якій тоталітарній (комуністичній, фашистській) системі… слово «мартиролог» – візантійського походження (martyros – мученик + logos – слово), а в переносному значенні означає перелік постраждалих, замучених, а також перелік пережитих страждань…». Отже «покажчики мартироложної бібліографії слід вважати
покажчиками знищеної та проскрибованої літератури, що пройшла тернистий,
страждальницький шлях…» (Грама, Федорова, с. 69).
Додамо, що В.М. в цей період встигав ще редагувати «Вісник Харківського ентомологічного товариства» (1993-1997 рр.), а також деякі збірники тез, видав дві монографії та збірки віршів і був керівником 15-ти наукових публікацій студентів (19922001 рр.) (аудіозапис: квітень 2007).
Незважаючи на викладання в академії культури, до В.М. продовжують звертатися за допомогою у визначенні комах. Зокрема й щодо шкідників культурних
рослин. Було не без дивних випадків, коли зі служби прогнозу врожаю принес
ли личинок жука-оленя (Lucanus cervus), вважаючи їх незвичними личинками
травневого жука (Melolontha melolontha). Про цей випадок В.М. напише: «Сколько нужно было разрубить дубовых пней, чтобы собрать этих редких и полезных
насекомых!» (Грамма, 1996 a; с. 146). Загалом про подібні випадки В.М. згадує
розповідь С.І. Медведєва: «Рівень спеціалістів в сфері захисту рослин в СРСР
у колгоспах після численних «чисток» НКВС був надзвичайно низьким – майже
всіх досвідчених фахівців було репресовано. Тому відбувалися ось такі випадки – за наказом агронома, на вівсяне поле виїжджає кінна упряж з насосомоприскувачем та ретельно поливає отрутохімікатами посіви, де на берізці
польовій (Convolvulus arvensis) живляться великі гусені з довгим рогом, тобто
гусінь бражника берізкового (Agrius convolvuli), від невігластва переплутана з
гусінню лучного метелика (Loxostege sticticalis)». Цей випадок стався у Краснодарському краї, але подібне траплялося майже скрізь.
У розмові з автором В.М. неодноразово пригадував книгу, в якій закралася прикра
помилка, і наголосив, що обов’язково треба повернути справедливість. Мова про монографію «Редкие насекомые» (Мирзоян и др., 1982), в якій В.М. написав значну частину описів комах (насамперед водних – одноденок, бабок, жуків тощо). У тому числі зробив добірку фото деяких комах, але видавництво не прийняло їх. Тому попрохали зробити малюнки О.Ф. Бартєнєва53, що він і зробив. В.М. зробив фото цих малюнків і надіслав у видавництво, але у підписах авторство помилково присвоїли Віктору
Микитовичу (іл. 10).
53
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Також варто зазначити ще одну помилку: один вид у книзі (іл. 10) – Плавунчик Захаренко (Haliplus
zacharenkoi) намальований С.І. Медведєвим (особистий архів В.М., с. 763).
Грама Віктор Микитович:

Іл. 10. Помилкові підписи «В. Грамма» до малюнків О.Ф. Бартєнєва з вини видавництва
(Мирзоян и др., 1982), які створили міф і легенду, що В.М. Грама професійний художник.

Ось так утворилися міф та легенда (про що було відомо і автору), що В.М. – професійний художник. Хоча В.М. вміє малювати окремі деталі комах (це він і використовував при описі нових видів водних жуків), але малювання – то є окрема парафія, якою
він професійно не займався. До речі, книга обговорювалася у листах В.М. з Є.М. Єрмоленками (18.10.1977), зокрема – чи буде вона видана як монографія, яких комах треба включити та ін. (з особистого архіву В.М., с. 4581).
У 1992 році О.Г. Шатровський на честь В.М. назвав жука-водолюба – Ochthebius
mamagri, назва якого «… представляет анаграмму фамилии В.М. Граммы, именем
которого назван вид» (Шатровский, 1992; с. 360). Це було вшануванням В.М. Грами
як одного із засновників дослідження цієї групи комах в Україні.
У 1995 році вийшов фундаментальний покажчик праць по фауні та флорі Харківської області (Грамма и др., 1995), що включав 961 працю з 1791 по 1985 рік. Цей покажчик став настільною книгою для багатьох біологів.
Минуло 22 роки викладання в академії і несподівано прийшов час виходу на
пенсію. Безумовно, В.М. і надалі б тут працював, але… Про складнощі він не полюбляє згадувати, та й взагалі «… про свої проблеми він дуже багато ні з ким не говорить, він буде говорити переважно про науку, а не про приватне життя» (аудіозапис Є.П. Міхеєнко, 03.11.2019). Окремі спогади про його життя можна знайти
в опублікованих віршах, щоб зрозуміти, що відбувалося. Зокрема, чого тільки варті наступні рядки передмови до одного з віршів: «У січні 2001 року атестаційна комісія Харківської державної академії культури заборонила читати мені студентам вірші, що органічно поєднані зі змістом курсу «Основи екології», в тому числі, твір, присвячений пам’яті І. Білозіра» (Нечуйвітер, 2006, с. 79). Так і згадуються
слова Віктора Микитовича:
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Твої вірші про словоблудів
Кидають декого в озноб.
Життя спокійного не буде
Від фарисеїв і нероб
«Мене від книги відлучили»
(Нечуйвітер, 2006, с. 79)
А якщо ще врахувати, що В.М. з проголошенням Незалежності України почав
розмовляти виключно українською мовою, він став білою вороною, оскільки одиниці в 90-ті рр. володіли державною мовою у русифікованому Харкові. Не дивно,
що це викликало конфлікти, зокрема: «В Дзержинському райвиконкомі м. Харкова мене не записали на прийом до його голови, бо звернувся… українською мовою» (Нечуйвітер, 2006, с. 64).
Проте ця позиція не була високомірною. Винятково через любов до України В.М.
ненав’язливо і спокійно намагався показати та пояснити оточуючим, що «забираючи» мову «… нас прагнуть без бою, без кулі й ножа лишити свого родоводу, бо
мова вкраїнська – народу душа, святиня й ментальність народу…» (Нечуйвітер,
2006; с. 88). Додатково він розповідав про всі жахи тоталітарного комуністичного
режиму – про голодомор, репресії, заборони мови і перекручення історії54. Зреш
тою, йому вдалося «відкрити очі» багатьом людям. Звісно, були вороги, які намагалися «ставити палки в колеса». Утім, у В.М. було та є багато друзів, причому
справжніх – Володимир Пилипович Лисенко (зав. кафедри ботаніки у ХНАУ), який
так само пропагує українську мову і справжню історію, Микола Дмитрович Євтушенко (вийшла низка публікацій у співавторстві з В.М.), Микола Миколайович Біляшівський (ентомолог та історик з м. Київ, приїздив до В.М. ще студентом55), Ірина Павлівна Леженіна (викладач ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, яка допомагатиме В.М.
і навіть після його виходу на пенсію), Віктор Олександрович Сіренко (зав. відділення Українського степового заповідника «Кам’яні могили», учень В.М.) та багато інших.

У пам’яті автора навіки залишиться вірш «Це ваш портрет – більшовики», де є рядки: «А «славні»
сталінські чекісти, енкаведісти й кагебісти та інший кримінальний світ, старанніше аніж нацисти косили власний свій нарід» (Коваленко, 1996).
55
	Кожен рік М.М. Біляшівський надсилає В.М. привітальні листи на Різдво Христове і Великдень.
Зокрема, 7.05.2019 під час телефонної розмови В.М. з радістю процитував автору лист М.М., частину якого наводжу: «Дорогий Вікторе Микитовичу, від щирого серця вітаю Вас… як свого вчителя в зоології, а найбільше, як людину, яка воскресила не одного істинного дослідника і просто
гарну людину!…».
54
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Грама Віктор Микитович:

a

b

c

Іл. 11. Фото періоду викладання в Харківській академії культури: а – на кафедрі галузевої бібліографії Харківського державного інституту культури (фото середини 90-х);
b – ст. Розівка, Запорізька область, на конференції, 1995 рік; c – 1983 рік (з фотоархіву
В.М. Грами).

Події перед звільненням з академії В.М. досить детально розглянуто у місцевій
газеті «Українська газета» (Дяченко, 2003), де висвітлено весь цинізм і нахабність
керівництва академії, яке, незважаючи на 22 роки сумлінної праці В.М., вирішило
зекономити, не виплативши йому допомогу, що мала надатися перед виходом на
пенсію. Також були створені нелюдські умови, щоб В.М. якнайшвидше звільнився:
«Примушували ставити підпис під зменшеним навантаженням, перекидали з кафедри на кафедру, влаштовували прискіпливі перевірки, відправляли на пенсію, і…
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повертали назад, бо поспішили: нікому було вичитати розпочаті курси56» (Дяченко, 2003; с. 10). І це незважаючи на постійну участь у розвитку академії, зокрема
у 1998-1999 рр. для акредитації вузу створив сім оригінальних програм, був керівником 15 студентських наукових робіт, створив конспекти лекцій «Основи екології»,
написав більше ста публікацій тощо. В інтерв’ю з В. Дяченко (2003; с. 10) В.М. коментує ці події так: «Скажу відверто – подібного ставлення, як у ХДАК, не зустрічав – ошукали, обікрали і випхали за ворота. За плідну наукову працю жодного
слова подяки не сказали … Припускаю, що моя «крамола» в тому, що всі навчальні дисципліни читав українською мовою, а кому це з титулованих-«заслужених»
сподобається – бо ж і самим треба не відставати, готувати лекції державною
мовою! Отож не висовуйся й не вирізняйся – не будеш битий». За керівництва В.М.
Шейка В.М. не отримав жодної подяки, тим паче грошової допомоги, та й жодного разу ректор не знайшов для нього часу. Тоді як у попередні роки В.М. був шанованим викладачем.
Незважаючи на свою скромність, терплячість і спокій, В.М. почав боротьбу за
правду: звертається до міністра культури та мистецтв Ю.П. Богуцького з листом
«… Я вимагаю від Харківської державної академії культури виконання законів України: а) виплатити грошову одноразову допомогу в розмірі шести місячних окладів; б) виплатити зарплати за 245,5 год., перевиконаних мною в 2000/01 навчальному році; в) зробити перерахунок моєї зарплати за два останні роки» (з особистого архіву В.М., с. 65). Після цього з В.М. розрахувалися за законом. Проте ректор у
листі до міністра все одно зі зневагою і цинізмом пише про Віктора Микитовича – у
звіті вказано написання однієї статті (тоді як насправді їх 11), наголошено про недоліки лекцій, зокрема – читання віршів на лекціях. Щодо останнього, В.М. пише: «А
яку крамолу виявила в моїх лекціях так звана атестаційна комісія? Страх і жах:
я читав студентам вірші! Ніхто не зважив, що я застосовував поезію при висвітленні проблем екології. І внаслідок цього, вперше в історії академії студентипершокурсники випустили стіннівку «Пролісок», де містилися їхні вірші з екологічної проблематики» (Дяченко, 2003; с. 10).
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Зокрема, В.М. зазначає, що йому пропонували посаду на 1\10 ставки, проте від такої пропозиції він
врешті-решт відмовився (аудіозапис 30.07.2019).
Грама Віктор Микитович:

Лабораторія з колишніх «руїн»
А справа наша в Україні –
це «розваліни», які ми підтримували
і словом, і ділом.
В.М. Грама (з особистого архіву, с. 5053)
Після звільнення з інституту у 2001 році В.М. близько року «працював в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем в лабораторії заповідної
справи (завідуючий – Клімов)» (аудіозапис 21.03.2019).
З 17.02.2003 В.М. працює у ХНАУ, а з 1 вересня 2003 – стає завідувачем лабораторії
екології комах ХНАУ ім. В.В. Докучаєва57 на запрошення О.В. Захаренка.
Ця лабораторія є досить відомим місцем, яке тривалий час називали «руїни»,
оскільки для лабораторії університет (у 1980 р.) віддав розвалену будівлю за адресою
пров. Конторський, 3 (Вовк та ін., 2004). Знадобилося багато років, щоб звичайні працівники змогли відновити цю будівлю (іл. 12, 13), ще й створити тут бібліотеку – це
заслуга О.В. Захаренка, він перевозив сюди списані в університетах книги. Створено і
музей з більше 150 000 екз. комах (раніше зберігалися в приміщеннях університету м.
Рогань). Також О.В. зміг віднайти гроші на купівлю комп’ютера ще у середині 90-х років – через це вдень і вночі у лабораторії кипіла робота: так багато було бажаючих студентів, аспірантів та викладачів аграрного університету працювати за сучасною технікою. Це було значним проривом для науковців, оскільки дозволяло працювати за сучасною технікою, причому безкоштовно58.
Олександр Всеволодович зробив би набагато більше, але 23 вересня 2004 р. його
не стало після важкої хвороби (Вовк та ін., 2005). У пам’ятному нарисі В.М., як міг, розкрив унікальність цієї людини. Найбільше вражає вірш «Не віриться», рядки якого
вважаю за необхідне згадати:
Не віриться, що він пішов від нас.
Не віриться, що вже його немає…
Але ще ангельська душа його витає,
Блукає поміж нами повсякчас.
Він завіщав нам відділ зберегти,
Добро творити й професійну справу,
Порадником залишився по праву,
Він не терпів офіціозу й суєти.
57
58

З копії довідки від 25.08.2004 № 413 ХНАУ (особистий архів В.М., с. 2612).
Звісно, цей приклад тепер здасться дивним, оскільки зараз комп’ютери є у кожного (причому декілька), але у той час, через значну ціну, їх було одиниці.
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Іл. 12. Будівля лабораторії екології комах ХНАУ (24.07.2008; фото автора).

Він мав характер діловий, стійкий,
І нам не гріх у нього поучитися,
Улюблені слова його були такі:
«Ти не хвилюйсь, не треба метушитись!»
Для друзів випромінював тепло,
Навчав терпляче аспірантів без нотацій.
Тож не даремно– в відділі було
Захищено аж десять дисертацій.
В. М. Грама, 29.10.2004
Саме в лабораторії, у 2006 році, незадовго до закінчення університету автору пощастило познайомитися з В.М. Уже тоді я знав, що В.М. Грама провідний спеціалістентомолог та природоохоронець. Згодом, впродовж понад двох років мені пощастило приїздити у лабораторію щомісяця. Потім – нечасто, але при тому намагаючись постійно підтримувати з В.М. зв’язок.
Перший візит у лабораторію ХНАУ будь-кого зіб’є з пантелику – розташована наче
у центрі міста, але у таких закутках, що заблукаєш вмить. Сама будівля лабораторії –
старенький одноповерховий будинок з довгими коридорами та десятком кабінетів.
Музей, гараж, склад, робочі кабінети… Але сюди їздило багато аспірантів та студентів
з усієї України – як ніде в Україні, тут була можливість приїхати та безкоштовно жити
у гостьовій кімнаті, маючи доступ до бібліотеки та колекцій. Це було серйозною підготовкою для молодих ентомологів.
42

Грама Віктор Микитович:

Іл. 13. Лабораторія екології комах ХНАУ ім. В.В. Докучаєва до і після ремонту:
світлини зліва – 1980 рік (фото О.В. Захаренка), справа – 2007 рік (фото автора).

В.М., як відомий бібліограф, своїм робочим кабінетом обрав бібліотеку (іл. 14).
І тут, оточений книгами, визначниками і колекціями, папками з ксерокопіями цінних
історичних документів, натхненно працював удень і вночі. У нього панувала неймовірна робоча атмосфера. Як і його вчителі, він намагався створити сприятливу атмосферу для працівників і гостей. Частенько поряд з ним сидів хтось зі студентів чи аспірантів, яких він навчав зі спокоєм і мудрістю… Легко було вчитися в таких умовах – тільки
май бажання працювати. Тим паче – В.М. завжди з радістю допомагав порадами,
ніколи не відмовляв і не «заспокоювався», допоки учень не засвоював сказане. Взаентомолог, історик, природоохоронець
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галі він майже весь час невтомно працював, тому для багатьох це було занадто важко – увесь свій час, з ранку до ночі присвячувати науці. Проте цим прикладом він навчив багатьох молодих науковців по-іншому ставитися до роботи – працювати легко, але віддано і з зацікавленістю, забувши про все, а не через силу, зі злістю і «від
дзвінка і до дзвінка». А відпочивати – не на дивані, а за розмовами, згадуючи цікаві моменти з життя. І співати! Пригадую, як ввечері ми з В.М. частенько співали українські пісні. Зазначу, що десятки пісень В.М. знав напам’ять, а для всіх бажаючих у
нього була збірка, яку він створив сам, оскільки «… в Україні існує пісенний «голод»:
ні співаки-аматори, ні навіть керівники самодіяльних хорових колективів не мають
«під рукою» текстів української народної пісні… Друга проблема – це встановлення
авторства тексту й музики пісень, бо у багатьох пісенниках, виданих за останні
роки, вони трактуються як народні» (Нечуйвітер, 2006; с. 3)
В.М. знав Олександра Андрійовича Петрусенка і «крім спільних інтересів у галузі
ентомології, нас єднала любов до української пісні… він був найкращим солістом серед сучасних зоологів» (Грама, Надворний, 1999; с. 183-184). Про виконання з ним пісень під час зустрічей В.М. багаторазово згадував.

Іл. 14. Робочий кабінет Віктора Микитовича у бібліотеці лабораторії ХНАУ (2007 рік,
фото автора).
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Грама Віктор Микитович:

Варто згадати, що для гостей у В.М. завжди були приготовані ксерокопії публікацій та віршів з газет, присвячених історії Україні – про запорізьких козаків, голодомор,
злочини тоталітарного комуністичного режиму, замовчувані події війни та ін. А частина копій – його власні вірші, деякі написані від руки каліграфічним почерком (іл. 16).
Все це В.М. роздавав усім бажаючим.
Зрідка, але дуже влучно розповідає В.М. жарти і цікаві історії. Деякі з них він опублікував (наприклад – Грама, 1996 a), частину – наводить у своїх віршах (Нечуйвітер,
2006), зокрема вірш «Екологічний лікнеп», який вчить нас правильно вживати термін
«екологія», а не бездумно:
В коментаторську кабіну
Якось муха залетіла
І ведучій в ту ж хвилину
На лице нахабно сіла.
Коли ж муха полетіла,
Диктор глядачам віщає
Спантеличено й несміло:
– Экология плохая!
«Екологічний лікнеп: замість передмови (передовиці)…
до студентської газети «Пролісок» (Нечуйвітер, 2006: с. 60-61)
Одна з гуморесок В.М. про сувору жінку вкарбувалась у пам’яті автора: «Ты не
ешь грибов, Илья, говорила тебе я. А ты всё кушал и не слушал – так пеняй же
на себя. Из надгробной надписи – жена мужу». Цей вислів В.М. почув від С.І. Медведєва у 60-ті роки. Загалом чимало цікавих історій він розповідає саме про Сергія
Івановича, деякі з них вражають неймовірністю: «В 1948 році59 С.І. Медведєв захистив докторську дисертацію «Фауна СССР. Жуки пластинчатоусые» обсягом 1587
59

Цей випадок з часом видозмінився – мова почала йти не про підготовку докторської дисертації
С.І. Медведєва, а про її захист. Проте в праці (Грамма, 1998; с. 158) та особистому архіві В.М. (с. 1503 та
5538) є записи про дату захисту докторської С.І. – 18.06.1948, що спростовує легенду. Не відноситься
це і до кандидатської – її захист був 28 травня 1946. А отже, мова йде про підготування захисту докторської, а саме – подачу необхідних документів.
Є ще легенда, про яку вважаю доцільно згадати, оскільки В.М. частенько її розповідав відвідувачам лабораторії. Зокрема, Левчинська Галина Миколаївна (спеціаліст по жуках-наривниках) була дуже
вимоглива до студентів і одного разу отримала «подарунок» від своїх учнів – невідому науці комаху.
Спроби визначити – виявилися марними. Лише з часом вдалося зрозуміти, що цей «новий вид» – химера, яку студенти склеїли з різних комах. Причому зробили це настільки майстерно, що навіть досвідчений викладач не виявив спочатку підробку. За цей жарт Галина Миколаївна не розгнівалася, а
поставила заліки студентам-винахідникам. Згадую цю історію ще й через те, що з часом її стали наводити для С.І. Медведєва або В.М. Грами.
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сторінок. С.І. розповідав, що взимку, за півроку до захисту докторської дисертації треба було привезти документи. Він вирушив пішки, оскільки через сильний
снігопад транспорт було паралізовано. Науковий багаж дисертації був занадто
важким – п’ять грубезних томів і різних папок – у руках тримати, а тим паче нести – нелегка справа. Тому, Сергій Іванович, запрягшись у санчата, віз свої матеріали від будинку до університету. Це, мабуть, був безпрецедентний випадок про
докторську дисертацію в історії ентомології» (із записів автора 2006 р. і доповнення: особистий архів В.М., с. 4923).
Щодо пісень, варто згадати важливу віху в житті В.М.: «Любов до української
пісні… привела мене в купальську ніч 2003 року до гурту «Харків’яни»60. Я зустрів
прекрасних людей, закоханих в українську пісню. Невдовзі був обраний старостою
співочого гурту. У співпраці та стосунках з колегами керувався правилом медиків
«Не нашкодь»» та «Думай про наслідки», намагався створити в колективі мікроклімат доброзичливості та підтримувати ту духовну ауру, що вшляхетнює талант61» (Нечуйвітер, 2006; с. 5). Та й і «не відповідає на зло злом, а все одно намагається відповідати добром» (аудіозапис розмови з І.П. Міхеєнко, 03.11.2019). Також співав у хоровому колективі «Козацька родина» (іл. 17), з яким «до виборів Президента в 2004 році… виступав з десятками концертів в УКЦ, військових частинах, училищах, виправних таборах, на Майданах міста та області… а у 2005 році
– в містах Мерефа, Золочев, Чугуїв, смт Циркуни, Липці, Безлюдівка» (Нечуйвітер,
2006; с. 6).
Багато разів автор спостерігав, як створює Віктор Микитович свої вірші – кожен
рядок він довго обмірковує, шукаючи потрібний зміст та слова, інколи – перекреслює
зроблене і починає спочатку. Часто В.М. дістає словник синонімів, шукаючи потрібне
слово, і «свої думки у віршах намагається висловити стисло. Додатково дає своїм
знайомим та близьким для редагування – він дуже відкритий для дискусій, обговорення, змін» (аудіозапис І.П. Міхеєнко, 03.11.2019). Нелегка це робота! Зі спогадів племінниці В.М. Грами – І.П. Міхеєнко дізнаємося, що В.М. у молодості інколи розмовляв
римовано навіть у повсякденному житті: «Коли я була ще зовсім маленька, батьки
працювали цілодобово… інколи Віктор приходив і залишався зі мною. І він мені весь
час говорив віршами. Дійшло до того, що я теж стала говорити римовано» (аудізапис І.П. Міхеєнко, 03.11.2019).
І через цей старанний підхід до творчості В.М. створив низку віршів, які залишаються в пам’яті навіки і чимало їх надруковано в газеті «Журавлик» та брошурі «Співають
просвітяни Харкова» (2006) під псевдонімом В. Нечуйвітер, Віталій Нечуй-Вітер, В. Ко60
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«раніше – «Суцвіття» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка (Нечуйвітер,
2006; с. 3).
Та й подібне ставлення до людей у В.М. було будь-де.
Грама Віктор Микитович:

валенко62 та ін. Значна кількість віршів датується 90-ми та початком 2000-х років. Проте, передивившись всі рукописи В.М., віднайшовся найбільш давній вірш – 1975 року
«Утро» (особистий архів В.М., с. 5050), де є такі рядки «… Но если скучной, непонятной
природа станет для тебя. Считай, что беден безвозвратно и сетуй только на себя».
Серйозний підхід у В.М. і до написання публікацій – по декілька разів він може переписувати текст, доки він не стане лаконічним та зрозумілим. Незважаючи на роки, В.М.
на свої нові рукописи каже: «Щоб пустити це «дитя» у світ, необхідно виправити принаймні стилістичні помилки. Як то мовиться «і ми, Химко, люди». Отже, в добру путь»
(особистий архів Є.П. Міхеєнко, 03.11.2019). А щодо нашвидкуруч зроблених публікацій
деяких науковців він з усміхом каже: «На швидку робиться – сліпе родиться».
Проводить В.М. також екскурсії і лекції студентам та учням (іл. 15). Спокійним голосом і з натхненністю він розкривав світ тварин і рослин. Це були лекції, які вражали своєю науковістю та багатством знань. Для цікавості В.М. час від часу наводив
цікаві випадки з експедицій або спогади С.І. Медведєва та інших зоологів минулого – В.В. Станчинського, О.А. Янату, В.Г. Аверіна та ін.

Іл. 15. Під час лекції про лускокрилих України біля колекції Д.Ю. Москаленко (лабораторія
екології комах ХНАУ, 3 лютого 2008; фото автора).
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Псевдонім утворився від професії батька В.М. – коваля. А «Нечуйвітер» – походить від однойменної
рослини родини айстрових: нечуйвітер (Hieracium), тобто, що не боїться вітру. У давнину ця рослина
вважалася магічною і вірили, що вона може зупиняти вітер.
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Іл. 16 Рукописна версія вірша «Ювілей Сірка» (особистий архів В.М., с. 82).
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Грама Віктор Микитович:

Іл. 17. Співочий гурт «Харків’яни»: м. Харків, 2004 рік – Віктор Микитович другий
справа (з архіву фото В.М.).

Автору пощастило брати участь у декількох поїздках з Віктором Микитовичем по
Харківській області з метою ботанічних та зоологічних досліджень (іл. 18). Не передати той подив, коли В.М. вмить визначає рослини та більшість комах прямо в природі.
І це не десятки, а сотні, а то й тисячі видів!
Одного разу, в околицях с. Савинці Балаклійського району мені вкотре довелося переконатися у неймовірній стійкості Віктора Микитовича. Досліджуючи заплавні луки,
В.М. зняв взуття і йшов босоніж, але несподівано сів на землю, схопившись за ноги. Виявилося, що він наступив на колючі плоди якірців сланких (Tribulus terrestris). Довжина їх колючок сягає майже сантиметра і з легкістю пробиває велосипедні шини, інколи
– автомобільні. Навіть підошву мого взуття ця рослина місцями пробила. Можете уявити
біль, який довелося перенести В.М., оскільки він наступив на десяток цих колючок. Проте В.М., вийнявши колючки, повільно і з болем, шкутильгаючи, продовжив похід.
Як в лабораторії, так і в польових експедиціях В.М. поспішає не поспішаючи – завжди
виважено і спокійно, без зайвої суєти і нервозності проводить дослідження. Коли під
час наших спільних експедицій я знаходив цікавий об’єкт для фотографування чи дослідження – то мені давалася можливість спокійно все зробити. Коли зустрічали цінну
ділянку луків чи болота – проводили дослідження доти, доки всі рослини і комахи, виявлені на ній, не були описані. В.М. з непідробленою цікавістю і захопленням розповідав про цікавинки з життя комах та рослин – про коників, земляних бджіл, степові рослини… Ділився досвідом, як визначати злаки та комах… А вчитися було чому! В.М. має
багаторічну практику та енциклопедичні знання, тому більшість видів визначає «на льоту», ще й даючи їм екологічну та біологічну характеристику.
ентомолог, історик, природоохоронець
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В.М. чимало розповідає про збереження степових екосистем, особливо про значну
шкоду палів. Зрештою, він присвятив цій проблемі багато часу і зусиль, видав низку
публікацій, а також підготував чимало обґрунтувань для створення природоохоронних територій. Та й планував захистити докторську дисертацію за цією темою, але все
не знаходилося часу написати.
Також В.М. дає багато практичних порад щодо збереження природи, серед яких
наголос робився на значну шкоду прального порошку. Тому під час польових експедицій він прав речі лише звичайним господарським милом, навчаючи всіх оточуючих
не лише словом, а й ділом берегти природу.
У поїздках В.М. часто співав пісні і напам’ять розповідав вірші Т.Г. Шевченка та інших класиків. Це були поїздки, які закарбувалися в пам’яті на все життя і завжди згадуються з ностальгією та радістю!
Деякі поїздки були несподівані, але В.М. не є «важким на підйом» і вміє все швидко, але якісно зробити. Зокрема, у 2008-му році постало питання збереження особливо цінних лісових і болотяних ділянок в околицях с. Мерефа. В.М. вмить на це відгукнувся, провів там дослідження з автором і вже через декілька днів було написано
наукове обґрунтування до створення нового заповідного об’єкта. Ще й В.М. створив
вірш про Мерефу, частково поданий нижче.
Вставайте, Краяни, за землю свою!
Ви що?! Окупантів забули?
На Ваші ліси зазіхає бандюк,
Нардеп з кримінальним минулим.
Від жадоби в нього із горла аж пре,
Все мало і мало таким вурдалакам!
«Навколо Мерефи повстане пустеля», з особистого архіву В.М., с. 402763
Загалом у В.М. понад 20 публікацій, присвячених обґрунтуванню створення нових об’єктів ПЗФ (варто пригадати, що з 1995 по 2003 р. він працював за сумісництвом
в Українському НДІ екологічних проблем). Також В.М. є співавтором фундаментального довідника «Природно-заповідний фонд Харківської області» (2005) та «Охорона
тваринного світу» (1992). Про охорону природи у В.М. написано низку віршів, один з
яких вчить нас наступному:
Ой зберімось навколо багаття,
Проведімо урок доброти,
Поклянемось, екологи-браття,
Зберігати природу завжди.
«Заповідні місця зберігай» (Нечуйвітер, 2006) з правками 2019 р.
63
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Повний текст цього і наступного віршів – див. Додатки 5 та 13 в кінці книги.
Грама Віктор Микитович:

Іл. 18. Під час поїздок у Харківській області автора разом з Віктором Микитовичем у
2006-2008 рр.: жовтень 2007 року – м. Рогань, липень 2008 – с. Мерефа, серпень 2008
– с. Савинці. Фото автора.

Про життя в експедиціях В.М. написано й іншими. Зокрема, випускниця ХНАУ
Л.С. Холхоєва (2017; с. 81) зазначає: «На мой взгляд, самым замечательным из
ученых, работавших в заповеднике был В.М. Грамма. Безоговорочно преданный своентомолог, історик, природоохоронець
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ему делу ученый. Для него не существовало ни рабочего времени… и сутками просиживать за разбором насекомых. Необходимо также отметить, что если большинство научных сотрудников определяли видовой состав какой то определенной
группы насекомых, то Виктор Никитович был и остается… полиглотом. Большую
часть видового состава заповедника определил именно он. Этого человека можно
было видеть сидящим за бинокуляром как в 5 утра, так и 12 ночи…».
Подібну працьовитість В.м. проявляє в будь-якій своїй творчості. монографії за
його участі (наприклад: Євтушенко, Грама, 2011) містять сотні посилань на маловідомі та забуті публікації.
Варто згадати, що В.м. співпрацював з різними природоохоронцями, в тому числі з Валерієм Ігоревичем Ловчиновським, з яким були досліджені перспективні заповідні об’єкти харківщини (іл. 19).
незважаючи на те, що В.м. полишив кафедру бібліографознавства, він
продовжив іс-торичні дослідження – до нього звертаються історики та родичі
репресованих вчених з проханням повернути із забуття їх пращурів. Так, з
одеського університету до нього звернулася н.м. Пашковська і в результаті було
відновлено історичну пам’ять про репре-сованого доктора біологічних наук Й.Г.
Потапенко (Пашковська, Грама, 2004). Вийшли праці про І.І. каразіна – одного з
фундаторів краснокутського дендропарку на прохання його праправнучки Лариси
олегівни Дешко (Березюк, Грама, 2003; Грама, 2003).

Іл. 19. Харківська область, Ізюмське л-во, експедиція природоохоронця Валерія Ігоревича
Ловчиновського (фото з архіву В.М., фото В.І. Ловчиновського, вересень 2005 р.).
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Грама Віктор Микитович:

В.М. зазначає, що в «… останні роки і в нашій країні спостерігається відновлення національної пам’яті. Ми дочекалися повернення сотень заборонених, репресованих чи забутих імен, поскрибованих тоталітарним режимом. Тож невипадково, що
у багатьох родинах прокинувся нестримний інтерес до історії своїх родоводів: хто
ми, чиїх батьків діти та якого ми роду-племені» (Грама, 2009: с. 4).
У 2008 році В.М. опрацював рукопис С.І. Медведєва про заповідник «АсканіяНова», написаний ще у 1933 році, який не був опублікований через репресії в 30-х роках. Через дрібний почерк Сергія Івановича, чимало сил і часу знадобилося для повернення із забуття цієї праці (Грамма, Бартенев, 2008), яка розкривала дослідження
біологів у заповіднику за весь час його існування (із записів автора 26.11.2009 та уточнення О.В. Василюка за січень 2017).
У лабораторії зберігалися тисячі сторінок рукописів В.М., сотні книг та ксерокопій
публікацій. І це не рахуючи бібліотеки лабораторії. Ця унікальна добірка збиралася багато років і містила значну кількість праць, які були скопійовані зі спецсховищ, тобто тут можна було ознайомитися з працями, які не так легко знайти… Причому її обсяг з роками продовжував збільшуватися. Проте і цього було недостатньо – часто В.М.
йшов у різні бібліотеки, щоб знайти нові маловідомі монографії та статті. Його працьовитість і відданість своїй справі вражала всіх. Його енергії, мабуть, вистачило б ще на
декількох науковців. Коли у В.М. з’явився мобільний телефон, то на дзвінки він зазвичай відповідав з бібліотек м. Харкова.
Серед його архіву варто згадати листи і поздоровлення, які В.М. старанно зберігає.
Два листи вважаю доцільним навести (іл. 20).

Іл. 20. Два листи-поздоровлення на честь В.М. Грами (2007 та 2008 рр.) (з особистого архіву В.М., с. 3945 та 2052).
ентомолог, історик, природоохоронець
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Студенти та аспіранти завжди зверталися і продовжують звертатися до В.М. як до
великого знавця шкідників сільського господарства. Зокрема, у 2003 році64 він проводив навчання з працівниками пунктів прогнозів Харківської області з визначення
зграйних та поодиноких фаз саранових. У наступні роки – виявив нового шкідника
люцерни: люцернову листоблішку (Psylla medicaginis). Також визначав комах садів та
городів, надісланих з різних куточків України, зокрема з Маріуполя, Криму, Харківщини, Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Читав лекції на тему шкідників, наприклад,
у садовому колективі «Салтівський».
Як і у будь-якої людини, в кожного з нас є слабкі сторони. У В.М. не відбулася «співпраця» з комп’ютером. Через це йому доводиться звертатися до колег для
набору тексту. Проте це виявилося відмінною можливістю повчитися у В.М. в створенні публікацій та монографій: як побудувати структуру статті, що написати у вступі та висновках, чому не можна писати заплутаними словами і т.д.… Оскільки набираючи текст, найкраще його бачиш і розумієш! Автору назавжди вкарбувалося
у пам’яті, як у лабораторії він набирав текст, а В.М. диктував. Це стало добрим поштовхом для розвитку…
Коли ні до кого було звернутися, щоб безкоштовно набрати текст, В.М. доводилося платити чималі гроші, оскільки його публікації та монографії складалися з десятків
сторінок… У деяких випадках, при здачі рукописів у журнали, недоброчесні «друкарі»
додавали своє прізвище до публікацій, інколи навіть першим автором. Але В.М. на подібні витівки реагує дуже спокійно і про подібне у розмовах згадував лише декілька
разів за всі роки спілкування. Як і його вчителі, В.М. не вступає з дурнями у суперечки
– «То є зайва трата часу та сил. Краще витратити ці сили на творчість» (із записів автора 2008-2019 рр.).
Загалом В.М. ніколи не жив на широку ногу – зарплатня була не такою великою.
Утім я ніколи не бачив у нього жадібності. Він постійно про всіх піклувався і часто купував поїсти для відвідувачів лабораторії. Хвилювався, щоб у далеку дорогу було взято їжу, щоб не зіпсувати здоров’я. Неодноразово, коли я кудись їхав, В.М. давав мені
в дорогу пакунок з пиріжками. І навпаки, коли приїжджав, то одразу робив чай і бутерброди. Улюбленими стравами В.М. є квашена капуста, яблука «білий налив» та
сало. Якщо ці страви є на столі – то його радості немає меж.
Окремо варто відзначити колекційні фонди лабораторії, які В.М. намагався не лише
зберегти, а й збільшити. Зокрема, ним створено еталонну колекцію по двох родинах
клопів (Miridae та Lygaeidae), які включали 151 вид. Звертався В.М. до аспірантів та науковців з проханням створити колекції інших таксономічних груп комах. Таким чином,
були створені еталонні колекції жуків-листоїдів (Chrysomelidae) – С.Д. Максимовим,
жуків-потаємців (Lathridiidae) – Т.А. Трихлібом, цикадових (Cicadidae) – Д.А. Дмитрі64
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Ця і подана нижче інформація вказана зі звітів лабораторії ХНАУ 2003-2008 рр., які зберігаються в особистому архіві В.М. (с. 1912-1957).
Грама Віктор Микитович:

євим, бабок (Odonata) – О.В. Мартиновим тощо. Увесь зібраний матеріал В.М. завжди
лишав у лабораторії, як і всі передані йому колекційні матеріали65.
Відпустку В.М. у цей період проводить у себе на батьківщині – в с. Марківка
(іл. 21а). В особистому архіві на двох рукописних сторінках (с. 3189-3190) є спогад: «В
останні роки я старався приїхати в Марківку до брата Петра, щоби хоч трохи допомогти по господарству: накосити сіна для домашньої худоби чи просто поспілкуватися, згадати наше дитинство чи пригадати після домашньої вечері хоч якусь
напівзабуту українську пісню. Петро умів задушевно виконувати українські народні
пісні. Брат завжди цікавився моїм станом здоров’я, цікавився моїми науковими дослідженнями і творчими планами, а сам згадував цікаві моменти нашого офіційно
прикрашеного «щасливого сталінського дитинства». Сталінського, бо іншого не
було. І я повертався до спогадів далеких дитячих літ. Дитяча пам’ять чітко зберігає фрагменти спогадів про батьківське гніздо. Ці спогади в сукупності дають хоча
й не цілісну, але мозаїчну картину 70-річної давності, яка має казковий утаємничений характер. У нашому дворі, себто в нашій садибі, стояла хата з голуб’ятнею,
збудована десь в кінці 20-х років. Далі стояв сарай («хлів») для сіна й худоби – корови, кіз, коней. На його солом’яну даху лежало колесо від воза, на якому щорічно гніздилися сім’я чорногуза (лелеки) і виростали пташенята. Благо у птахів поряд була
водойма з багатою кормовою базою. Обабіч стояла кузня, в якій дід і батько займалися ковальською справою, тому нас по-вуличному називали «Ковалі». Ці назви інколи набували чудернацького характер. Одну родину хуторяни охрестили «Олівці». Їх
батько був трохи грамотний і проводив бесіди з лікнепу – заходи з ліквідації неписьменності. Показав своїм слухачам «карандаш» і назвав його «олівець». З того часу
з’явилася вулична суржикова назва цієї родини – «Олівці». Іншого чоловіка назвали
«Штрафман», бо під час колективізації штрафував селян»66.
Окремими рядками В.М. згадує брата Петра (1929-2013) (с. 3190 з особистого архіву): «Петро був неординарною людиною, лікарем, причому лікарем від Бога і любив
свою професію, бо він любив людей, любив родину і своїх онуків – і за 42 роки лікувальної практики (1955-1997) на медичній ниві заслужив великої шани своїх земляків. У свої 65 років він приїхав у село «підіймати сільську медицину» і очолив Марківську сільську лікарню Білопільського району. А після того, як остаточно пішов на
«заслужений відпочинок», до нього, як до лікаря, продовжували звертатися за допомогою хворі. Приходили вдень і вночі – і нікому він не відмовляв, а надавав кожному належну допомогу, а у невідкладних випадках направляв хворого до лікарень
м. Суми. Завдяки цьому багатьох врятував від наглої смерті. Але це вже особлива
65
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Дані зі звіту лабораторії екології комах кафедри зоології та ентомології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (2001-1
пол. 2008) (особистий архів В.М., с. 2645).
Ці рядки з незначними змінами були надруковані у нарисі «Кобзарівськими стежками» (Грама, 2013; с. 3).
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тема для особливої розмови»67. Про брата були написані спогади у 2013 році, з яких
процитуємо його поради про лікування: «… порекомендував не захоплюватися пігулками, а завчасно звертатися до лікарів, а коли патології, що потребує термінового втручання, нема, то можна звертатись до народних засобів лікування, … і, знову ж, не зловживати» (Грама, 2013; с. 1). До речі, як і В.М., Петро тривалий час йшов
до своєї мрії стати лікарем (Грама, 2013): до 1955 р. він працював обліковцем у колгоспі, служив в армії, а Харківський медичний інститут закінчив у 34 роки (1963). Але,
найголовніше, як зазначає В.М., він прожив щасливе життя, присвятивши всього себе
допомозі людям та родині.
І.П. Міхеєнко додала до цих спогадів: «Коли всі справи по господарству були зроблені, Віктор і Петро ввечері сідали на кухні і починали співати. Це було вражаюче!
Їх дует – неймовірно цікавий, мелодійно грамотний, і співали вони в увесь голос. Всі
хто чув їх дует, запам’ятали на все життя наскільки красиво вони співали. Їх голоси – досить схожі і це вносило ще дивовижності. Віктор і родина Петра були однодумцями і при нагоді з задоволенням проводили час разом» (аудіозапис 03.11.2019,
І.П. Міхеєнко).

a

b

Іл. 21. Віктор Микитович з братом Петром у селі Марківка, Сумська обл., травень 2008
року; фото І.П. Міхеєнко (а) та у лабораторії екології комах ХНАУ, 19 липня 2008;
фото автора (b).
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Зі змінами текст надруковано (Грама, 2013; с. 1).
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Грама Віктор Микитович:

«Нові» керівники
Науки нашей участь нелегка:
Вновь возродились средние века...
И.И. Пузанов «Алхимики»
Аби все розвалити,
потрібні талановиті організатори.
О. Перлюк
Через призначення нового ректора, в університеті почалися складні часи. Гучною,
але марною виявилася справа про крадіжку стипендії у студентів-сиріт. Сума вкраденого сягала 65 тисяч гривень68 (Якушко, 2009). На це В.М. виступив ярим захисником,
звертаючись до різних установ і написавши вірш, частина якого звучить так:
Членкори Пузік і Булигін
деруть безбожно хабарі.
Пройдисвіти і забулдиги
шельмують чесних трударів.
Вони у ХНАУ обікрали
студентів двісті шістдесят,
біди накоїли чимало.
Хто ж буде вкрадене вертать?
В.М. Грама (особистий архів В.М., с. 6271)
Перед цими подіями керівництво університету зазіхнуло на лабораторію. Проте
для цього спершу треба було її виселити. Все почалося з відключення світла69 –
21 серпня 2008 о 10.50 представники «Харківенерго» відключили електроенергію через несплачений університетом борг. В той же день В.М. як завідувач лабораторії разом з в.о. директора фітосанітарного моніторингу М.О. Філатовим напишуть лист ректору ХНАУ ім. В.В. Докучаєва проф. С.Ю. Булигіну доповідну записку
(№ 138 за 27.08.2008) про загрози зриву підготовки до навчального року, випуску журналу «Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та підготовки десятої Міжнародної екологічної конференції. А також неможливості збереження коконів бджолиних, що використовуються для запилення ріпаку» (копія листа – з особистого архіву В.М., с. 293).
	На той час це більше 12 тисяч доларів.
	Наведена інформація взята з копії листа, що збереглася в особистому архіві В.М. (с. 2128).
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Про цинічне ігнорування звернень до керівництва університету читаємо у вірші,
написаному взимку 2008.
Самоповажний ректоре Булигін!
Пишу Вам ґречний лист при каганці,
в лабораторії комах панує холодрига –
судома зводить пальці на руці.
Ви влаштували ентомологам блокаду,
ви відключили світло і тепло,
ви демонструєте безмежну владу –
такого ще у ХНАУ не було!
Не будівничий Ви, а руйнівник держави,
Ви нищите науку всім на зло…
Відняли ж Ви у Герострата славу –
такого ще у світі не було.
Такого ще у світі (Харкові, ХНАУ) не було, 2009
(з особистого архіву В.М., с. 5834)
Продовжилася битва, оскільки деякі працівники не побоялися дати відсіч такому нахабству. Віктор Микитович взявся писати ґрунтовний звіт на захист лабораторії (обсягом більше 50 сторінок, який зберігається у автора, оскільки В.М. звернувся за допомогою у його надрукуванні та редагуванні). В.М. написав не просто звіт,
а детально проаналізував діяльність лабораторії за сім з половиною років по десяти
позиціях, одна з яких – це наголошення на цінності колекцій. Це мало розкрити всю
унікальність цієї установи. Наприклад, працівники лабораторії екології комах (всього 11 науковців) опублікували 153 наукові праці та взяли участь у 25 наукових конференціях за 2001-2008 рр. Проте, на жаль, всі спроби відстояти лабораторію виявилися марними.
Лист від Головного управління освіти і науки м. Харків від 03.03.2009 № П-53-05
містив наступні рядки: «… лабораторії екології комах виділено приміщення на кафед
рі зоології та ентомології70». А щодо приміщення «за адресою пров. Червоножовтневий 3, університет до нього ніякого відношення не має». Окрім всієї цієї брехні, керівництво не полишило своєї мети поживитися на майні і цинічно пропонувало
здати в оренду приміщення Харківському ентомологічному товариству (яке де-факто
й було лабораторією) (особистий архів В.М., с. 136).
В 2010 році керівництво університету раптово постановило в триденний термін звільнити приміщення лабораторії – вивезти всі колекції, бібліотеку і майно.
70
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У м. Рогань, в невеличкій кімнаті, куди ніяк не могли вміститися навіть лише самі колекції – зі спогадів В.М., аудіозапис 2012 року.
Грама Віктор Микитович:

Місце паломництва та переймання досвіду для багатьох ентомологів України стало недоступним.
Незадовго до цих подій (восени 2008 р.) автору довелося терміново приїхати до
Віктора Микитовича. Нахабність і цинічність керівників переходила межі не лише
у Харкові, а й в інших містах. Зокрема, колись створений В.М. бібліографічний покажчик по заповіднику «Михайлівська цілина» колишня керуюча вирішила використати під своїм ім’ям, ще й підробивши рецензію В.М. Грами. Цей покажчик В.М.
зробив у 1980-х рр. і після пожежі на садибі заповідника йому сказали, що рукопис згорів. Проте, як виявилося, «рукописи не горять». На жаль, автор не зміг зробити копію цього покажчика В.М., тому він зник остаточно. Але хоча б вдалося довести підробку рецензії на основі написаного спростування В.М. і «поставити на місце» брехунів.
Після всіх цих подій В.М. працював у ХНАУ ім. Докучаєва в Рогані до виходу на пенсію у 2011 році.
Загалом у 2003–2011 рр. в ЛЕК71 за темою безхребетних В.М. «займався вивченням
корисної ентомофауни садових ценозів, охороною рідкісних і зникаючих комах, цікавиться особливостями формування ентомофауни заповідних екосистем в залежності від форм господарської діяльності та подальшою розробкою методики організації ентомологічних заказників» (особистий архів В.М., с. 2645).

Пенсійний вік
Життя продовжувалося… Після звільнення Віктор Микитович поїхав у відділення Українського степового заповідника «Кам’яні могили», де працював його
давній знайомий і учень В.О. Сіренко (завідувач заповідника), який запропонував
створити покажчик праць про заповідник. Як завжди, В.М. з натхненням взявся
за велику працю. У результаті, впродовж 2011-2012 рр. було зроблено і надруковано бібліографічний покажчик, який вміщував 1155 найменувань праць (Грамма, Сіренко, 2012).
Роки брали своє, але В.М. продовжував працювати вдень і вночі. Від напруженої
роботи здоров’я В.М. різко похитнулося. Але, одужавши, він знову взявся за улюблену
справу. Почав доробляти неопубліковані матеріали і зараз готує ґрунтовні спогади про
свого вчителя – Сергія Івановича Медведєва. А ще – безліч інших праць різної тематики. І це у 82 роки! Такої жаги творити треба ще пошукати навіть серед людей більш
молодого віку. Тут варто згадати рядки одного з віршів В.М.: «Мене від Музи не відлучать, а від науки – поготів» (Нечуйвітер, 2006; с. 80).
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Лабораторія екології комах ХНАУ імені В.В. Докучаєва.
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Щодо наукових досягнень, то В.м. пише: «Коротко про себе. Науковець: еколог, природоохоронець, ентомолог, бібліограф, історик науки. 22 роки працював у Харківській державній академії культури, викладав бібліографічні дисципліни, читав курс «Основи екології». Маю понад 250 публікацій72. Співавтор низки книг природоохоронної тематики. Із публікацій історичної тематики вважаю найсуттєвішими бібліографічні посібники та нариси, що присвячені репресованим, замовчуваним або проскрибованим за часів тоталітарного комуністичного режиму науковцям-екологам і природоохоронцям, відновленню їх світового пріоритету у розвитку української науки та поверненню із забуття їх
творів» (нечуйвітер, 2006: с. 7). окрім того, В.м. «працював науковим куратором
відділу біології Харківського обласного палацу піонерів та школярів, один із ініціаторів створення перших на Україні ентомологічних заказників» (особистий архів, с. 3247). Віктор микитович відомий своїми віршами, «що неодноразово читалися на концертах, на оглядах художньої самодіяльності, на поетичних турнірах73. Вони присвячені захисту української мови … проблемам охорони довкілля
України» (нечуйвітер, 2006: с. 5).
Серед своїх учнів В.м. часто згадує олександра Георгійовича кирейчука74 та олександра Володимировича Прісного75 (працюють в університеті м. Білгород, рФ), які
вже стали докторами біологічних наук. І вкотре повторює: «Я пишаюся, що був учнем
Сергія Івановича Медведєва. Це найсвітліші моменти мого життя».
Як і завжди, він закриває очі на негаразди і, незважаючи на хворобу, продовжує
працювати та надихати творчістю оточуючих. Так само допомагає всім, хто хоча б
якось проявляє інтерес до науки.
Зараз (2019 рік) кількість публікацій В.М. сягає більше 340.
	А також на лекціях студентам.
74
	О.Г. Кирейчук про свого вчителя написав у 2003 році ось такий нарис: «Несмотря на все драматические перипетии судьбы, Виктор Никитович, став учеником С.И. Медведева, сохраняет верность
тем идеалам науки, которые у него сложились под влиянием научного руководителя. Он стал кобзарем степи - повсеместно известным энтузиастом в изучении и сохранении островков настоящих степных сообществ на Украине, участником многих исследовательских работ по организации
степных заповедников, заказников, мониторингу и охране природы, крупнейшим библиографоведом
и специалистом в области истории изучения степей и развития энтомологии и биоценологии на
Украине. Эту деятельность он осуществляет на протяжении последних 30 лет, не взирая на место его официальной службы. Большое внимание он уделяет пропаганде биологических знаний в
широких кругах общества, вовлечению школьников и студентов в его подвижническую деятельность. До сих пор он еженедельно посещает Отдел биологии Харьковского дворца детского и юношеского творчества (ранее Харьковского дворца пионеров и школьников), выезжает на полевые
работы за пределы города и ежедневно определяет многие виды насекомых из разных отрядов»
(Кирейчук, 2003).
75
	О.В. Прісний теж не забув свого вчителя і у одній зі своїх публікацій пише: «… приобретением основных
навыков полевых и камеральных эколого-фаунистических исследований автор обязан С.И. Медведеву и В.М. Грамме» (Присный, 2003; с. 8).
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Грама Віктор Микитович:

Іл. 22. Віктор Микитович на станції юннатів – частенько він сидить не у кабінеті, а
на лавочці посеред саду станції на свіжому повітрі. 28.03.2019 р., фото автора.

Нещодавні (навесні 2019) зустрічі автора з В.М. відбулися у стінах Палацу
піонерів, де свого часу працювали Б.М. Якушенко та В.Б. і О.В. Захаренки – вчителі та колеги Віктора Микитовича. А ще раніше це місце було засновано В.Г. Аверіним, про якого В.М. складав нариси (Борейко, Грамма, 1989). І тут, як і багато
років тому, В.М. оточений книгами та колекціями. Тільки тепер, через проблеми
зі здоров’ям, з’являється рідше і для покращення здоров’я часто сидить у саду
станції (іл. 22). Але так само В.М. одразу дає пакунок з пиріжками, як тільки я зайшов до його кабінету. Як і завжди, він хвилюється, що після далекої дороги треба
перепочити. Хоча він витрачає чималі гроші на лікування, але ніколи не економить на піклуванні про інших. І так радісно на серці, що, як і раніше, Віктор Микитович продовжує творити – писати наукові публікації, а також не забуває і поезію
– читає «білі вірші», складені онукою брата Петра, Міхеєнко Євгенією Павлівною,
яка зараз проживає у Англії. З нею та її родиною В.М. часто листується і присвятив їм вірші (іл. 23).
Про Євгенію Павлівну В.М. розповідає безліч історій, дуже хвилюється за неї
та радіє її успіхам. «Євгенія теж науковець – в Кембриджському університеті завершила аспірантуру з нейробіології і отримала ступінь доктора філософії. Має публікації у престижних міжнародних журналах. А ще вона володіє поетичним мистецтвом – пише і перекладає твори українською та англійською
мовами». У квітні 2016 р. В.М. надихнув онуку до написання збірки перекладів анентомолог, історик, природоохоронець
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гломовної поезії. Юна поетеса в одному з листів до Віктора Микитовича 15.11.2017
пише: «…справді, після Вашого листа … 2016-го вперше задумалася над тим,
що хотіла би опублікувати власні твори… На мою думку, поезія є одним із мистецтв зцілення» (особистий архів В.М., с. 5145). Через два роки вже декілька
поетичних перекладів побачили світ у журналі «Всесвіт» (Міхеєнко, 2018). А нещодавно (влітку 2018) Є.П. зробила макет книги, яким одразу поділилася з В.М.
і в листі написала: «У листах – бджола / поміж літер-трав / дикі пелюстки. Зі
щирою подякою Віктору Микитовичу Грамі… ентомологу і поету, брату мого
дідуся – Ваш лист у квітні 2016 посіяв зернятко» (особистий архів Є.П. Міхеєнко). Рукопис став для В.М. настільною книгою, про яку він розповідає: «Вважаю,
що це своєрідний бібліографічний збірник і навчальний посібник для початкуючих перекладачів, як зразок англомовної та української поезії. У збірці наведено
близько 60 творів (30 англомовних літераторів) українською і паралельно англійською мовами. Вони несуть найрізноманітнішу вікову спадщину різних культур» (з аудіозапису 29.04.2019). Всього книга має 169 сторінок і названа «Дика
яблуня». Хоча все зроблено, але Є.П., як і дідусь, дуже ретельно підійшла до творчості і досі шліфує рукопис.

Дорогі Павле, Ірино, Євгеніє!
Від вересових пущ Великої Британії,
Від легендарних вікінгів Норвегії і Данії
До України лине вісточка крилата –
Рідня мене вітає з ювілейним святом.
Вклоняюсь кожному із вас
За це вітаннячко чудове,
Приємно чути чарівне вкраїнське слово,
Нехай воно панує в кожній хаті,
Тож будьте, як завжди, духовністю багаті.
Розумне сійте на життєвій ниві,
І будьте дружні, здоровенькі та щасливі.
Тож будьмо непохитні, одностайні та єдині,
Хай запанує мир у славній Україні.
Уривок з «Вітального листа-відповіді
чудовій родині Павла Міхеєнка»
2017 рік
Іл. 23. Лист родині Міхеєнко на честь 80-річчя В.М. (травень 2017) та відповідь
Віктора Микитовича у віршованій формі (з особистого архіву В.М., с. 4485 та 4778).
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Грама Віктор Микитович:

Віктор Микитович і зараз продовжує писати вірші й зовсім нещодавно (3.05.2019)
написав такі рядки:
Вишенька-черешенька зацвіла в саду,
Спішно на побачення я до тебе йду.
Вишенька-черешенька – диво-дивина,
Ти в моїй уяві юна й чарівна.
Шлю вітальне слово (кажуть I love you),
Признаюся, серденько, що тебе люблю.
Вишенька-черешенька – помаранчев цвіт,
Не запитуй, ясочко, скільки мені літ.
Подивись, як рясно облітає цвіт,
Шлю тобі привіт.
В.М. Грама. Вірш-присвята на мотив
однойменної пісні «Вишенька-черешенька»
До речі, деякі з віршів В.М. мали пророчий характер. Наприклад, вірш, написаний
за три дні до відомого вбивства на ВІП-полюванні одіозного депутата Є.П. Кушнарьова.
І знову браконьєрствують пани,
аж гай гуде в Яремівській окрузі…
Коли ж таки «пресытятся» вони
й отримають за злочин по заслузі?
14.01.2007 (з особистого архіву В.М.)76
Чимало віршів В.М. написані на історичну тематику та нищення України сусідньою
державою. У 1996 році на цю тему написано «Це ваш портрет – більшовики» (Коваленко, 1996), де є рядки «Кругом посіяти розбрат, щоб йшов з ножем на брата
брат. Щоб потім принагідно поодинці ординська чужоземна рать змогла б невдовзі
визволять російськомовних українців… Палає у вогні Чечня, і гинуть діти там щодня. Це геноцид, але за ним, можливо, завтра буде Крим…».
Серед рукописів є чимало неопублікованого. В.М. зазначає, що через велику завантаженість «… я не встигав нічого робити. Нікому не відмовляв допомагати, тому не
встигав. Одне зробив, а вже друге і третє треба робити. Якийсь конвеєр. Так життя йде… Тому й збірку віршів не встигаю зробити» (з аудіозапису 27.03.2019).
Зберігся цікавий неопублікований вірш, який вважаю доцільним навести (точна
дата написання не вказана).
76

Повний текст вірша – див. Додаток 6 в кінці книги.

ентомолог, історик, природоохоронець

63

Зінське щеня (байка або майже бувальщина)
Сліпак-чужак, не попитавши броду,
Заліз до нашого городу.
Все перерив, і жито, і пшеницю,
Картоплю, моркву, всякую пашницю.
А мишеня у розпачі кричало тої днини:
– Ти залишив нас без зернини!
Який дурак! Яка свиня!
Та ти ж брудне зінське щеня!
З неопублікованого В.М. Грами,
90-ті роки (особистий архів В.М., с. 5463)
Також варто згадати значну кількість віршованих присвят В.М. – поздоровлення
друзів та родичів з ювілеями, державними святами тощо. Пам’ятаю, як довго йому доводилося сидіти над їх складанням – кожен рядок писався з повною віддачею. Частина
цих присвят опублікована (Нечуйвітер, 2006; с. 91-98: всього 12 присвят), а деякі ще чекають свого часу. Наведу одну присвяту, яка мала на меті підтримати близьких людей в
лиху годину, зокрема О.В. Захаренка під час важкої хвороби.
Тримайся, друже мій, тримайся,
тримайся всім чортям на зло,
лихим хворобам не здавайся,
хоч як би тяжко не було.
А головне – не падай духом,
ламай, долай лиху біду,
бо кажуть, гріє молодуху
і не кожух, а теплий дух.
Переборім лиху годину,
об’явім недугам війну.
І ми ще вихилим чарчину
у колі друзів не одну.77
«Олександру Всеволодовичу присвячую»
Віталій Грама, 6.12.2003
77
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І.П. Міхеєнко додала, що в цьому вірші якраз увесь Віктор Микитович Грама: «Не панікуємо і боремося, а
там видно буде, хто кого…» (з листування 03.11.2019).
Грама Віктор Микитович:

Загалом саме у віршах відкривається непохитна позиція В.М. на боротьбу зі свавіллям та нахабністю. Його вірші, надруковані у газетах, розкривали злочини чиновників та корупціонерів. Відстоюючи збереження природи та нашої історії, В.М. став відомим далеко за межами Харківщини. Серед прикладів варто навести вірші щодо
збереження Рижовського парку та Харківського палацу піонерів від забудівлі, відстоювання заказника «Руський орчик», збереження річок Мерефа та Дунай, боротьбу зі
сміттям у м. Харків. Окремі нариси присвячені видатним українцям, які відійшли у вічність (наприклад, вірш брату Григорію, поету Олесю Степаненку та ін.). У 2011 р. В.М.
поширив факт побиття ветерана78.
Варто згадати, що 26 квітня 1986 р., коли відбулася Чорнобильська катастрофа,
старший син В.М. – Ігор був ліквідатором (прибирав уламки з реактора) і отримав
сильне опромінення. В архіві В.М. є декілька листів-звернень до чиновників, що викривають порушення закону керівниками, а саме у середині 90-х – невиплату компенсацій сину-чорнобильцю через свавілля районного чиновника Т.В. Міхтан.
Вірші розкривають багатогранність особистості В.М. Сподіваюся, що з часом буде
видана збірка всіх віршів, оскільки чимало віршів досі залишаються неопублікованими або, якщо й опубліковані, то у маловідомих місцевих газетах, які вже навіть у архіві В.М. не збереглися.
Ви покажіть себе, як справжні українці,
Єднайтесь, не лишайтесь наодинці,
Вставайте захищать свою єдину
На Слобожанщині перлину
Від колонізаторів-чужинців –
Рижовський парк і… Україну!
В.М. Грама «Рижовському парку вже об’явлена війна»
(особистий архів В.М., с. 4844-4845)
Доброта, яку випромінює Віктор Микитович, не змінюється з часом і ніщо не може
це змінити! Коли б я не дзвонив до В.М. – він уважно мене вислуховує, а як маю якесь
прохання, то з радістю намагається допомогти. Одна з його порад – «Бути оптимістом і вірити в добрих людей, які існують і можуть допомогти». Тому й ті люди, які
спілкувалися з В.М. тривалий час, не забувають про нього. Зараз до нього дзвонять не
так багато колег та учнів, як може здатися з огляду на його знаність та заслуженість.
Але це люди, які пам’ятають, люблять та поважають його і з великою радістю та вдячністю завжди готові допомогти.
78

Декілька віршів В.М. Грами, які не згадувалися вище, наведені у додатках 7-12 та відомі з його книги
(Нечуйвітер, 2006; с. 48, 66, 67, 81-82, 84-85 та 88); а один – з особистого архіву В.М. (с. 190): додаток 13.
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Інша його порада – «Я вважаю, що всі ми мусимо працювати, не ображаючись на
колег, бо деякі не можуть створити таку ауру – доброзичливості, бо неможливо
все пізнати» (аудіозапис 28.03.2019). Про цю проблему є навіть вірш…
Якщо людину хочеш розпізнати,
То дай-но трошки їй покерувати.
Казали ж мудрі: «Кожному своє:
Молитись дурню накажи – то він і лоб поб’є».
Грама В.М. «Реквієм по радіоприймачу»
(особистий архів В.М., с. 4854)
Як і раніше, до В.М. звертаються за визначенням комах – оскільки спеціалістів
його рівня, здатних визначити будь-яку комаху, в Україні майже не лишилося. Як і
в попередні роки, на його столі завжди стоїть декілька баночок з комахами. Тільки тепер замість студентів та аспірантів зазвичай звертаються юннати. Хоча нещодавно він
визначав матеріал для аспірантки А.М. Чаплигіної. І незважаючи на операції на очах,
він продовжує працювати за бінокуляром.
З понад 50-річним досвідом на науковій ниві В.М. дає безцінні поради молодим
науковцям і зазначає, що «треба не менше десяти років для досліджень рослинності і тваринного світу – необхідно не лише створювати видові списки, а спостерігати, які зміни відбуваються внаслідок втручання людини. У мене багатий досвід у дослідженні сукцесій. І заповідники саме для того, щоб порівнювати природні та порушені екосистеми» (з аудіозапису 7.05.2019). Згадуються його щирі слова: «Моїм улюбленим місцем роботи є бібліотека і екскурсії в природу» (аудіозапис: березень 2008
та з доповненнями – особистий архів В.М., с. 5923). Також одні з його головних порад,
про які знають всі, хто з ним спілкувався, це «любити природу, знати її, знати її зміни. Якщо вивчаєш природу – то треба знати весь комплекс: рослин, тварин, грунти… І знати про екологічну динаміку – одні види зникають в результаті змін умов,
а інші – збільшують чисельність» (з аудіозапису 12.05.2019).
Станом на 2019 рік кількість публікацій В.М. нараховує близько 350 праць. Низка з
них – вже у рік видання стали бібліографічною рідкістю (іл. 24). Аналіз наукової роботи В.М. планується зробити у майбутньому. Вважаю за доцільне навести пораду В.М.:
«…для того, щоб визначити громадську думку про наукову діяльність того чи іншого вченого, варто провести аналіз розділу «Література про вченого», розглядаючи
кожен бібліографічний посібник як модель документального масиву й потоку» (особистий архів В.М., с. 5141).
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Грама Віктор Микитович:

Іл. 24. Окремі праці В.М. Грами, які вже у рік видання стали бібліографічною рідкістю.

Наостанок наведено графік динаміки публікацій, зроблений В.М. і який зберігся
в його особистому архіві (іл. 25).

Іл. 25. Динаміка публікацій В.М. Грами у період 1968-1992 рр. (з особистого архіву В.М., с. 2).

На завершення варто написати побажання Віктора Микитовича всім нам: «Нащадкам – порядності пораджу. Пам’ятаймо, що ми один раз живемо на світі і ми мусимо робити корисну благородну справу».
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Післямова
Під час написання цього нарису мені постійно згадувалися слова І.К. Лопатіна, який свого часу написав нарис про свого вчителя Сергія Івановича Медведєва.
А оскільки В.М. перейняв від С.І. Медведєва всі його добрі риси, то ці слова можна цілком віднести до Віктора Микитовича (Лопатин, 1998, с. 164-165): «И идет
неторопливый разговор, но большей частью говорит Сергей Иванович, а мы слушаем. Именно в эти вечера раскрывалась душа нашего учителя, велись беседы
на разные темы, иногда совсем далекие от науки, но запоминавшиеся на всю
жизнь. Эти вечерние разговоры вспоминаются как дорогие минуты общения. Он
нас учил и этим, – тем, что работал на наших глазах, тем, что говорил с нами,
как с равными себе. Он был из тех людей, в чьей честности и добропорядочности никогда не возникает сомнений. Это синонимы: Сергей Иванович и благородство, Сергей Иванович и доброжелательность. Спасибо Вам, дорогой учитель за
то уважительное отношение, с которым Вы подошли к Вашим первым студентам военной поры. Это была школа жизни! Светлым и дорогим остался в моей
памяти Сергей Иванович Медведев. И я желаю всем молодым людям, начинающим
жизнь, встретить такого учителя».
В.М. продовжує славну когорту харківських вчених-зоологів, серед яких такі
славетні імена, як І.Н. Кригицький, А.Д. Карпинський, О.В. Чернай, Є.М. Васильєв,
І.К. Тарнані, В.І. Талієв, В.Г. Аверін, С.І. Медведєв, В.Б. Захаренко та інші. Як і його
вчителі, В.М. зробив значний внесок у вітчизняну ентомологію та природоохоронну справу.
Вражаюча працелюбність і відданість науці, невтомність, оптимізм і готовність
завжди допомогти – це далеко не всі характерні риси В.М. Грами!
Як добре, що Віктор Микитович разом з нами. Тож побажаємо йому багатьох
щасливих років, нових творінь та звершень на науковій і культурній нивах та безлічі радісних подій!
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Додаток 1

РЕКВІЄМ АБО МОЛИТВА
за спокій душі невинно убієнних українців,
вимордуваних голодомором 1932-1933 рр.
Голодомор українців 1932-1933 рр. є найбільшою трагедією і найтяжчим злочином за всю історію людства. На найродючіших у світі землях, в урожайний
рік було вбито, за різними оцінками, від 7 до 10 млн чоловік. «Кількість жертв
у справжній війні проти селянства перевищувала загальну кількість загиблих
у всіх країнах під час світової війни» (Конквест Р. Жнива скорботи. – К.: Либідь,
1993. – С. 7).
(Куліш А. Геноцид. Голодомор 1932-1933. – К: ; X., 2001. – 96 с.)
Від українців безневинно убієнних,
від виморених голодом селян
во ім'я пам’яті згадаймо достеменно
той геноцид, що спланували із кремля.

У мирний час аж десять міліонів
найпрацьовитіших від голоду лягло.
А комуняки й олігархи з клану регіонів
кричать, що геноциду в Україні не було.

Воістину диявольська система
створила ще небачений у світі етноцид.
Душа народу від зловісної проблеми
ще й досі кровоточить і ятрить.

Покайтеся, манкурти, яничари,
попихачі злочинного кремля!
Якої вам іще потрібно кари,
щоб у безодню вас поглинула земля?!

Ще й досі більшовицька гільйотина
встає примарою, як знак біди.
Ще довго буде Україна
«вкушати» ленінські плоди.

Помолімось за українців убієнних,
за міліони замордованих селян!
Згадаймо всіх убитих поіменно,
хай буде пухом їм оця земля!!!
21.11.2007
В. Нечуйвітер
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Грама Віктор Микитович:

Додаток 2

Війна пройшла крізь наші долі
(Діти війни)
В дитячій пам’яті спливає
Жахлива, руйнівна, страшна,
Ота, що нині називають,
Кривава світова війна.

Війна прийшла в оселю кожну,
І наші мами в ті роки
За трудодні пустопорожні
Копали мерзлі буряки,

Я знав війну не по газетах,
Хоча пройшло немало літ.
Пізніше я писав в анкетах,
Що жив на окупованій землі.

Коровами поля орали
І засівали їх слізьми.
А ми пророслі колоски збирали,
Щоб якось вижити... людьми.

Мені це ставили в провину,
Карбуючи лихе тавро,
Що не покинув Україну,
Не втік за Дон чи за Дніпро.

Я бачив – по етапу гнали
Солдатських вдів за колоски,
А дома сиротами стали
Їх безпорадні малюки...

На тих упала тінь зневаги,
Чиї батьки пройшли полон,
Хоча була одна звитяга
І був один на всіх закон.

Я пережив суворі будні,
Голодний сорок сьомий рік,
Байки та лозунги облудні
Комуністичних просторік.

Очима жовторотої малечі
Війну пізнав о тій порі,
Що каменем лягла на плечі,
На долю наших матерів.

Війна пройшла крізь наші долі,
Вона далася нам взнаки…
І не забудуться ніколи
Сирітство, голод, колоски…
Віталій Нечуйвітер,
липень 2004
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Додаток 3

*
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У листі в першому абзаці, найвірогідніше, згадано книгу «Завтра будет поздно», в якій Віктор Микитович описує історію заповідної справи та долю деяких природоохоронців (Грамма, 1990 b).
Грама Віктор Микитович:

Додаток 4

Бібліотекарям – берегиням духовних скарбів присвячую
«Главным мозгом нашим мы считаем нашу библиотеку, ее раздел библиографии…» (Вавилов Н.И. 17.03.1939) (Мартынов И.Ф. Н.И. Вавилов и библиография
литературы по сельскому хозяйству // Сов. библиография. – 1968. –№ 9. – С. 45)
До Вас, бібліотекарі, звертаюсь,
вельмишановні скромні трударі!
Вас лоцманами гучно називають
книжкових ще незвіданих морів.

Здається, проминули тайні страхи
і в Лету канули кошмарні Соловки,
коли в спецсховиські страшні ГУЛАГи
позапроторили немов людей книжки.

Дозвольте Вас сердечно привітати,
сказати Вам слова зворушливі до сліз,
щоби змогли ми гідно вшанувати
свою професію і альма-матер,
і рідний вуз, Бурсацький наш узвіз.

Блаженний той, хто нині розшукає
в горах забутої словесної руди,
в книжкових нетрях альп і гімалаїв
думок, ідей прекраснії плоди,
щоб скарб вернути людям назавжди.

Немало в світі гарних є професій,
я поміж них найкращу назову.
Її у нас не рекламують в пресі,
хоча вона є гідна наяву,

Щасливий той із Вас, хто буде здатний
пройти по лабіринтах без вагань,
узявши чудодійну нитку Аріадни,
щоб провести нас до країни знань.

але не в нас! На жаль, не дам поради,
скажу слова правдиві і гіркі:
бібліотекарів сучасна влада
перетворила в жебраків.

А в бібліографа професія – найкраща.
Цю істину повторюю щодня.
Вона веде крізь непролазні хащі
до розуму, до світла, до знання.

Вона не розуміє, безумовно,
що інформація в науці – головна.
Що книга – то є аура духовна,
людського інтелекту глибина.

«Бібліографія є мозок для науки», –
згадаймо про вавіловські слова!
Вона дає ключі та компас в руки,
була щоб думка вічна та жива.

Бібліотекарі! Ви справжні берегині
скарбів духовного і вічного буття.
Сьогодні повертаєте Вкраїні
стражденні сторінки із забуття.

Ця титанічна копітка робота,
рутинна праця – в пошуках щодня,
і за майбутнєє постійная турбота,
яка дає ключі нам до знання.

ентомолог, історик, природоохоронець
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Шануймо рідний край і материнське слово!
Плекаймо пісню українську чарівну,
бо рідна мова – нації основа –
дарує нам і вічність, і весну.

Мої колеги! З професійним святом
вітаю Вас! Щасливого життя!
Здоров'я Вам! Щоб Ви були багаті,
щоб все найкраще повертали з забуття!
Харків, В. Грама, 1999 – 26.09.2002 р.

Додаток 5

Навколо Мерефи постане пустеля
Прокинься, Мерефо! До бою вставай –
Критична година настала... –
У твій Мерефянський уквітчаний
			
рай
Ординськая суне навала.
Вставайте, Краяни, за землю свою!
Ви що?! Окупантів забули?
На Ваші ліси зазіхає бандюк,
Нардеп з кримінальним минулим.
Від жадоби в нього із горла аж пре,
Все мало і мало таким вурдалакам!
...Йому віддають під піщаний кар’єр
Гектарів чотириста з гаком.
Це там, де шумлять заповідні ліси,
Де створена екомережа...
Настали нестерпні для міста часи –
Кар’єр злоповісний бентежить.

Не вір, що рече пофарбований мер,
Не слухай, що каже нардеп-пустомеля!
Що буде, коли побудують кар’єр?
Навколо Мерефи постане пустеля!
Про наслідки думайте, друзі мої!
Невже ви сліпі й близорукі?!
У пеклі загинуть сади і гаї –
Скарби і дітей, і онуків.
Замовкнуть джерела, усохнуть ліси,
Обірветься екомережа...
Єднайте в протести свої голоси –
Усе від громади залежить!
Щоб ваші нарслуги не крали ліси,
Щоб знять недоторканність –
		
виток причини, –
За нашу Вкраїну віддай голоси,
За вільну й соборну Вкраїну!
В.М. Грама,
липень 2008
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Грама Віктор Микитович:

Додаток 6

І знову браконьєрствують пани...
Перше місце Чорного списку щорічного екорейтингу Харківщини 2005 р. посідає
Манойло В.І., депутат-регіонал Харківської облради. Автор ідеї знищення лісів Харківщини, який «обґрунтував» рубку мережі просік шириною ... 200 метрів. ... Шосте почесне місце Чорного списку обласного екорейтингу посідає мер м. Ізюм Сидор
Б.Т. – ідеолог винищення диких тварин Ізюмщини.
(Харківщина: Перший – інформ – 2006. – Лютий. С. 4-5)
Вирубують ізюмськії бори
для просік шириною в 200 метрів,
де нині дмуть пронизливі вітри,
від спеки в’януть заповідні нетрі.

Нардеп добротний ліс украв
не тільки у Ізюмській дачі...
А нас чиновник запевняв,
що він порушення не бачив.

Рубають студенокський ліс,
кремезні сосни в три обхвати.
Сюди нардеп, мов тать заліз,
наш харківський «хрещений» тато.

І знову браконьєрствують пани,
аж гай гуде в Яремівській окрузі...
Коли ж таки «пресытятся» вони
й отримають за злочин по заслузі?

Він на екологів плює
і на закони заповідні.
У нього дах в столиці є –
дядьки державні та солідні.

Нема в них совісті пред Богом і людьми,
вони полюють на косуль ще й досі.
Бенкет справляє посеред чуми
ізюмський кримінальний мафіозі.

Нардепу не відмовиш в одному:
у здобутті ученого статуту:
«склепали» дисертацію йому
раби із лісового інституту.

Мовчить, набравши в рот води,
екологічна служба реєстрова...
Добра від «регіонщиків» не жди –
вони природу зберігати не готові.

Він проявив давно себе,
коли присотився до влади –
«зелененькі» лопатою гребе,
масиви заповідні спритно краде.

В. Нечуйвітер.
14.01.2007

P.S. Цей вірш був написаний за три дні до фатального браконьєрського полювання, очолюваного депутатом-регіоналом П. Кушнарьовим.
ентомолог, історик, природоохоронець
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Додаток 7

Слізно просим, Президенте, порятуй, помилуй нас!:
Лист птахів Дунайського біосферного заповідника
Превелебний владний пане,
Конституції гарант!
Пишем про життя погане,
про яке повідав Дант.

Знову нищите природу!
Мало Вам землі й води?!
Ви Рамсарівську2 угоду
скасували назавжди!

Пекло це – «Дунайські плавні» –
міжнародний резерват.
У часи тоталітарні
повертаємо назад,

Що птахи Вам? чи комахи?
чи «книжок червоних» рать?
Он поети-горопахи
у облозі, у тривозі
ізольовані мовчать.

як колись річки вертали,
як канали будували,
як природу ґвалтували...
Ви про це, гаранте, знали?
Пишуть лист Вам пелікани,
чаплі, колпиці, баклани,
кулики і коровайки,
чорноволії казарки,
ще й Aromia moschata1 –
нас лишилось небагато.
Нам тепер – гаплик, хана,
бо будується канал.
Цей канал спроектували
лжеекологи свої,
нас, птахів, ігнорували,
звірів навіть не згадали
квазівчені – солов’ї.
Там, де заповідна зона,
земснаряди землю рвуть...
Чом у Вас «не по законах –
"по понятіям" живуть?»
1
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Aromia moschata L. [Аромія мосхата] – вид, занесений до Червоної книги України.

Там ведуть із ними війни
кримінальні індики,
бо стандарти скрізь подвійні.
Все у Вас – до навпаки.
Кричите Ви про свободу,
а панує переляк,
навіваєте народу:
«Дон не гонить порожняк».
Ще й ґвалтуєте природу –
це кошмарний дикий знак.
В заповіднику аврал:
риють, риють тут канал.
– А навіщо той канал?
– Відмивати капітал.
Радять нам: «Ловіть моменти,
хай гарант "издаст" указ».
Слізно просим, Президенте,
Порятуй, помилуй нас!
Лист птахів Дунайського
біосферного заповідника записав
Віталій Нечуйвітер
	Рамсарська конвенція про охорону водноболотних угідь (1971 р.).

2

Грама Віктор Микитович:

Додаток 8

Світлій пам’яті поета Олеся Степаненка
...А я все дивуюсь – / не пили ж, не п’яні.
Чому ж їх свідомість / у густім тумані!
Не з неба ж упали / не глухі ж, і зрячі.
Чому ж правди! Правди!!! / не чують, не бачать?!
Чом прагнуть затято / запекло, зухвало,
щоб їхнє минуле / моїм майбутнім стало?!
(За туманом // Степаненко О. Тополю рубають. – Х.: Просвіта, 1999. – С. 44.)
І я не навчений брехати,
мовчати сили теж нема,
признався, що мене і брата
чекає доленька сумна.
(9 березня // Там само. – С. 27.)
Школяре, отроче, наш лицарю-юначе,
за рідний край життя віддав своє.
Вся Україна за тобою плаче –
зозуленька літа уже не накує.

Шановні українці, Ви погляньте,
яка сумна історія у нас!
Погасла зірка дивовижного таланту,
пішов у вічність юний «наш Тарас».

Боялись сіроманці голубі й червоні
твоїх розкутих і правдивих слів.
Тебе убили злодії в законі
під лоном яничар і бандюків

Пішла у вічність чиста і шляхетна,
іще дитяча ангельська душа
до українських лицарів славетних.
А може, так Всевишній побажав?!

за те, що від наруги рідну землю
й святиню нашу – Мову – захищав,
за те, що зазомбованих і темних
пророчим словом гідно просвіщав.

Не згасне свічка пам’яті, не згасне,
твоєї мужності не зупинити злет.
Залишишся навічно лицарем прекрасним,
як України син, як мученик-поет.

Їм наша пісня наче кістка в горлі,
їм наша мова гірше полину,
вже триста років лицарі сваволі
ведуть із українцями війну.

Коли я залишаюсь наодинці,
мене питає совість: «Як могли
залишити в біді поета-українця,
чому такий талант не вберегли?!»

Ти був збентежений, чому в густім тумані
поміж рабів панує злобна лють,
всі нібито тверезі і не п’яні,
а нам криваве пропонують повернуть.
ентомолог, історик, природоохоронець
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Віталій Нечуйвітер
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Додаток 9

Люблю тебе, моя Волинь
Слова В. Поліщука, В. Грами

Люблю тебе, моя Волинь,
Із солов'їними гаями,
Твоїх озер безкрайню синь,
Плакучі верби над ставами.
Приспів:
Волинь, Волинь, земля древлян,
Мій зелен-краю, золоте Полісся.
До тебе щирим серцем лину я,
І де б не був – мені ти завжди снишся.
Співають солов'ї в гаю,
А в хлібних нивах – перепілки,
Пишаюся, що в цім краю
Колиска Лесі Українки.

Приспів.
І там живуть поліщуки
В селі під назвою Любитів,
Дитинства друзі, земляки,
Що вміють рідний край любити.
Приспів.
Я рідним краєм дорожу,
Люблю правічну Батьківщіну.
Я віру предків бережу
І нашу пісню солов’їну.
Приспів.

Додаток 10

Заповідні місця зберігай
Ніч зникає в Дінці голубому,
місяць в небі серпанком пливе.
Ми роз'їдемось завтра додому,
а сьогодні – хай дружба живе.

Нас, екологів, школа здружила,
про ці дні ти завжди пам’ятай.
Нашій справі віддай свої сили –
заповідні місця зберігай.

Ой, збирімось навколо багаття,
проведімо урок доброти,
поклянімось, екологи-браття,
зберігати природу завжди.

Збережімо рясні первоцвіти,
сон-траву, ковилу, журавлів,
щоб зростали здоровими діти,
щоб буяло життя на Землі.
Віталій Нечуйвітер, липень 2001 р.
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Грама Віктор Микитович:

Додаток 11

На захист української мови
Удармо на сполох, удармо на ґвалт!
Тривожна година настала.
Війну чергову розпочав окупант –
ординськая суне навала.
Була вже за газ і за сир маячня,
триває атака на мову.
У п’ятій колоні іде метушня –
з’єдналися зрадники знову.
Нас прагнуть без бою, без кулі й ножа
лишити свого родоводу,
бо мова вкраїнська – народу душа,
святиня й ментальність народу.
На телеекранах показують бруд,
розбещеність, всяку гидоту,
чуже прививають, ще й мову цькують,
паплюжать і совість, і цноту.
Вставай, Україно, стражденна моя,
на захист співучої мови,
бо рідная мова – це спів солов’я,
наш код генетичний, основа.
Не лізьте в «Союз» до нового ярма,
цінуйте, нарешті, свободу!
Без рідної мови – Вкраїни нема
й не буде козацького роду!
Віталій Нечуйвітер, 1.03.2006 р.
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Додаток 12

Прапор України
Шануймо, українці, символи святі,
національні символи Держави:
наш гімн, наш герб (це тризуб золотий),
наш прапор синьо-жовтий величавий.
На стязі – синє небо й золотистий лан.
Початок беремо від пращурів – трипільців,
від аріїв, від землеробів-оріян.
Пишаймось хліборобством, українці!
Ці кольори за княжої пори
вже майоріли на знаменах Святослава,
а синьо-жовті горді прапори
запанували за Козацької держави.
Згадаймо про минуле відтепер:
як тільки зруйнували царські мури,
жовто-блакитний прапор У-еН-еР
замайорів під проводом Петлюри.
Є в нас іще святиня, й не одна:
це наша рідна мова калинова,
це наша пісня солов’їна чарівна –
наш генетичний код і нації основа.
Колонізатори за символи оті
нас мордували по мордовіях, сибірах,
кайдани навіть одягали золоті,
щоб ми зреклися про державу віри.
Шикуймося на прапор наш святий –
наш символ величі, могутності і слави.
Хай сяє, наче сонце, тризуб золотий,
хай розквітає Українськая держава!
Віталій Нечуйвітер, Харків, 16.08.2005
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Додаток 13

Сповідь вовка
«За інформацією начальника управління взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації О. Нечипоренка, на шляху депутатського кортежу, очолюваного екс–"губернатором" Є. Кушнарьовим, несподівано з'явився вовк... < > ... Київський еколого-культурний центр розповсюдив заяву про те, що той трагічний
для народного депутата виїзд був навіть не полюванням, а банальним браконьєрством...< > ...Голова міської організації Партії регіонів, секретар Ізюмської райради
Костянтин Ольшанський поінформував, що депутат з товаришами брали участь
у санітарному відстрілі диких тварин». (Особливості «регіонального» полювання /
Л. Салімонович, Л. Кушнір // Україна молода. – 2007. – 18 січня. – № 9. – С. 1–2).
«...Заступник начальника кримінальної міліції МВСУ в Харківській області В. Фесюнін заявив: "Вони виїхали оглядати угіддя, побачили вовка, вискочили з автомобілів ..."» (Прощальний гудок і дводенний траур / Л. Салімонович // Україна молода. –
2007. – 19 січня. – № 10. – С. 4).
Рятуйте вовка від депутатів!: Через «узаконене браконьєрство» в Україні можуть зникнути вовки / О. Снігур // Україна молода. – 2007. – 25 січня. – № 14. – С. 3.
«...Без зайвих пояснень зрозуміло, що Кушнарьов і компанія займались браконьєрством...» (Идет охота на волков, идет охота... / Д. Стаховський // Інфомаційний бюлетень. – 2007. – 25 січня. – № 3 (706). – С. 4).
Я – вовчисько одинокий,
я – старий ізюмський вовк.
Розкажу Вам, як жорстоко
нищив звірів Кушнарьов.
Він хизується трофеєм
чучел вепрів і вовків.
За які ж він привілеї
наші душі загубив?
Браконьєрське полювання
йде коли у звірів гон.
Відбувається змагання:
все живе загнать в огонь.
ентомолог, історик, природоохоронець

83

Йде князівське полювання –
від «Тойот» тремтить земля.
Поміж челяддю змагання:
хто найбільше настріля.
Тут сохатих убивали,
і косуль, і кабанів...
А народу знов брехали,
що «нарслуги» полювали
на скажених на вовків.
Сам чиновник пан Фесюнін
меле всякую мутню,
розпуска сльотаві нюні,
тиражуючи брехню,
ніби ми – вовки – сміливці
нападали на авто...
Запитайте у мисливців:
хто Його застрелив? Хто?
Брешуть, що вовки – злочинці
(нам об'явлена війна!).
Браконьєри (пак, мисливці!)
завалили кабана...
А то був Євген Петрович,
сановитий браконьєр.
Був красивий і здоровий,
а тепер від ран помер.
Закотилася кар'єра
федераста й бандюка...
Смерть крутого браконьєра
вберегла мене ... вовка.
В.М. Грама, січень-лютий 2017 р.
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Серія: «Conservation Biology in Ukraine».
Серія збірок наукових праць під загальною назвою «Conservation Biology in
Ukraine» була започаткована з метою стимулювати наукові та природоохоронні
установи до збільшення кількості публікацій, присвячених практичним питанням
охорони природи. Однією з найбільших проблем природоохоронних конференцій є недоступність їхніх матеріалів широкому колу читачів. Щороку у національних парках і заповідниках проводяться наукові конференції, проте ніхто не проводить збір всіх зазначених публікацій. Зазвичай їх немає і в бібліотеках (в т. ч.
наукових). Знайти більшість таких збірок можливо лише знаючи про її існування.
Рейтинг таких видань вкрай низький, адже практично неможливо посилатись на
недоступні публікації.
Серія включає видання, підготовлені за сприяння громадської організації «Українська природоохоронна група», присвячені теоретичним і практичним питанням
охорони біорізноманіття та природно-заповідного фонду в Україні.
Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні // Матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 15 лютого
2017 р.) / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». –
Вип. 1. – Київ, 2017. – 240 с.
До збірки включені наукові праці учасників семінару
«Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні», що відбувся
15 лютого 2017 року у Києві. Всі праці, включені до
збірника, мають природоохоронну тематику та є важливими для пізнання природи різних куточків України, як
у флористичному, зоологічному, так і у екосистемному
аспектах. Видання буде корисним для працівників установ природно-заповідного
фонду, викладачів, студентів та аспірантів природничих спеціальностей, краєзнавців та спеціалістів з охорони природи.

Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя
від створення Надморських заповідників) // Праці
Всеукраїнської науково-практичної конференції (Урзуф,
14-15 березня 2017 року) / Серія: «Conservation Biology
in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – Київ, 2017. – 304 с.
Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) // Праці
Всеукраїнської науково-практичної конференції (Урзуф,
14-15 березня 2017 року) / Серія: «Conservation Biology
in Ukraine». – Вип. 2, Т. 2. – Київ, 2017. – 336 с.
До збірки включені наукові праці учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України», приуроченої до 90-річчя від
створення Надморських заповідників (14-15 березня
2017 р., НПП «Меотида», Урзуф, Донецька область, Україна). Всі праці, включені до видання, мають природоохоронне спрямування та є важливими для пізнання природи заповідних територій Степової зони України, а також історії її вивчення. Видання буде корисним для працівників установ ПЗФ, викладачів та студентів природничих спеціальностей, краєзнавців та спеціалістів з охорони природи.
Матеріали V Наукових читань пам’яті Сергія Таращука
(м. Миколаїв, 21 квітня 2017 року) / Серія: «Conservation
Biology in Ukraine». – Вип. 3. – Київ, 2017. – 86 с.
До збірки включено праці учасників V Наукових читань
пам’яті Сергія Таращука, що присвячені збереженню
Бузького Ґарду, дослідженню екологічного стану р. Південний Буг у зв’язку з розбудовою Південноукраїнського енергокомплексу, формуванню регіональних екомереж, створенню регіональних «червоних» списків флори і фауни, історичній спадщині та практичним аспектам управління територіями екомережі. Видання буде
корисне особам, що приймають рішення у сфері управління об’єктами підвищеної екологічної небезпеки, зоологам, ботанікам, історикам і
краєзнавцям, працівникам установ природно-заповідного фонду, спеціалістам у галузі туризму та рекреації, викладачам, студентам, громадським діячам.

Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили» (до 90-річчя від
створення заповідника «Кам’яні Могили») // Наукові праці Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Назаровка, Донецька область, 25-27 травня
2017 року) / Праці відділення «Кам’яні Могили» УСПЗ
НАН України. – Вип. 4 / Серія: «Conservation Biology
in Ukraine». – Вип. 4. – Київ, 2017. – 332 с.
До збірки включені наукові праці учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили», приуроченої до 90-ї річниці створення заповідника «Кам’яні Могили» (с. Назаровка, Донецька область, Україна, 87596,
25-27 травня 2017 року). Всі праці, включені до видання, є важливими для пізнання
природи заповідних територій Степової зони України, а також історії її вивчення. Видання буде корисним для працівників установ ПЗФ, викладачів та студентів природничих спеціальностей, краєзнавців та спеціалістів з охорони природи.
Сучасний стан та охорона природних комплексів
в басейні Сіверського Дінця // Матеріали науковопрактичної конференції з нагоди 20-річчя створення національного природного парку «Святі Гори» (2122 вересня 2017 року) / Серія: «Conservation Biology in
Ukraine». – Вип. 5. – Святогірськ, 2017. – 170 с.
Видання здійснено Донецькою обласною державною адміністрацією та національним природним парком «Святі Гори», відповідно до розпорядження голови Донецької
облдержадміністрації № 118 від 06.02.2017. До збірки
включені наукові праці учасників науково-практичної
конференції «Сучасний стан та охорона природних
комплексів в басейні Сіверського Дінця»,приуроченої до 85-річниці створення Донецької області та з нагоди 20-річчя створення національного природного парку «Святі
Гори». Всі праці, включені до видання, є важливими для пізнання природи заповідних
територій Степової зони України, а також історії її вивчення. Видання буде корисним
для працівників установ природно-заповідного фонду, викладачів та студентів природничих спеціальностей, краєзнавців та спеціалістів з охорони природи.

Богомаз М. В., Василюк О. В., Заворотна Г. В., Кучма Т. Л., Некрасова О. Д., Перегрим М. М., Плига А. В.,
Полянська К. В., Пішняк Д. В., Прекрасна Є. П. Проектований національний природний парк «Приірпіння та Чернечий ліс», видання 2-ге, доповнене і перероблене (під ред. Є. Прекрасної) / Серія: «Conservation
Biology in Ukraine». – Вип. 6. – К.: UNCG, Інститут зоології
ім. І. І. Шмальгаузена, 2018. – 86 с., з дод.
Видання включає повний текст наукового обґрунтування щодо створення національного природного парку «Приірпіння та Чернечий ліс», що проектується групою науковців в центральній частині Київської області.
Передусім, брошура буде доречним довідником для усіх посадових осіб, що будуть
залучені до процесу створення національного парку,
а також громад та активістів неурядових організацій.
Видання буде корисним для педагогів, студентів, учнів
старших класів.
Матеріали до 4-го видання Червоної книги України.
Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in
Ukraine». – Вип. 7, Т. 1. – Київ, Інститут зоології імені
І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. – 438 с.
Матеріали до 4-го видання Червоної книги України.
Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in
Ukraine». – Вип. 7, Т 2. – Київ, Інститут зоології імені
І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. – 450 с.
До збірки включені відомості про знахідки у 20092017 роках видів тварин, занесених до Червоної книги України, а також обґрунтування для внесення нових
видів, або виведення їх з Червоної книги України. Понад як 170 авторів надали свої дані до збірки. Загальна кількість зібраних матеріалів становить 15 000 локалітетів, в яких було зроблено 29 000 знахідок видів Червоної книги України. Збірник розрахований на
професійних зоологів, природоохоронців, працівників
установ природно-заповідного фонду.

Матеріали до 4-го видання Червоної книги України.
Тваринний світ (Серія: «Conservation Biology in
Ukraine». – Вип. 7, Т. 3). – Київ, 2019. – 416 с.
До збірника включені відомості про знахідки у 20092017 роках видів тварин, занесених до Червоної книги України, а також обґрунтування для внесення нових
видів, або виведення їх з Червоної книги України. В публікації представлена інформація, зібрана понад як
139 фахівцями-зоологами та аматорами. Загалом подано інформацію про 7500 зустрічей червонокнижних видів тварин. Збірник розрахований на професійних зоологів, природоохоронців, працівників установ
природно-заповідного фонду.
Природно-заповідний фонд Донецької області: бібліографічний покажчик літератури / Упор. Василюк О. В.,
Ластікова Л. М. / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». –
Вип. 8. – К.: LAT & K, 2018. – 216 с.
Покажчик «Природно-заповідний фонд Донецької області: бібліографічний покажчик літератури» на сьогодні є найбільш повним зібранням відомостей про публікації, що містять інформацію щодо територій і об’єктів
природно-заповідного фонду Донецької області. Покажчик включає інформацію про 2453 друковані видання,
статті, тези конференцій та семінарів, а також популярні
публікації, що містять інформацію про території і об’єкти
природно-заповідного фонду Донецької області, створені до 01.07.2018 року. Покажчик розрахований на широке коло читачів-науковців, природоохоронців, працівників
установ природно-заповідного фонду, студентів та викладачів природничих спеціальностей, вчителів, учнів та краєзнавців.

Котенко Тетяна Іванівна. Публікації про охорону
природи Степової зони України / Серія: «Conservation
Biology in Ukraine». – Вип. 9. – Київ, 2018. – 426 с.
Видання містить повне зібрання публікацій видатного герпетолога Тетяни Іванівни Котенко, присвячених охороні природи у Степовій зоні України. Розглядаються концептуальні та прикладні питання формування мережі природно-заповідного фонду, плани дій
по охороні конкретних природних об’єктів та перспективи створення нових заповідних територій, підходи
до формування Червоної книги України, екомережі та
інше. Більшість статей, зібраних у виданні є рідкісними ідо недавнього часу не були доступні ані в Інтернеті, ані в наукових бібліотеках. Збірка буде цікавою професійним природоохоронцям, працівникам установ
природно-заповідного фонду, студентам та викладачам природничих спеціальностей, а також професійним герпетологам.
Заповідна справа у Степовій зоні України (до 50-річчя
створення Луганського природного заповідника, 70-річчя Стрільцівського степу, 10-річчя Трьохізбенського степу і 90-річчя Провальського степу) / Серія: «Conservation
Biology in Ukraine». – Вип. 10. – К.: видавець Бихун В. Ю.,
2018. – 350 с.
До збірки включені наукові статті, що стосуються різних аспектів заповідної справи в Степовій зоні України. Збірка присвячена ювілейним датам Луганського
природного заповідника НАН України – 50-річчя створення Луганського природного заповідника, 70-річчя
Стрільцівського степу, 10-річчя Трьохізбенського степу і 90-річчя створення першої природоохоронної території в Провальському степу.
Статті мають наукове і природоохоронне значення, містять результати дослідження
біорізноманіття, розглядають актуальні проблеми степознавства, питання розбудови
природно-заповідного фонду, екомережі і смарагдової мережі, проблеми функціонування об’єктів ПЗФ та історії заповідної справи. Видання буде корисним для науковців, викладачів та студентів природничих спеціальностей, працівників установ ПЗФ,
спеціалістів з охорони природи та краєзнавців.

Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). Т.1 (Серія: «Conservation
Biology in Ukraine». – Вип. 11). – Київ, 2019. – 496 с.
До збірника включені відомості про знахідки видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України
у 2009-2018 роках, а також обґрунтування для внесення нових видів, або виведення їх з Червоної книги України. В публікації представлена інформація, зібрана понад
як 115 фахівцями-біологами. Загалом подано дані про
10 тисяч зустрічей червонокнижних видів рослин та грибів, зроблених у 15 тисячах локалітетів. Збірник розрахований на професійних ботаніків, природоохоронців, працівників установ природно-заповідного фонду
Пам’ятки природоохоронної літератури України.
Антологія українських видань, присвячених охороні природи початку ХХ століття (1914-1932) / Серія:
«Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 12. – Київ:
LAT & K, 2019. – 330 с.
Збірка включає повні тексти всіх 12 видань, присвячених охороні природи, що були видані Україні з 1914 по
1932 рік, а також одне видання, написане 1928 року,
але видане лише у 1960-х. Майже всі ці книжки сьогодні існують в 1-5 примірниках і не є доступною літературою. Стан окремих примірників вже зараз є вкрай поганим (відсутні окремі сторінки, одне з видань збережене
лише як примірник, пошкоджений пацюками). Тексти всіх видань подаються у збірці із
збереженням оригінального авторського правопису та особливостей мови.
Збірка буде цікавою багатьом дослідникам: професійним природоохоронцям, біологам,
історикам, бібліографам. Не меншим відкриттям видання стане для патріотично налаштованих українців, адже вся риторика природоохоронної пропаганди, що використана у зібраних нами книжках, ґрунтується на історико-патріотичній тематиці. Аргументи,
щиро наведені авторами на початку ХХ ст. і тепер, століттям потому, не перестають зачіпати за живе кожного небайдужого до рідної землі і історії свого народу. Також специфічного емоційного забарвленням цим книгам додає те, що всі їхні автори зазнали утисків радянської влади (були репресовані, рятувалися еміграцією, отримали тривалі строки ув’язнення тощо), а самі книжки були заборонені у радянський час.

«Біорізноманіття степової зони України: вивчення,
збереження, відтворення» (з нагоди 10-річчя створення національного природного парку «Меотида») // Праці
науково-технічної конференції (с. Урзуф, 16-18 жовтня
2019 року) / Серія «Conservation Biology in Ukraine». –
Вип. 13 – Слов’янськ: Видавництво «Друкарський двір»,
2019. – 316 с.
До збірки включені наукові праці учасників науковотехнічної конференції «Біорізноманіття степової зони
України: вивчення, збереження, відтворення» з нагоди 10-річчя створення Національного природного парку «Меотида» (16-18 жовтня 2019 року, НПП «Меотида», с. Урзуф, Донецька обл., Україна). Матеріали збірки можуть бути корисними для
працівників ПЗФ, викладачів та студентів природничих спеціальностей, краєзнавців, спеціалістів з охорони природи, а також використані при розробці загальних і
спеціальних вузівських лекційних курсів, методичних посібників природоохоронного та екологічного напрямку.
Михайло Юхимович Михалко. Автобіографія: політична
та екологічна / Серія: «ConservationBiology in Ukraine». –
Вип. 14. – Київ, 2019. – 64 с.
Видання містить оригінальний автобіографічний текст
видатного київського природоохоронця Михайла Михалка. Розповідь розкриває причини, чому Михайло
Юхимович став політичним в’язнем та що спонукало
його стати борцем-природоохоронцем після звільнення. Акції кінця 1980-х, що описані в деталях у виданні, тепер всіма забуті. Інформація про описані в книжці події публікується вперше. Натомість саме вони були
першими масштабними природоохоронними протестами в Україні. І саме ці події в майбутньому привели до створення національного природного парку «Голосіївський», якому Михайло Юхимович присвятив більшу
частину життя.

Українська природоохоронна група – UNCG
Організація була створена восени 2014 року як група фахівців, що працює над питаннями практичної охорони природи. Учасників групи об’єднало переконання, що наука та
громадська робота не мають достатньої взаємоінтеграції та наявність потреби створення винятково експертної громадської організації природоохоронного спрямування. Упродовж 2014-2017 років організація діяла як неофіційна група та залучалась у ролі експертів до виконання спільних проектів на партнерській основі. У 2018 році організація провела установчі збори та офіційно зареєструвалась як неприбуткова громадська організація, до роботи якої залучились 6 докторів наук та 25 кандидатів наук.
Серед членів організації − автори Червоної книги України 2009 р. (Мойсієнко І., Ходосовцев О., Бойко М., Перегрим М., Безсмертна О., Костюшин В. та ін.), Національного каталогу біотопів України (Куземко А., Мойсієнко І., Ходосовцев О., Садогурська С., Чорней І.,
Винокуров Д., Вашеняк Ю., Шаповал В.). Більшість зазначених науковців входять до складу вченої ради ГО «Українська природоохоронна група».
Загальне надбання членів організації становить щонайменше 1000 опублікованих статей у сфері охорони/моніторингу біорізноманіття та заповідної справи. Організація видала
35 власних наукових та методичних видань природоохоронного напрямку.
Працюючи за основним місцем роботи або за сумісництвом в установах природнозаповідного фонду (ПЗФ), учасники стали авторами 76 томів Літопису природи (34 установи ПЗФ) .
Члени ГО «Українська природоохоронна група» активно працюють над створенням
нових територій ПЗФ: готують клопотання, долучаються до обговорення створення проектованих ПЗФ у Мінприроди та обласних органах державної влади. За останні 4 роки
щонайменше три чверті всіх площ ПЗФ, що були створені в Україні (у тому числі всі нові
національні парки, створені або розширені в цей період Указами Президента: «Нижньо
дніпровський», «Кам’янська Січ», «Олешківські піски», «Бойківщина», «Нобельський»,
«Чорнобильський радіаційно-екологічний»), мали серед авторів наукових обґрунтувань
членів ГО «Українська природоохоронна група» або були пролобійовані членами організації. Наприклад, понад 30 заказників, які були створені в 2018-2019 рр. у Донецькій області, були обґрунтовані членами ГО «Українська природоохоронна група».
Члени організації також входять до складу колегіальних органів, створених державними установами України, які працюють у сфері природно-заповідного фонду (передусім Мінприроди): Національна робоча група з охорони природи; Координаційна рада з
питань формування національної екомережі; Робоча група з питань розвитку заповід-

ної справи; Робоча група щодо координації діяльності під час військових навчань та інших дій підрозділів Міністерства оборони України на територіях природно-заповідного
фонду, Національна комісія з питань Червоної книги України при Академії наук України тощо.
Члени ГО «Українська природоохоронна група» входять у науково-технічні ради
15 установ ПЗФ: національних природних парків «Олешківські піски», «Джарилгацький», «Білобережжя Святослава», «Голосіївський», «Деснянсько-Старогутський», «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси», «Меотида», «Кармелюкове Поділля»,
«Бузький Гард», «Нижньодніпровський», біосферного заповідника «Асканія-Нова» та Поліського природного заповідника, а також є членами міжнародних наукових організацій природоохоронного спрямування: Eurasian Dry Grassland Group (6 осіб), International
Association for Vegetation Science (І. Мойсієнко, А. Куземко). Члени вченої ради організації входять до редакційних колегій наукових журналів за темою НДР: «Український ботанічний журнал» (О. Ходосовцев, І. Мойсієнко), «Чорноморський ботанічний журнал» (А. Куземко, М. Бойко, В. Шаповал, О. Ходосовцев, І. Мойсієнко). Також А. Куземко є головним
редактором міжнародного наукового журналу «Palaearctic grasslands» та членом редколегій рецензованих наукових журналів «Phytocoenologia» (Німеччина), «Biologia» (Словаччина) та «Acta Botanica Hungarica» (Угорщина).
Напрямки роботи:
Заповідна справа. Створення природно-заповідних територій, сприяння ефективній
роботі природоохоронних установ, участь у законодавчій діяльності у сфері заповідної
справи.
Охорона лісів. Охорона цінних лісових екосистем та біорізноманіття, сприяння впровадженню принципів ощадного лісового господарства, природоохоронний контроль лісів України.
Оцінка впливу на довкілля. Участь у процесі оцінки впливу на довкілля, моніторинг
проектів, шкідливих для дикої природи, та адвокування висновків, достовірних з позиції
охорони природи.
Біорізноманіття. Збір, оцінка та просторовий аналіз інформації про рідкісні види та
цінні природні оселища для природоохоронних цілей, популяризація теми біорізноманіття та сучасних методів його дослідження серед науковців та широкого загалу. Мережа
Емеральд. Створення й моніторинг територій мережі Емеральд та робота з міжнародними
природоохоронними конвенціями.
Контакти:
Тетяна Шаміна, менеджерка з комунікацій: 093 918 42 86.
E-mail: shamina.uncg@gmail.com
Веб-сайт: http://uncg.org.ua/
FB: https://www.facebook.com/pg/UkrainianNatureConservationGroup
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