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Передмова до другого видання

«Книга швидко розійшлась 
та залишила великий слід»

Зі спогадів М.В. Шарлеманя1. 

На початку ХХ століття, на території тогочасної України почали ак-
тивно поширюватись  природоохоронні ідеї, а також збільшувався ін-
терес людей до краєзнавства. Активізувалось видання книжок про при-
роду і населення окремих регіонів. Одні з них були і досі залишаються 
дуже відомими (наприклад «Краєвиди України в зв’язку з її природою і 
людністю»2 П. А. Тутковського, «Історія Слобідської України»3 Д. І. Багалія) 
та ін. Натомість чимало надзвичайно цікавих видань, таких як книга, яку 
ви нині тримаєте у руках, майже забулись до нашого часу. 

У той час у Харкові та Києві сформувалися два основних центри роз-
витку біологічної науки і краєзнавства. Першим таким центром став Харків, 
де натхненником охорони та пізнання природи став професор В.І. Талієв. 
Саме він писав ще 1913 року: «В інтересах науки слід зберегти, по можли-
вості хоча б уривки первісної природи». Тоді ж, 1913 року за його ініціативи 
у Харкові відбулась одна з перших у світі та перша в тодішній Російській 
імперії виставка з охорони природи, яку відвідали майже 10 тисяч чоло-
вік. Виставка розповідала про наслідки знищення лісів, розорювання степу, 
осушування боліт, про зникнення рідкісних видів (тут варто зазначати, що 
перша «червона книга» в світі вийшла лише через 50 років після того)4, про 
вплив на природу промисловості та сільського господарства; успіхи охо-
рони природи у країнах Західної Європи та в Америці. Виставка отримала 
надзвичайний відгук (була навіть опублікована збірка відгуків відвідува-
чів). Відвідав виставку і М.В. Шарлемань – зоолог з Києва, секретар Київсь-
кого орнітологічного товариства ім. К.  Ф.  Кесслера5. Під враженням від 
виставки та знайомства з проф. В.  І. Талієвим, він посприяв тому, що вже 
1 березня 1914 року харківську виставку перевезли на експонування до 
1 Шарлемань Николай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970. Рукой Г. К. Голдина, А. А. Бев-

зо и машинопись // ІР НБУ.– Ф.49.– №4/2.– Арк. 112, 128. 
2 Тутковський П. А. Краєвиди України в звязку з її природою і людністю.– Київ: Червон. шлях, 

1924. – 134 с.
3 Багалій Д. І. Історія Слободської України: з 71 малюнками і 2 картами / Д. І. Багалій. – 

Харків: Союз, 1918. – 308 с.
4 Виставка охорони природи // Збірник матеріялів Одеської краєвої комісії для охорони 

пам’я ток матеріяльної культури та природи. – Одеса: Н.К.О. – У.С.Р.Р. – Упрнаука, 1927. – 
С. 38-39).

5 Товариство засновано В.М. Артоболевським 1908 року, як об’єднання громадян з метою 
вивчення птахів і популяризації знань про природу. Названо в честь зоолога Карла Кес-
слера (1815-1881). Згодом назва змінилася на «Орнітологічне товариство імені К. Кес-
слера». В 1918 році припинило свою діяльність, через закриття Українського наукового 
товариства, в рамках якого вони діяли. Відновлено в 1984 році.



Києва6, де вона теж мала значний успіх – її щодня відвідувало до 500 осіб 
(всього — понад 17 000 чоловік).

Саме проведення цієї виставки дало поштовх популяризації природи 
у Києві. 

Після звітної доповіді М.  В. Шарлеманя про харківську виставку, 
Київське орнітологічне товариство ім. К. Ф. Кесслера організувало Ко-
місію з охорони природи та вирішило не лише вивчати птахів, а й попу-
ляризувати краєзнавчі та природничі знання серед киян7. Проте, оскільки 
виставки «не охоплювали широких народніх мас» 1914 року  М. В. Шар-
лемань запропонував розгорнути у Києві пропаганду природоохоронних 
знань серед школярів8. Саме завдяки ось такому пошуку нових ідей, вини-
кла книжка, яку ви тримаєте у руках.

Наступного року (1915) у Києві відкрилися Курси для підготовки керів-
ників природничих екскурсій школярів в природу, організовані Київським 
орнітологічним товариством ім. К.  Ф. Кесслера9. Ідея таких курсів була та-
кож новою і зацікавила багатьох. Їх тривалість склала майже три тижні — 
з 28 квітня до 15 травня. До їх проведення залучили відомих на той час 
науковців — геолога-географа П. А. Тутковського, зоологів Н. М. Воскре-
сенського та М. В. Шарлеманя, зоолога та зоогеографа В. М. Артоболевсь-
кого, зоолога і морфолога М. М. Воскобойнікова, іхтіолога і гідробіолога 
Д. Є. Белінга та ін. Слід відмітити, що було запрошено і ботаніка В. І. Таліє-
ва для проведення лекції «Экскурсии и охрана природы». 

Курси складалися з лекцій, екскурсій та виставки. Детальний опис 
проведених екскурсій наведено в даній книзі.  У ній наводяться і відгуки 
самих  слухачів курсів. Зазначено, що під час екскурсій в природу «уча-
сники екскурсій, як дорослі, так і діти, з однієї сторони, могли б знайо-
митися з  основними елементами місцевої природи, а з іншої — просто 
відпочивати від важких умов міської дійсності».

Загалом навчання пройшли понад 386 викладачів шкіл та інших пе-
дагогів віком від 20 до 54 років10. Саме для них обмеженим накладом і  
видали цю працю.  

6 Шарлемань Н. В. Отдел Киевского орнитологического общества им. К. Ф. Кесслера на охот-
ничьей выставке / Н. В. Шарлемань // Бюллетени Харьковского общества любителей при-
роды. – 1914. – №4.– С. 65-66 ; Выставка охраны природы // Любитель природы. – 1914. – 
№4. – С. 332-339.

 (Шарлемань Николай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970. Рукой Г.  К. Голдина, 
А. А. Бевзо и машинопись // ІР НБУ. – Ф. 49. – №4/2. – Арк. 61, 128).

7 Шарлемань М. Охорона природи / М. Шарлемань. – К.: Державне видавництво, 1921. – 50 с.
8 Шарлемань Э. Отдел естествознания в средней школе / Э. Шарлемань // Кіевская мысль. – 

1913. – №222.
9 Шарлемань Николай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970. // ІР НБУ. – Ф. 49. — №4 / 2. – 

Арк. 25.
10 Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиографии. Пере-

писка / Н. В. Шарлемань; Сост. Василий Ульяновский. – К.: Издательский дом «Антиквар». – 
2015. – С. 678.



Попри те, що курси організували орнітологи, вони розкривали за-
цікавленим вчителям і екскурсоводам все різноманіття природи Києва. 
До викладання долучились знавці різних груп тварин та рослин. Книжка 
також була підготована викладачами курсів та за редакцією В. М. Артобо-
левського, який невдовзі після її видання, на 26 років очолив біологічний 
факультет Київського університету.

Окрім опису важливості екскурсій в природу, в книжці дається опис тва-
рин прісних водойм (на прикладі околиць Києва – Голосіївського лісу та Дар-
ниці), ботанічні та зоологічні екскурсії в Пуща-Водицю та Голосіївський ліс, 
Київський зоологічний сад та зоологічний музей університету св. Володи-
мира11. Книжка написана таким чином, щоб кожен, хто бажає потрапити на 
осмислену екскурсію в природу — міг отримати достатні для цього знання, 
а той, хто прагне проводити такі екскурсії — міг їх провести самотужки. 

Решту видання (майже половину) складають фенологічні нотатки 
М. В. Шарлеманя12 під загальною назвою «Из жизни природы»13, з передмо-
вою В. М. Артоболевського14. В попередні роки ці нотатки були розміщені 
у багатьох столичних газетах у вигляді лаконічних щоденних повідом-
лень про зміни в природі і підписані літерою «Ш.». Саме про них згадував 
1940 року Максим Рильський, як про безумовну причину, що примусила 
його на все життя полюбити київську природу15. Додаток до книжки ек-
скурсоводам є особливо цінним, адже від першої особи розповідає на що 
саме треба звертати увагу, щоб розповісти екскурсантам які процеси та 
зміни в природі можна побачити, якщо осмислено її спостерігати. Також ця 
інформація має значну наукову цінність, окрім того наведено весь список 
(з латинськими назвами) згаданих в тексті тварин.

Сьогодні збереглися одиничні екземпляри цього видання — зокрема 
в Україні не більше 5 екземплярів. За 106 років ця книга забулась, ставши 
маловідомою навіть спеціалістам-біологам та історикам.

Окрім виконаного нами сканування та редагування фото книги, в підго-
товці цього репринту сприяла низка людей. Зокрема, висловлюємо подяку 
Н. Б. Щебетюк за редагування передмови, Н. Антоновій за підготовку макету, 
а також О. Калашнікову, що став ініціатором підготовки цього видання.

Хочеться сподіватися, що повернуте з забуття видання буде в нагоді 
всім, хто цікавиться природою.

Василюк О.В., Пархоменко В.В.

11 Нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12 До 1917 року публікувався під іменем «Едуард»
13 Опубліковані раніше в газеті «Кіевская мысль»
14 Шарлемань Э. Из жизни природы / Э. Шарлемань. – Киев, 1915. – 84 с.; Шарлемань Ни-

колай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970 // ІР НБУ. – Ф. 49. – №4/2. – Арк. 46. 
15 Рильський М. Зустріч з професором Шарлеманем / М. Рильський // Літературна газета. – 

1940, 10 березня.








































































































































































































































































































































































































































