ПРИВАТ-ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЗИКИ
фізико-математичного факультету
Імператорського Харківського університету
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Передмова
Фізико-математичний ( Фізичний ) факультет - один з перших,
найбільш відомих факультетів Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, авторитет якого упродовж усього
періоду його існування, становлення та розвитку створювався
багатьма відомими вченими-фізиками, наукова й педагогічна
діяльність яких була пов’язана з університетом. Їх імена назавжди
вписані в історію факультету. Але в ній є й такі особистості, які мало
відомі широкому загалу. Серед них і Михайло Петрович КОСАЧ, який
у 1901-1903 р р. працював на посаді приват-доцента кафедри фізики
фізико-математичного факультету Імператорського Харківського
університету.

Михайло Петрович Косач

Михайло Петрович
Косач
(1869-1903)

(літературний псевдонім Михайло Обачний,
Михайло Козак тощо);
Народився 13 (25) липня 1869 р. у м. НовоградіВолинському Волинської губернії (нині
Житомирська область), Україна. Помер 3 (16)
жовтня 1903 (у віці 34 роки) у Харкові.
Український вчений-фізик, математик,
метеоролог, письменник, перекладач, автор низки
оповідань та наукових праць, надрукованих в
періодиці, засновник літературного
гуртка «Плеяда», громадський діяч.
Михайло Косач – син Петра Антоновича Косача та
Олени Петрівни Косач-Драгоманової (Олени
Пчілки).
Старший брат Лесі Українки (Лариси Петрівни
Косач), Ольги Косач-Кривинюк, Оксани КосачШимановської, Миколи Косача та Ізидори
Косач-Борисової.
Перебував у шлюбі (з 12 вересня 1893 р.) з
Олександрою Євгенівною Судовщиковою
(літературний псевдонім Грицько Григоренко).
Дочка - Мільська Євгенія Михайлівна (1898 року
народження).
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Петро Антонович Косач,

батько М.П. Косача, дійсний статський
радник, народився 20 грудня (1 січня нов.
ст.) 1841р., Мглин, Чернігівська губернія.
Навчався в Петербургзькому та в
Київському університетах.
• Події
• 25 червня 1868 р. шлюб з Ольгою Петрівною
Драгомановою (Оленою Пчілкою).
• 25 липня 1869 р. народження
дитини Михайла Петровича Косача
(Обачного).
• 25 лютого 1871 народження дитини Лариси
Петрівни Косач-Квітки (Лесі Українки).
• 25 травня 1877 р. народження дитини: Ольги
Петрівни Косач (Кривинюк).
• 1882 народження дитини Оксани Петрівни
Косач (Шимановської).
• 3 вересня 1884 народження дитини Миколи
Петровича Косача.
• 1888 народження дитини Ізидори Петрівни
Косач (Борисової).
• 2 квітня 1909 день смерті П.А. Косача.

Петро Антонович Косач
20.12. 1841 - 02.04. 1909
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Оле́на Пчі́лка - українська письменниця, меценатка,
перекладачка, етнограф, фольклористка, публіцистка,
громадська діячка, член-кореспондент Всеукраїнської
академії наук.
•

•

•

Ім'я при народженні: Ольга Петрівна
Драгоманова, Літературний псевдонім
Олена Пчілка. Народилася 17 ( 29 )
червня 1849 року, м. Гадяч, Полтавська
губернія, Російська імперія.
Померла 4 жовтня 1930 р., м.
Київ, Українська УРСР, СРСР.
Поховання: Байкове кладовище, м. Київ.
Мати: поетеси Лесі Українки; Михайла
Косача; Ольги Косач-Кривинюк; Оксани
Косач; Миколи Косача та Ізидори КосачБорисової, сестра професора Михайла
Петровича Драгоманова, дружина Петра
Антоновича Косача.

Ольга Петрівна Косач
( Олена Пчілка )
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Дружина М.П. Косача
Олександра Євгенівна
СудовщиковаКосач (літературний псевдонім
Грицько Григоренко).
•

Народилася 16 (28) березня 1867 р.,
м. Макар'єв, Костромська
губернія.

• Померла 27 квітня 1924 р., Київ).
• Укр. письменниця, перекладачка,
учасниця літературного гуртка
«Плеяда», феміністка, громадська
діячка.

Олександра Євгенівна
Судовщикова-Косач

Подруга і сподвижниця Лесі
Українки та Олени Пчілки.
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Михайло Петрович Косач народився 13 (25) липня 1869 р. у
м. Новограді-Волинському в родині Петра та Ольги Косачів. Був
охрещений 22 липня (3 серпня) 1869 р. Його хрещеними батьками
стали рідний дядько, приват-доцент Київского університету Михайло
Петрович Драгоманов, і тітка-дворянка Олена Антонівна Косач.
Дитячi роки Михайло Косач провів у Новоградi-Волинському (перші
десять років), згодом у Луцьку, Києвi та в селі Колодяжне на Волині.
У 1884 р., отримавши домашню початкову освiту, Михайло Косач
успiшно склав iспити при Першiй київськiй гiмназiї і вiдразу ж був
зарахований до 5-го класу класичної гiмназiї у м. Холмi тодiшньої
Люблiнської губернiї (нині м. Хелм, Польща). У 1888 році Михайло
Косач закiнчив гімназію зi срiбною медаллю і того ж року вступив на
математичний вiддiл фiзико-математичного факультету
Імператорського Київського університету Св. Володимира.
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Будівля Імператорського Київського університету Св. Володимира, в
якому з 1888 по 1891 р. навчався Михайло Косач.

Михайло Косач. 1888 р.

З 1888 по 1891 р. — Михайло Косач був
студентом математичного відділу фізикоматематичного факультету Імператорського
Київського університету Св. Володимира.
У цей же час разом із сестрою Лесею Українкою
за підтримки матері Олени Пчілки заснував
у Києві літературний гурток української
молоді «Плеяда», головне покликання якого
полягало у читанні та критиці нових творів і
перекладів, створення літератури для освіти,
видання збірок з українською белетристикою,
етнографічними та історичними нарисами.
Грандіозні плани гуртка не були втілені у життя,
оскільки цензура у 1889 року заборонила вже
підготовлені до друку збірки.

На прохання Михайла Леся Українка сформувала список
зарубіжних авторів, яких необхідно було перекласти українською
мовою, й учасники гуртка взялись за перекладацьку роботу. У
1893 р. гурток припинив свою діяльність.
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З різних причин своє навчання в Імператорському Київському
університеті Св. Володимира Михайло Косач не завершив. У 1891 р. вiн
перевiвся на математичне вiддiлення фiзико-математичного факультету
Імператорського Дерптського університету, який у 1893 р. був
перейменований на Імператорський Юрiївський унiверситет. Нині це
Тартуський університет, Естонія. У 1894 р. він успiшно закiнчив це
вiддiлення, а через рiк, у 1895 р., закінчив також і фiзичний вiддiл
фiзико-математичного факультету. Навесні 1895 року Михайло Косач
захистив дисертацію на звання кандидата фізики на тему
«Актиноелектричні явища». Ще студентом він працював асистентом
фізичного кабінету, готував і проводив лекційні демонстрації під
керівництвом відомого вченого професора князя Б.Б. Голіцина, згодом
академіка. Б.Б. Голіцин був винахідником електричного сейсмографа,
основоположником сейсмології як точної науки, першим президентом
Міжнародної сейсмічної асоціації.
Як випускник із числа найкращих студентiв Михайло Косач у 1895 р.
був призначений на посаду асистента фiзичної лабораторії Юрiївського
університету. Він також викладав фізику і математику в Тартуській
жіночій гімназії.
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Головна будівля Імператорського Дерптського (Юріївського)
університету.

У 1897 р. Михайло Косач склав іспити на звання викладача
фізики та математики і отримав право читати лекцiї в Юріївському
унiверситетi. У грудні 1899 року він захистив магістерську
дисертацію на тему «Відбивання світла в одновісному
кристалічному середовищі» і отримав посаду приват-доцента
фізики Юріївського університету. Його науковим керівником був
проф. О.І. Садовський (1859–1923). Працюючи асистентом проф.
О.І.Садовського в фізичній лабораторії Юріївського університету
(жовтень, 1898 р.), Михайло Косач брав безпосередню участь
(фактично був співавтором) у проведенні дослідів із виявлення
механічної обертової дії світла на кристалічну пластинку.
Теоретичні розрахунки О.І. Садовського у 1935 році були
підтверджені експериментально американським вченим Річардом
Бетом і отримали назву «ефект Садовського». Цей ефект свідчить
про пряме перетворення світлової енергії в механічну.
Є достатні підстави вживати назву «ефект Садовського.
Косача» (Володимир Шевчук, дійсний чл. НТШ, м. Львів).
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Михайло Косач в лабораторії Юріївського університету.

БіографІчні дані та
інформація про діяльність
Михайла Косача, які
містяться у виданні

Леся Українка, Михайло Косач,
Маргарита Комарова.
Одеса. Фото 1 8 8 9 р.

Лариса і Михайло Косачі.
1 8 9 0 р.
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Наукова діяльність Михайла Косача у Юріївському університеті.

Сфера зацікавлень Михайла Косача полягала у глибокому вивченні й
дослідженні проблем метеорології, геофізики, динаміки атмосфери,
походження атмосферних електричних явищ, фізики Х-променів.
Зокрема, у листі до своєї сестри Лесі Українки від 12.03.1899 р. Михайло Косач
повідомляв про своє захоплення Х-променевим фотозніманням як
потужним засобом у діагностиці хвороб кісток людського організму. Він
сконструював апарат, яким зробив рентґенівський знімок хворої руки та ноги
Лесі Українки.
Інтенсивна праця М.П. Косача та О.І. Садовського у галузі рентґенології, яка
розпочалася віддразу ж після появи у періодиці перших повідомлень про
відкриття та застосування Х-променів, дала можливість цим вченим набути
досвід фотографування і отримання якісних знімків за допомогою Х-променів.
Завдяки цьому Михайло Косач неодноразово проводив навчальні курси для
лікарів відповідних спеціальностей.
У фізичному кабінеті Тартуського університету до цього часу збереглися
газорозрядні та Х-променеві трубки, виготовлені у 1896 - 1914 рр., а також набір
фотографічних знімків 1896 року, виконаних з використанням Х-променів. Їх
авторство сучасні дослідники приписують М.П. Косачу.
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Рентґенівський знімок хворої руки Лесі України, який вірогідно був
зроблений Михайлом Косачем.

Михайло Косач

Наукові праці, які опублікував
Михайло Косач під час роботи в
Юріївському університеті, стосуються
фізичної оптики, метеорології, фізики
електролітів, теоретичної фізики. Він
розробляв вимірювальні
метеорологічні пристрої, зокрема,
неперервний інтегратор сили вітру та
його енергії, електричний термограф.
Михайло Косач вступив до Товариства
природознавців, на засіданні якого
виголосив такі наукові доповіді:
«Заломлення світла на межі двох
одновісних кристалів» та «Спрощена
форма машини Атвуда».
Університетські коллеги відзначали
його високу лекторську майстерність.
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Титульна сторінка журналу, в
якому друкував свої наукові
праці Михайло Косач під час
роботи в Юріївському
університеті.

Магістерська дисертація
Михайла Косача.

Михайло Косач переклав із англійської
мови монографію з метеорології Франка
Вальдо й уклав примітки до тексту.
(Вийшла з друку у 1897р., у СанктПетербурзі).

Михайло Косач

Титульна сторінка
монографії Франка
Вальдо в перекладі з
англійської Михайла
Косача.

Михайло Косач – приват-доцент Імператорського
Харківського університету.
У 1901 р. М.П. Косач був переведений на посаду приват-доцента
кафедри фізики і фізичної географії Імператорського
Харківського університету. Він швидко адаптувався до нових
умов роботи. У Харківському університеті з початком осінньозимового семестру 1901-го р. М.П. Косач набув слави блискучого
лектора-педагога та здібного ученого-експериментатора. Він
читав на кафедрі фізики такі навчальні курси: загальна
метеорологія; електростатика; механічна теорія тепла;
електродинаміка і електромагнетизм; рентгенівські промені та
відразу ж включився в роботу двох знаних університетських
наукових товариств: Харківського Математичного товариства та
Товариства фізико-хемічних наук, які мали давні традиції. На
засіданні Математичного Товариства 01.02.1902 р. М. П. Косач
виступив з доповіддю: «Про заломлення світла на границях двох
одновісних кристалів».
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Імператорський Харківський університет. Фото початку ХХ століття.

М.П. Косач з ентузіазмом брався за вивчення
властивостей електролітів у зовнішньому магнітному
полі, демонстрував експериментальні досліди за
допомогою змонтованого ним потужного
електромагніта, планува підготувати й захистити
докторську дисертацію в галузі фізики електролітів,
опублікував перші праці з цієї тематики.
На розширеному засіданні Товариства фізикохемічних наук при Харківському університеті 21 травня
1902 р. було заслухано доповідь М.П. Косача на тему:
«Електроліти в магнітному полі» у присутності 19 членів
Товариства. Доповідач зупинився на двох головних
моментах: на електродинамічній дії магнітного поля на
електроліти та на поясненні явища індукції електричного
струму в розчинах електролітів. На той час ці питання
ще не були достатньо досліджені еспериментально. На
засіданні були присутні почесний член Товариства
академік М.М. Бекетов та член тогочасної Ради
Міністерства народної освіти професор Імператорського
Санкт-Петербурзького університету О.Д. Хвольсон.

Прилад для дослідження
властивостей електролітів.

Михайло Петрович Косач – метеоролог Харківського університету
М.П. Косач завідув магнітно-метеорологічним
відділенням фізичної лабораторії кафедри фізики
та метеорологічною станцією університету. Він
друкував огляди та статті на метеорологічну
тематику в міжнародному журналі «Meterologische
Zeitschrift», який видавався у Відні, у
сільськогосподарській харківській газеті та в
журналі «Научное обозрение». Особливо цінною
є його публікація Проекту створення сітки
метеостанцій на Слобожанщині. Під цей Проект
було виділено фінансування і були розгорнуті
відповідні роботи.Тогочасні звіти Харківського
університету в наукових «Записках» зафіксували
відомості про ці події. У звіті директора Головної
Фізичної Обсерваторії Імператорської академії
наук 17.09.1903 р. сказано: «В Харківській губернії
справа, розпочата проф. М.Д. Пильчиковим,
успішно продовжується приват-доцентом
М.П.Косачем; тут сітка станцій поповнюється за
участю земства та інших землевласників».

Косач М.П.
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БіографІчні дані та інформація про діяльність Михайла Косача, які
містяться у оригінальному виданні книги «Опыт истории
Харьковского университета // Физико-математический факультет
Харьковского университета (1805-1905) за первые сто лет его
существования» [1], а також в її репринтному виданні [2].

Обкладинка та титульна сторінка репринтногого видання книги «Опыт
истории Харьковского университета // Физико-математический
факультет Харьковского университета (1805-1905) за первые сто лет его
существования» [2].

Сторінки з репринтного видання [2], в яких наведені біографІчні
дані та інформація про діяльність Михайла Косача.

Довідка, яка була видана Михайлу Косачу
про те, що він безстроково може
користуватись книгою з бібліотеки
Імператорського Харківського університету.
Михайло Косач

Фізичний кабінет Імператорського Харківського університету, в
якому працював Михайло Косач.

Метеорологічна станція Імператорського Харківського університету.
Фото початку ХХ століття.

Вчені, з якими спілкувався та співпрацював Михайло Косач під
час роботи у Харківському університеті.

Пильчиков М.Д.

Грузинцев О.П.

Педаєв Д.К.

Видатний фізик,
завідувач кафедри фізики
та фізичного кабінету
Харківського
технологічного институту
Імператора Олександра III.

Завідувач фізичного
кабінету Імператорського
Харківського
університету.

Працівник
метеорологічної
станції
Імператорського
Харківського
університету.

Екран для підсилення фотографічної дії рентґенівських променів,
лампа Пулюя та рентґенівський фотознімок жіночої руки з колекції
фізичного кабінету Харківського університету. Кінець ХІХ – початок
ХХ століття.

Обладнання для дослідження явища поляризаціїї світла. З
колекції фізичного кабінету Харківського університету.

Рентґенівська трубка. Кінець ХІХ – початок ХХ століття.

Метеорологічні прилади для вимірювання напрямку та швидкості
вітру з колекції фізичного кабінету Харківського університету.

Титульні сторінки статті
Михайла Косача з
дарчими написами
М. Д. Пильчикову (1) та
В. Й. Левицькому,
професору Львівського
університету. (2).

(1)

(2)

Михайло Косач

Повідомлення «До теорії граду»,
опубліковане Михайлом Косачем в Журналі
російського фізико-хімічного товариства.

Титульні сторінки
журналів, в яких були
опубліковані наукові
праці Михайла Косача.

Сторінки статтей та
повідомлень, які були
опубліковані Михайлом
Косачем під час роботи в
Харківському університеті.

У Харкові Михайло Косач з дружиною Олександрою та дочкою
Євгенією проживали у найманій квартирі в будинку за адресою вул.
Зміївська 1 (зараз це проспект Гагаріна).

Михайло Косач з дружиною в домашній обстановці.

Михайло Петрович Косач,
літературна діяльність
Літературну діяльність розпочав перекладами із російської М. Гоголя
(« Вечори на хуторі біля Диканьки », 1885, разом з Лесею Українкою ) та
В. Короленка («У великодну ніч»), польської (деякі твори Г. Сенкевича),
англійської (Ф. Брет-Гарта) мов.
Входив до літературного гуртка «Плеяда». Журналах «Зоря» та «Житє
і слово» опублікував низку оповідань: «Різдво під Хрестом Полудневим»
(1889); «На огнище прогресу» ( Посвящую моїй матері ) (1891); «Владарі
світу», «Хмара», «Погибель світу», «Сни», «Отрок ( Дума в прозі )», «Сон
пана Асистента», «Метелики», «Вовкулаки», «Гість», «Що?», «Нікуди»
(усі 1894–1897) та інші. І. Франко відзначив Косача як здібного новеліста.
1892 р. записав у с. Колодяжне Новоград-Волин. повіту (нині Ковел. р-ну
Волин. обл.) від лірника три «божественні» та одну гумористичну («Як
заєць женився») пісні. Цікавився етнографією.

•
•
•

P.S.1. «Плея́да» — літературний гурток української молоді у 1888-1893 роках.
P.S.2. «Зоря́» — літературно-науковий та громадсько-культурний часописдвотижневик, що виходив протягом (1880-1897) у Львові (Австро-Угорщина).
P.S.3. «Житє́ і сло́во » — літературно-художній та громадсько-політичний
часопис, що виходив у Львові (1894-97) за редакцією Івана Франка, спочатку
раз на два місяці, а з липня 1896 — щомісяця.
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У вільний від роботи час Михайло Косач займався фотографією,
зокрема виготовленням стереофотозображень.
Морський краєвид.
Фотографія, знята
Михайлом Косачем.

Пристрій, який Михайло
Косач використовував
для перегляду
стереофотографій.

Смерть Михайла Петровича Косача

Могила
М.П. Косач

Помер передчасно і несподівано 3 ( 16 ) жовтня 1903 від
шигельозу ( бактеріальної дизентерії ) на 35-му році
життя. Останні п'ять днів його минули в мареннях у
харківській лікарні. Панахида відбулася 5 (18 ) жовтня
в Антоніївській університетській церкві. 7 (20) жовтня
1903 року домовину з тілом спочилого урочисто везли
екіпажем Алчевських на залізничний вокзал Харкова.
Проводжати улюбленого викладача пішли студенти,
професори Харківського університету, друзі, знайомі,
соратники покійного, а також майже в повному складі
студенти Ветеринарного інституту, де він викладав
загальну фізику.
На старому Байковому кладовищі в Києві батько,
П.А. Косач, купив велике місце та поставив залізну
огорожу. Тут 9 ( 22 ) жовтня 1903 року під кронами
високих акацій поховали Михайла Косача. Поруч із
ним згодом було поховано і родину.
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Сторінка з метричної книги Антоніївської університетської церкви, в якій
є запис про смерть Михайла Косача.

Антоніївська церква Імператорського Харківського університету, в якій
5(18) жовтня 1903 р. відбулася панахида по Михайлу Косачу.

Некролог на смерть М.П. Косача, який був опублікований в газеті
“Київська старина”.

Могила Михайла Косача на Байковому кладовищі у м. Києві.

Післямова
Михайло Петрович Косач – усебiчно обдарована особистiсть,
талановитий і високоосвiчений фiзик, який поєднував
природодослiдницьку, викладацьку i винахiдницьку працю з
перекладацькою та лiтературною дiяльнiстю.
Як зазначає у своїй науковій праці [10] Володимир Шевчук :
«Михайло Косач як перспективний вчений тримав у полі зору
складні фундаментальні фізичні явища мікро- і макросвіту.
Його наукові досягнення після тривалого забуття стають
надбанням сучасного поступу знань проприроду. Малознане ім’я
на батьківщині вивчається та популяризується».
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