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Іван Якович Горбачевський – людина, яка уособила в собі
риси і геніального вченого, і
видатного організатора-функціонера, і визначного політика-патріота.
Ще в 1830-х німецькі хіміки
Лібіх і Велер писали: «В органічній
хімії
немає
речовини,
яка
приковувала б увагу більшою мірою,
ніж сечова кислота». Дійсно, це
одна з ключових речовин людського
– і загалом живого – організму. Але
синтезувати її ніяк не могли
наймаститіші світові вчені – як от
Фішер, Траубе, Розен…
Утвердилася
думка,
що
речовини живого організму неможливо синтезувати поза ним.
Аж ось у 1882 році світ облітає сенсація – наукова праця 28річного випускника й працівника Віденського університету Івана
Горбачевського «Синтез сечової кислоти». Він стверджує, що
зробив це. Один із перших у світі.
У тому ж році Горбачевський досліджує травлення еластину
[білок міжклітинної речовини, який, зокрема, сприяє загоюванню
ран] і в однойменній публікації приходить до висновку, що білки
складаються
з
амін
окислот – лиш у 1894
німецький фізіолог Альбрехт Коссель висунув
теорію, що амінокислоти
є головними структурними елементами білків.
Масштаб Горбачевського-вченого: він також синтезував біологічно важливу речовину
креатин, відкрив фермент
3

ксантиноксидазу, методику виділення
нуклеїнових
кислот із
тканин
організму, нову методику визначення
місткості азоту в сечі та інших
речовинах, вперше встановив джерела сечової кислоти в організмі.
Взагалі, висунута ним теорія утворення сечової кислоти в організмі ссавців і людини є неперевершеною і не
втратила свого значення і донині.
В 1898 році Горбачевського нагороджують найвищою нагородою
Австро-Угорщини – орденом Залізної
Корони.
У празькому Карловому університеті, якому він присвятив 37 років
свого життя, Горбачевський проводив
дослідження з гігієни, загальної хімії, епідеміології, судової
медицини, токсикології.
Тут у 1904-08 роках він написав і видав чеською мовою перший
університетський підручник з лікарської хімії в 4-х томах – неорганічна,
органічна та біологічна хімія.

Він один із фундаторів української хімічної термінології на
народній основі, йдеться про його працю «Увага о термінольоґії
хемічній».
Горбачевський підготував два підручники орґанічної та
неорґанічної хімії українською мовою. Перший підручник
«Орґанічна хімія» виданий 1924 року в Празі.
Він написав понад 40 ґрунтовних наукових праць – переважно
експериментального характеру – з біологічної хімії.
У Віденському універсситеті він очолює
студентське об’єднанні
«Січ» – створюється
українська бібліотека, видається «Історія України»
Маркевича,
книжечки
поезій Шевченка. За цю
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діяльність студент Горбачевський потрапляє під нагляд поліції.
З 1906 року Горбачевський разом з іншими українськими
громадськими діячами постійно вимагає від австрійського уряду
відкриття у Львові українського університету.
Іван Горбачевський був не просто міністром здоров’я АвстроУгорської імперії, а у складний військовий час, в 1917-му, стає
засновником цього нового для Європи міністерства на модерних
основах.
Адміністративними
засадами
цього
відомства,
розробленими
Горбачевським, скористалися згодом
інші європейські держави, зокрема і
УНР.
31 жовтня 1918 року на засіданні
ради міністрів, протестуючи проти
схвалення пропозиції поляків захопити етнічні українські землі – йдеться про так звану «лінію Бугу» із
Львовом та нафтовими районами
Галичини – Горбачевський подає у
відставку. І бере участь у відомій
віденській нараді Української парламентської репрезентації, яка ухвалила
проголосити Західно-Українську Народну Республіку.
В 1925 році вченого обрано
академіком Української академії наук.
Радянська влада запрошує його в
столицю УСРР Харків – на престижні
викладацькі та керівні посади.
Академік Горбачевський відмовляється.
Викладаючи в 1920-х в Українському високому педагогічному
інституті у Празі, вчений-патріот відмовляється від платні на
користь українського студентського допомогового фонду.
Науковий авторитет І. Горбачевського визнавали в усьому
світі, навіть в УСРР. У 1925 році його обрали дійсним членом
Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Але на знак протесту проти
голодомору в Україні 1932–1933 років учений зрікся звання
радянського академіка. На початку 1939 року Івана Горба5

чевського обрали Почесним головою Комітету оборони
Карпатської України.
Видатний учений помер у Празі 24 травня 1942 року від уремії – хвороби, яку всебічно вивчав упродовж тривалого часу.
Похований на цвинтарі Св. Матвія. Із 88 років свого життя (18541942) Горбачевський прожив за межами України 67. Але він жив
Україною і для України!
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