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„За це навіки буде йому вдячний український народ, як 

тепер дякують йому тисячі недоучків, що їм революційна 

завірюха вирвала книжку з рук, але які тепер, дякуючи енергії, 

впертості і праці небіжчика (М. Шаповала) обернулися на 
докторів і професорів, лікарів та інженерів”. – Так сказав у своєму 

виступі на похоронах М. Шаповала Б. Гомзин, український 

публіцист. 
Невичерпаність енергії, величезні здібності просвітителя і 

педагога ще за життя створили Микиті Шаповалу високий 

авторитет, особливу повагу серед керівників європейських країн 
(Т. Масарик), вчених світу та простих робітників. Президентам 

він давав соціологічні поради, робітникам та студентам США і 

Канади читав лекції, сприяв професійному вдосконаленню 

науковців. 
Протягом трьох десятиліть просвітньої і педагогічної 

діяльності Микита Шаповал відшліфував і вистраждав свої 

переконання: „Я поважаю лівих і непримеренних Шевченків, 
впертих і одиноких Драгоманових, але непримиренних...” 

Доречно зауважити, що просвітньо-педагогічна діяльність 

Микити Юхимовича була не поодиноким явищем в сім’ї 
Шаповалів. П’ятеро його молодших братів теж активно 

працювали на просвітницькій ниві. 

Енергетика Микита Шаповала через його твори впевнено 

оволодіває науковцями і вчителями сьогодення, даючи 
можливість якісно просвітити, навчити нашу українську молодь, 

виховати їх непохитними патріотами України, такими, яким був 

Микита Шаповал. 
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ 

НАУКОВЦІВ У ПОДЄБРАДАХ 

(з чеських нотаток) 
 

… Перша третина ХХ ст. Очолюваний М.Ю.Шаповалом 
Український громадянський комітет, який діяв до 1925 р., 
спричинив до заснування, за підтримки чехословацького уряду, 
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Української господарської академії у Подєбрадах та Українського 
високого педагогічного інституту ім. Драгоманова у Празі.  

Нагадаємо, що Українська господарська академія (УГА) - 
український вищий навчальний заклад політехнічного профілю, 
який діяв у Подєбрадах (Чехословаччина) в 1922-1935 рр. Це був 
масштабний вищий навчальний заклад. У складі Академії 
існувало 3 факультети: агрономічно-лісовий (19 кафедр), 
економічно-кооперативний (20 кафедр), інженерний (20 кафедр) - 
загалом 59 кафедр. Навчальні плани відповідали європейським 
вимогам. За час існування УГА опубліковано 698 наукових робіт 
(у т. ч. 229 монографій). У її складі діяли 33 навчальні кабінети, 
14 лабораторій, 2 ферми, лісовий розсадник, метеорологічна 
станція. Ось далеко не повний "портрет" одного із закладів, 
ініціатором створення якого був Микита Юхимович Шаповал.  

…І ось наш час. Подєбради. Їду на Міжнародну конфе-
ренцію МІОСЕN-2005 (Mining over Centuries) в Подєбрадах. 
Принагідно маю у своїй програмі мету - знайти сліди пам’яті про 
ті - ще не далекі, але вже призабуті часи. Чи вдасться? 

 

 

Пам’ятник працівникам Української господарської академії 

на цвинтарі м. Подєбради. Д-р В.С.Білецький (праворуч)  

і д-р Пьотр Салуга (ліворуч). Фото Геннадія Гайка 
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Познайомившись із містом, зокрема приміщенням, 

будинками, де раніше працювала УГА, вирушаю у передмістя - 

на цвинтар Подєбрад. За допомогою чеських службовців скоро 
знаходжу пам’ятник науковцям УГА. У кулуарах конференції 

повідомляю науковців-колег про УГА і пам’ятник. Польські 

колеги пропонують виїхати делегацією від конференції - 

покласти квіти до пам’ятника на честь працівників Української 
Господарської академії. І ось уже ми - науковці з України 

(Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, Алчевськ), Польщі, Чехії 

їдемо на вшанування відомих українських науковців, 
громадських діячів, письменників, які жили і працювали тут в 

20-30-і роки ХХ ст.  

Меморіальний пам’ятний знак встановлено працівниками 

Української Господарської Академії у 1933 р. Окремі меморіальні 
дошки на пам’ятному меморіалі було встановлено українською 

діаспорою в Чехії на вшанування: проф. українського 

університету, директора українського музею і голови історико-
філологічного товариства в Празі Дмитра Антоновича 

(15.11.1877-12.10.1945); управляючого канцелярії УГА Григорія 

Мияніва (17.11.1874-23.12.1955); професора і поета В’ячеслава 
Лащенка (28.10.1875-1.05.1953); професора Костя Мацієвича 

(1875-1944); відомого громадського діяча Євгена Чикаленка 

(9.12.1862-20.06.1929); професора українського університету в 

Празі, доктора Аґенора Артимовича (30.08.1889-21.10.1935); 
української письменниці Валерії О’Коннор-Вілінської 

(22.12.1868-9.12.1930); професора УГА Олександра Вілінського 

(17.09.1872-10.12.1928); професора Ростислава Лащенко 
(14.09.1878-30.10.1929); професора УГА Миколи Косюри 

(17.11.1869-29.08.1942); інженера, доцента УГА Олександра 

Михайловського (17.05.1882-16.03.1932); академіка, скульптора, 
різбляра Михайла Бринського (11.10.1883-10.01.1957); інженера, 

доктора Сергія Володимиріва (29.12.1895-2.10.1973); 

громадського діяча, засновника фірми “Balneo Podebrady” Бориса 

Зленка (30.09.1937-18.11.2002). Бачимо, що і до сьогодні 
українська діаспора не втрачає зв’язок з минулим. Як і ми теж. 

…По дорозі назад у Подєбради мимохідь ловлю фразу 

колеги з Польщі: "Народ, який шанує пам’ять про своїх видатних 
людей, гідний найвищої пошани". Це, і про нас… 


