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М

инулого року вiдзначено
тичний та лексичний склад. У далеко100-рiччя вiд дня народження
му 1952 р. ще в умовах жорстокого тоАндрiя Бiлецького, видатного вченого,
талiтаризму й полiтики русифiкацiї, у
який є гордiстю української культури й
рецензiї на український переклад
науки i ще за життя став легендою, здоросiйського «Словаря иностранных
бувши загальновизнанi титули енцикслов» [3], А.Бiлецький, вiддаючи налопедиста, полiглота, iсторика, перележне зусиллям перекладачiв, напикладача, художника, культуролога,
сав, що в принципi не може бути словвiльнолюбця. Цю легенду нiхто нiколи
ника чужомовних слiв i що завжди
й не ставив пiд сумнiв, адже професор
слiд брати до уваги специфiку тiєї моБiлецький мав надзвичайно широкий
ви, для якої словник укладають. Вона
спектр наукових iнтересiв, був фiлоловиявляється не тiльки в порiвняно стагом широкого профiлю, зокрема дослiлому основному словниковому фондi,
джував проблеми загального, порiва й у мiнливому словниковому складi
няльно-iсторичного, типологiчного, зiкожної мови. Учений не схвалював пеАндрiй Бiлецький
ставного мовознавства. Вiн писав працi
реконання перекладачiв, що всi зiбранi
з семiотики, епiграфiки, етимологiї, iсв цьому росiйському словниковi слова
торiї та археологiї, а також лiтературознавчi, пере- iншомовного походження iснують i в українськiй
кладознавчi, культурологiчнi розвiдки.
мовi. Аналiз реєстру словника дав змогу А.БiлецьГлибоко i Rрунтовно вчений аналiзував i мертвi кому зробити висновок: «Сучасна нам українська
мови (давньогрецьку, латину, скiфську, санскрит), i мова одержує мiжнароднi термiни iншомовного побагато живих, сучасних. А.Бiлецький цiкавився ходження безпосередньо вiд росiйської iз новими
проблемами походження мови та її системностi i словами росiйського походження. Проте не можна
знаковостi, розкривав етимологiю давньогрецьких погодитися з тим, що в iсторiї української мови не
слiв i водночас осмислював основи лiнгвосемiотики, було випадкiв, коли мiжнароднi термiни iншомовзв’язку мови i мислення, мови i культури. У дослi- ного походження переходили до української мови
дженнях науковця гармонiйно поєдналися дiахро- безпосередньо з iнших вiдповiдних мов» [1; 59].
нiчний, iсторичний пiдхiд до розкриття мовних заПрацi А.Бiлецького на основi порiвняльно-iстокономiрностей i синхронний.
ричного методу (Принципы этимологических исУ багатьох його працях простежується прагнення следований. – К., 1950; Лексикология и теория язысконструювати досконалу модель мовної системи з кознания (ономастика). – К., 1972), численнi статтi
усiма її пiдсистемами, яка б охопила бiльшiсть цього циклу здобули визнання в нашiй країнi й даiндоєвропейських мов i кожна з яких мала б свою леко за її межами. Вони актуальнi й нинi.
розпiзнавану назву. Вiн був ученим-аналiтиком i доОномастичнi студiї вченого охоплюють як давнi
бре розумiв, що збудувати одну унiверсальну знако- грецькi найменування, так i українськi. У цих праву систему мови важко, а то й неможливо. І це насам- цях гармонiйно поєднано пояснення грецьких i неперед тому, що в неї не можна вмiстити всi мовнi фа- грецьких топонiмiв, ойконiмiв та українських: Бокти. Одним iз перших у мовознавствi А.Бiлецький ристена – Данапрiса – Днiпра, Кагарлика й Чортозбагнув суперечнiсть мiж системним i структурним млика, Бобрика й Кiчкаса та iн. У них розкрито
аналiзом мови. Вiн проголошував динамiзм знако- наслiдки вивчення слов’янських топонiмiв, гiдрових мовних систем, їхню здатнiсть до видозмiни.
нiмiв Грецiї, що свiдчать про безпосереднi й багаЯк теоретик мови А.Бiлецький обстоював думку торiчнi контакти слов’ян та грекiв у V–VI ст. i пiзпро те, що кожна мова має свiй час i простiр, грама- нiше. Мало хто iз сучасникiв А.Бiлецького мiг з од– 33 –
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наковою повнотою писати про фонетику праiндоєвропейської мови, походження мови скiфiв та
корiння рiдної мови. Небагато дослiдникiв i тепер
можуть так переконливо дискутувати з приводу
повного перекладу С.Руданським «Ілiади» Гомера
– «Омирової Ільйонянки», як це зробив професор.
Про це пише І.Дзюба у книжцi «З криницi лiт»:
«А.О.Бiлецький докладно порiвняв український
текст С.Руданського з оригiналом i дiйшов висновку, що це досить-таки точний переклад, а не переспiв, попри українiзацiю прiзвищ та деякi лексичнi
особливостi» [2; 141].
Професора А.Бiлецького називали за життя одним iз найавторитетнiших знавцiв давньогрецької
мови, латини, античної лiтератури. Вiн знав дiалекти давньогрецької i сучасної грецької мов, а також
грецьке койне. До нього зверталися грецькi вченi за
консультацiями з приводу етимологiї грецьких слiв.
Вiн був блискучим еллiнiстом i досконало володiв
новогрецькою.
Андрiй Бiлецький – досвiдчений перекладач
давньогрецьких i латинських текстiв. На початку
40-х рр. ХХ ст. його батько, академiк Олександр Іванович Бiлецький, упорядкував «Антологiю античної лiтератури», яка вперше побачила свiт 1938 р.
Переклади для неї робили прекраснi фахiвцi з античної лiтератури. Серед них В.Державiн, М.Зеров,
Г.Кочур та iн. До них приєднався 24-рiчний А.Бiлецький, який переклав кiлька поем Гомера, деякi
твори Есхiла, Архiлоха, Езопа, ВiрRiлiя, Горацiя. Йому пасують слова, якi Максим Рильський сказав про
Миколу Зерова: «любив Гомера i поетiв Риму». Його
переклади схвалили метри української лiтератури, i
їхня думка була великою пiдтримкою молодому перекладачевi. Згодом, 1968 р., коли готували перевидання «Антологiї», А.Бiлецький разом зi своїм другом Г.Кочуром вiдновили прiзвища перекладачiв –
«ворогiв народу», викреслених у виданнi 1938 р. Вершиною його перекладацької майстерностi стали Геродотовi «Історiї в дев’яти книгах», опублiкованi в
1993 р. з коментарями, що змусили вчених по-новому розглядати питання походження слов’ян.
А.Бiлецький – автор розвiдок про давньогрецький, а також вiзантiйський епос, мiфологiю. Вiн був
укладачем антологiї античної поезiї «Золоте руно»
(К., 1980), став упорядником i редактором «Словника античної мiфологiї» (К., 1985). Водночас вiн
невтомно популяризував сучасну грецьку лiтературу в Українi – через свої переклади, статтi, передмови та пiслямови до українських перекладiв з новогрецької (Н.Казандзакiса, С.Мiривiлiса, Й.Сефериса, Я.Рицоса та iн.).
Велика роль професора Бiлецького та його дружини Тетяни Чернишової в органiзацiї унiверситетських студiй новогрецької мови i лiтератури на теренах
колишнього Радянського Союзу. За їхньої iнiцiативи

в Київському унiверситетi iм. Тараса Шевченка
1958 р. почали вивчати еллiнiстику, випускники цього профiлю ставали викладачами, перекладачами, науковцями, дипломатами, журналiстами.
В унiверситетi пiд керiвництвом А.Бiлецького та
Т.Чернишової започатковано наукове вивчення румейського дiалекту грекiв Надазов’я. Вони дев’ять
разiв, починаючи з 1953 р., разом зi студентами їздили в експедицiї в Надазов’я. Нашi дорогi й незабутнi
Вчителi навчали нас азiв польової дiалектологiчної
роботи. У румейських селах ми зблизька вiдчули
скромну велич родини Бiлецьких, людей iнтелiгентних, високоосвiчених, дуже добрих i щедрих.
Ми жили в сiльських клубах, шкiльних залах, харчувалися всi разом у чайних, снiдали просто неба
шматком хлiба, часто з козхалвою, такою давньою,
що доводилося рубати її сокирою, бо в магазинах не
було цукру. До побутових труднощiв нашi Вчителi
ставилися з гумором. Нам було добре, щодня ми
пiзнавали щось нове: удень заповнювали анкети, записували казки, пiснi, вечорами поверталися на
ночiвлю. Учителi на наших очах ставали улюбленцями румеїв та урумiв. До них горнулися. Нам показували народнi танцi. До клубiв приходили
дев’яносторiчнi бабусi спiвати пiснi для запису на
магнiтофон. Уже сам приїзд професора й доцента зi
студентами, iнтерес до дiалекту, румейського
фольклору були великою подiєю для грекiв Надазов’я, якi пiсля сталiнських репресiй боялися
навiть писати в анкетах, що вони греки.
Повага до А.Бiлецького була дуже щира. Нам
здавалося, що професор знає про все на свiтi. Це
вiдчували не тiльки студенти. З роками це наше враження переросло в переконання. А.Бiлецький справдi мав енциклопедичнi знання в рiзних галузях науки i, що найважливiше, вiн охоче дiлився ними зi
студентами, аспiрантами й усiма, хто чимось захоплювався або цiкавився. Енциклопедизм становить
характерну рису його наукових i науково-популярних праць. Інодi нам здавалося, що А.Бiлецький на
лекцiях вiдволiкався вiд основної думки. Та це було
поверхове враження. Насправдi вiн розмовляв з нами як з рiвними. Так званi його вiдступи стосувалися наукових фактiв, якi вiн подавав у широкому мовознавчому, iсторичному, культурологiчному контекстi. Ми просто не могли вiдразу осягнути вершин
його знань. Досить прочитати його книжку «Про
мову i мовознавство» (К., 1996), щоб переконатися,
як просто й дохiдливо викладав А.Бiлецький величезний фактичний матерiал, а енциклопедичнiсть
знань ученого висвiтлювала рiзнi його аспекти i збагачувала читача.
А.Бiлецький умiв збудити у студентiв та
аспiрантiв iнтерес до науки. Ми знали, що професор
багато працював над дешифруванням грецьких написiв Ольвiї й Софiї Київської, брав участь у розкоп-
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ках Ольвiї 1952 р., згодом переклав i описав близько
30 лапiдарних написiв, що стали надбанням свiтової
науки. Вiн розповiдав нам, яке значення мають цi написи для античної iсторiї, для розумiння економiки,
полiтичного устрою, етносоцiальної структури населення, культурного життя та релiгiйного свiтогляду
мешканцiв не тiльки Ольвiї, а й iнших полiсiв Причорномор’я та Середземномор’я.
До Софiї Київської професор водив нашу новогрецьку групу багато разiв, показував мальовання зi
скiфськими мотивами, розповiдав про реставрацiйнi
роботи в соборi. Якось пiдвiв нас до стiни iз зображенням Марiї й каже: «Придивiться. Ви уявляєте,
як намучився живописець, поки намалював її? Ось
тут ще на свiжiй стiнi написав «Марiя зла». У Лаврi
ми разом iз А.Бiлецьким i Т.Чернишовою знайшли
залишки скульптури-надгробка на могилi Константиноса Іпсилантi, того патрiота Грецiї, що був одним
iз активних учасникiв нацiонально-визвольної боротьби грецького народу проти турецького ярма. Це
вiн – великий драгоман Порти, господар Молдови й
Валахiї – допомагав Росiї воювати проти туркiв, за
що й був позбавлений престолу i звинувачений у
зрадi. К.Іпсилантi встиг з родиною виїхати з Валахiї
й девять рокiв (1807–1816) мешкав у Києвi, де й помер i похований бiля Георгiївської церкви. Залишки
надгробка знайдено серед руїн Успенського собору в
50-х рр. ХХ ст. Професор допомiг у пошуковi документiв, частин пам’ятника. Можете уявити, як ми всi
були схвильованi, коли прочитали напис на надгробку. Згодом пам’ятник реставрували на кошти
Всегрецького Союзу понтiйських офiцерiв «Олександр Іпсилантi» й за допомогою членiв наукового
iсторико-фiлологiчного Товариства Андрiя Бiлецького 29 липня 1997 р. вiдбулося його урочисте
вiдкриття в Києво-Печерськiй Лаврi.
Ознайомлення iз творчiстю А.Бiлецького наштовхує на питання: що впливало на формування його
особистостi? За матерiалами енциклопедiй (Української Радянської, Сучасна Україна, Українська
мова) та унiверситетських довiдникiв хрестоматiйними стали данi про життєвий шлях ученого. Народився 12 серпня 1911 р. в Харковi, помер 10 квiтня 1995 р.
в селищi Буча пiд Києвом. Закiнчив 1933 р.
Харкiвський педагогiчний iнститут професiйної
освiти (згодом вiн знову став унiверситетом), працював у 1934–1937 рр. у Харкiвському педагогiчному
iнститутi iноземних мов. 1941–1944 рр. – викладач

Томського унiверситету. Пiсля закiнчення докторантури в Москвi в Інститутi мов та писемностi народiв
СРСР упродовж 1946–1987 рр. працював у Київському унiверситетi iм. Тараса Шевченка: в рiзнi роки
завiдував кафедрами латинської мови, загального мовознавства i класичної фiлологiї, романської фiлологiї, був старшим науковим спiвробiтником вiддiлу
лексикографiї Інституту мовознавства АН УРСР,
кiлька рокiв – Інституту археологiї АН УРСР.
А.Бiлецький змiнив кiлька професiй: бiблiограф, редактор видавництва, викладач. Викладацтво стало
для нього покликанням усього життя. Понад 40 рокiв
А.Бiлецький вiддав унiверситетовi, де у 32 роки став
доцентом, у 42 – професором.
Це тiльки зовнiшнi пунктири його життя. За ними стоять внутрiшнi чинники, що сформували його
як ученого. Вiн народився у високоосвiченiй родинi,
яка подарувала Українi трьох видатних учених: це
були батько Олександр Іванович – лiтературознавець зi свiтовим iм’ям та два його сини – Андрiй Олександрович – доктор фiлологiї, член Атенської академiї наук i Платон Олександрович – мистецтвознавець, дiйсний член Академiї мистецтв України, членкореспондент НАН України. Мати, Марiя Ростиславiвна, була ученицею вiдомого iсторика Тарле,
викладачка французької та нiмецької мов.
Сини здобули блискучу мовну та гуманiтарну
освiту вдома й у Харкiвському унiверситетi. Обидва
вони захоплювалися живописом. У дитинствi та в
юнацькi роки А.Бiлецький мрiяв стати астрономом,
художником та iсториком. І багато працював для
цього. Але доля розпорядилася iнакше: вiн став фiлологом, мовознавцем i лiтературознавцем, перекладачем. Його знання iноземних мов феноменальнi.
А.Бiлецький вiльно володiв кiлькома десятками мов
– європейськими i схiдними. До глибокої старостi
вчив новi мови. На 84-му роцi життя писав вiршi
японською. Бог обдарував Андрiя Олександровича
багатьма талантами. Батьки розвинули їх i навчили
працювати. Це був великий працелюб. Талант, помножений на працю, дав прекрасний ужинок.
А.Бiлецький став видатним теоретиком мовознавства, iсториком мови, фахiвцем класичної фiлологiї. Вiн збагатив науку прочитанням ольвiйських
написiв, здiйснив повний переклад «Історiй» Геродота. У його творчому доробку лiтературознавчi
розвiдки зарубiжної лiтератури. Таких людей називають генiальними.
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