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Розглянуто основні етапи життя і найголовніші на-
укові здобутки професора Льва Миколайовича Де-
лоне – видатного українського вченого зі світовим 
ім’ям, учня С.Г. Навашина, одного із засновників ци-
тогенетики і каріосистематики у світі, автора термі-
ну «каріотип», піонера радіаційної селекції рослин, 
засновника в селекції методу провокативного добо-
ру, зокрема у сортах – чистих лініях самозапилюва-
чів, перш за все у пшениці; співавтора найкращого в 
СРСР у 1930–1960-ті роки підручника для ВНЗ «Курс 
генетики», незламного борця за класичну генетику у 
роки антигенетичного терору в СРСР (1940–1950-ті 
роки),активного учасника відродження генетики у кін-
ці 1960-х років.
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Лåв Ìèкоëàйовèч Дåëоíå народився 11 травня 1891 року у ñанкт-Петер-
бурз³ у с³ì’ї вченого – представника французького дворянського роду, 

який в³в св³й початок в³д ëюдов³ка ñвятого (1226–1270 рр.). Предок рос³йських 
äелоне ìарк³з П’єр Шарль ìар³я де ëоне був л³кареì в арì³ї Íаполеона, потра-
пив п³д ìосквою у 1912 р. у полон до рос³ян, одружився ³, користуючись при-
хильниì ставленняì рос³йського дворянства, залишився тут назавжди. 

Батько ëьва ìиколайовича, ìикола Борисович äелоне, в³доìий ìатеìа-
тик, ìехан³к, учень ì.Є. Жуковського, у 1890 р. створив ³ очолив кафедру прак-
тичної ìехан³ки в Пол³техн³чноìу ³нститут³ у âаршав³. ó 1905 р. в³н п³дтриìав 
студентський страйк ³ йоìу було запропоновано залишити Польщу ³ в³н ³з с³ì’єю 
переїхав до êиєва. З 1906 до 1928 рр. в³н працював професороì ìехан³ки êи-
ївського пол³техн³чного ³нституту. òут ìикола Борисович став одниì ³з п³онер³в 
в³тчизняного планеризìу, пропагандистоì ³ популяризатороì ав³ац³йних знань 
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в óкраїн³, побудував к³лька планер³в б³пла-
н³в. ñеред його учн³в – в³доìий ав³атор, 
конструктор гел³коптер³в І.І. ñ³корський, 
який на початку 1920-х рок³в виїхав у ñШà ³ 
саìе таì здобув соб³ св³тову славу.

ó ìиколи Борисовича було три сина ³ 
дочка. ëев був середн³ì за в³коì синоì. 
ñтарший його брат Борис ìиколайович 
äелоне став в³доìиì ìатеìатикоì, чле-
ноì-кореспондентоì àÍ ñðñð, ìайстроì 
спорту з альп³н³зìу. ìолодший брат слу-
жив оф³цероì у царськ³й арì³ї, а п³сля жовт-
невого перевороту – в ден³к³нських в³йсь-
ках, був розстр³ляний червониìи. ñестра 
Íатал³я працювала науковиì редактороì 
видавництва «ñоветская энциклопедия», 
знала п’ять ìов, зайìалася спортоì.

ëев ìиколайович з дитинства захоп-
лювався природознавствоì ³ п³сля зак³н-
чення четвертої êиївської г³ìназ³ї у 1911 р. 
поступив на природничий в³дд³л ф³зико-
ìатеìатичного факультету êиївського ун³-
верситету. óже з осен³ 1912 р. в³н розпочав 
свою наукову д³яльн³сть на кафедр³ ботан³-
ки п³д кер³вництвоì професора ñерг³я ãав-
риловича Íавашина (з 1924 р. – акадеì³ка 
âсеукраїнської акадеì³ї наук, нин³ – Íац³о-
нальна акадеì³я наук óкраїни), працюючи в 
цитолог³чн³й лаборатор³ї ц³єї кафедри 
практикантоì. ó 1914 р. в³н зробив першу 
наукову допов³дь, а у 1915 р. опубл³кував 
свою першу наукову роботу. Був активниì 
гроìадяниноì ³ патр³отоì ³ тоìу п³шов 
добровольцеì на фронт Першої св³тової 
в³йни, воював на посад³ «зав³дувач х³ì³єю 
див³з³ї». êоли фронт почав розвалюватися, 
в³н повернувся до êиєва ³ зак³нчив ун³вер-
ситет у 1918 р.

ó с³чн³ 1919 р. ëьва ìиколайовича було 
залишено в ун³верситет³ «для п³дготовки 
до професорського звання». àле в³н на-
прик³нц³ вересня п³шов добровольцеì у 
äен³к³нську арì³ю. Проте п³д час ìасової 
еì³грац³ї – втеч³ б³логвард³йц³в у êриìу в³н 
в³дìовився в³д ì³сця на пароплав³. Зуì³в 
добратися до òб³л³с³, де в³дновив роботу в 

лаборатор³ї професора ñ.ã. Íавашина, 
який з 1916 р. працював тут у òб³л³ськоìу 
ботан³чноìу саду. Працював ë. ì. äелоне 
у òб³л³с³ на р³зних наукових посадах до 
1925 р. ó цьоìу ж роц³ в³н переїхав на ро-
боту до êиєва, де до 1 вересня 1928 р. пра-
цював науковиì сп³вроб³тникоì у Íауко-
воìу ³нститут³ селекц³ї ãоловцукру в лабо-
ратор³ї систеìатики ³ цитолог³ї, яку 
орган³зував ³ очолював до 1925 р. ã.à. ëе-
витський. îдночасно в³н викладав приро-
дознавство у â³йськов³й школ³ ðоб³тничо-
селянської червоної арì³ї, а також в³в за-
няття на кафедр³ ботан³ки у êиївськоìу 
ун³верситет³. Пер³од 1915–1928 рр. – це 
час, коли ë.ì. äелоне ³нтенсивно працю-
вав у галуз³ кар³олог³ї, регулярно друкував 
науков³ роботи у ц³й нов³й царин³ знань. 

Íаприк³нц³ серпня 1928 р. ëьва ìико-
лайовича запросили у ìасл³вський ³нсти-
тут селекц³ї ³ нас³нництва (êиївська обл.), 
де в³н заснував кафедру генетики ³ у званн³ 
професора читав курс генетики. «ìасл³в-
ка» – це був ун³кальний вищий навчальний 
заклад, створений у сел³. òут, окр³ì 
ë.ì. äелоне викладали так³ видатн³ вчен³, 
як à.ñ. ìолостов, â.ó. äирдовський, 
ä.ê. ëар³онов, î. âетцер та ³нш³. Íеподал³к 
в³д ìасл³вського ³нституту знаходилася 
ìирон³вська селекц³йно-досл³дна станц³я, 
яка була чудовою базою для проведення 
наукових досл³джень та практичних селек-
ц³йних роб³т. Пров³дн³ науковц³ ìирон³всь-
кої станц³ї теж були викладачаìи ³нституту. 
Зокреìа, курс селекц³ї в³в видатний селек-
ц³онер, один з автор³в всесв³тньо в³доìого 
сорту пшениц³ óкраїнка І.ì. Єреìеєв. 

ìасл³вський ³нститут селекц³ї та нас³н-
ництва за свої лише 16 рок³в ³снування 
(1921–1937) залишив незабутн³й сл³д в ³с-
тор³ї вищої школи. â³н був розташований у 
колишньоìу ìаєтку, який не було розгра-
бовано у гроìадянську в³йну. êолишн³й 
власник ìаєтку захоплювався ботан³кою ³ 
з³брав величезну к³льк³сть рослин, яка ста-
ла одн³єю з навчальних баз. Інститут дав 
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ìожлив³сть селянськиì д³тяì отриìати 
фахову осв³ту високого р³вня, набути прак-
тичних ³ теоретичних знань у галуз³ генети-
ки, селекц³ї ³ нас³нництва. ñеред його ви-
пускник³в, учн³в ë.ì. äелоне, було багато 
видатних учених генетик³в ³ селекц³онер³в, 
зокреìа, це â.І. ä³дусь, Ф.ã. êириченко, 
â.ì. ðеìесло, П.Ф. ãаркавий, П.ê. Шквар-
н³ков, Ф. Є. Íеìл³єнко,  П.à. ëубенець, 
ê.â. ìалуша, à.â. Пухальський та багато 
³нших. Заклад по сут³ сфорìував оч³льник³в 
систеìи нас³нництва у країн³, кер³вник³в 
головних управл³нь ì³н³стерств, дирек-
тор³в ³ наукових кер³вник³в ³нститут³в ³ до-
сл³дних станц³й, гол³в колгосп³в та дирек-
тор³в радгосп³в. Багато випускник³в були 
обран³ членаìи àÍ ñðñð, âàñãÍІë, рес-
публ³канських акадеì³й наук.

ó 1933 р., у п³к страшенного голодоìо-
ру, ë.ì. äелоне був переведений у õарк³в, 
тод³ столицю óкраїнської ñðð. òут в³н пра-
цював до 1948 р. зав³дувачеì кафедри ге-
нетики, селекц³ї ³ нас³нництва у õарк³всько-
ìу с³льськогосподарськоìу ³нститут³ ³, од-
ночасно, – спочатку зав³дувачеì сектору в 
Інститут³ рослинництва (нин³, п³сля низки 
реорган³зац³й, – це Інститут рослинництва 
³ì. â.Я. Юр’єва Íац³ональної акадеì³ї аг-
рарних наук óкраїни), а впродовж останн³х 
14 рок³в життя, до виходу на пенс³ю 
01.05.1969 р., зав³дував в³дд³лоì агроеко-
лог³ї ³ рослинних ресурс³в.

óчену ступ³нь доктора б³олог³чних наук 
було присуджено ë.ì. äелоне у 1937 р. за 
сукупн³сть друкованих праць за представ-
ленняì Презид³ї â³дд³лення б³олог³чних 
наук àÍ ñðñð.

ó науков³й д³яльност³ ëьва ìиколайо-
вича, як в³н саì писав у автоб³ограф³ї, було 
три пер³оди. ó перший пер³од (1915 – 
1928 рр.) в³н працював над розробкою 
нов³тнього у т³ часи пор³вняльного кар³оло-
г³чного ìетоду у систеìатиц³ рослин. ðоз-
почавши спочатку п³д кер³вництвоì 
ñ.ã. Íавашина, а пот³ì – саìост³йно 
ë.ì. äелоне проводив пор³вняльне вив-

чення хроìосоìних набор³в у груп спор³д-
нених вид³в. äля цитолог³чної характерис-
тики вид³в кар³олог³чно однотипних, проте 
не ³дентичних, в³н запропонував у 1922 р. 
терì³н “кар³отип” (äелоне ë.Í. ñравни-
тельно-кариологическое исследование 
видов Muscari Mill. и Bellevalia Lapeyr.// 
âестник òифлисск. бот. сада, 1922, сер. II, 
вып. 1). êар³отип, за визначенняì – це су-
купн³сть хроìосоì у набор³, що визна-
чається числоì хроìосоì, їхньою величи-
ною ³ форìою, в³н в³дпов³дає виду в його 
природних ìежах. öей терì³н ув³йшов у 
св³тову л³тературу ³ нин³ є загальноприйня-
тиì. 

ñл³д п³дкреслити, що у цей час створю-
вались основн³ уявлення ³ поняття кар³оло-
г³ї, було багато дискус³й, зокреìа ³ щодо 
терì³н³в. Íа початку 1922 р. щодо терì³ну 
кар³отип розгор³лася така дискус³я ì³ж 
ñ.ã. Íавашиниì, який у цей час ув³в терì³н 
«³д³ограìа», ³ ë.ì. äелоне, а з 1924 р. до 
дискус³ї приєднався ³ ã.à. ëевитський, який 
наполягав на ускладнених форìулюван-
нях, що дратувало ñерг³я ãавриловича. ëев 
ìиколайович спочатку вважав, що терì³н 
кар³отип сл³д уводити як терì³н для позна-
чення систеìатичної одиниц³, що об’єднує 
групи вид³в, кар³олог³чно однотипних, 
кар³отип за своїì об’єìоì повинен точно 
в³дпов³дати роду, якщо т³льки р³д установ-
лено у його природних ìежах (ë.Í. äело-
не. Приìенение кариологического анали-
за к решению вопросов специальной сис-
теìатики. // ñб. иì. ñ.ã. Íавашина. ì., 
1928). âрешт³-решт, п³сля тривалих диску-
с³й з урахуванняì уточнень ã.à. ëевитсько-
го, терì³н «кар³отип» було прийнято у су-
часноìу визначенн³. àвторство терì³ну на-
лежить ë.ì. äелоне (див. визначення 
«èдиограììа» в – ð. ðигер, à. ìихаэлис. 
ãенетический и цитогенетический сло-
варь. //ì., êолос, 1967). äетал³ ц³єї диску-
с³ї досить детально викладено в книз³: 
З.ì. ðубцова. ðазвитие эволюционной ци-
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тогенетики растений в ñññð (1920–
1940-е годы). ëенинград, Íаука, 1975.

òакиì чиноì, ëев ìиколайович вперше 
на практиц³ показав, що пор³вняльно-
кар³олог³чн³ досл³дження допоìагають ви-
р³шувати багато дискус³йних питань систе-
ìатики. Íаприклад, два види, зарахован³ 
систеìатикаìи до роду Muscari, ë. ì. äе-
лоне перен³с зг³дно особливостей їхн³х 
кар³отип³в до роду Bellevalia. 

ó цей пер³од ë.ì. äелоне описує ви-
падки пол³плоїд³ї ³ просл³дковує їхнє поход-
ження в³д диплоїдних предк³в. îписов³ 
цього явища присвячено його статт³ «Пе-
ретворення кл³тинного ядра у спадков³й 
ì³нливост³» (1926 р.) ³ «Перетворення кл³-
тинного ядра у процес³ видоутворення ³ 
при виникненн³ р³зновидностей» (1926 р.). 

З питань кар³осистеìатики рослин ëев 
ìиколайович опубл³кував 12 праць, у тоìу 
числ³ за кордоноì у пров³дних наукових 
журналах англ³йською ³ н³ìецькою ìоваìи, 
зокреìа в журнал³ Science, яку представ-
ляв ³ редагував ò. ìорган. ö³ статт³ принес-
ли йоìу св³тову славу.

ì³ж першиì ³ другиì пер³одоì наукової 
д³яльност³ ë.ì. äелоне був час, заповне-
ний чисельниìи досл³даìи ³з вивчення 
теìпературного впливу на хроìосоìи. 
ñаì ëев ìиколайович про це писав так: 
«Перех³дною роботою в³д першого до дру-
гого пер³оду, в якоìу я перейшов в³д спос-
тережень ³снуючого у природ³ до експери-
ìентальних вплив³в на природу, є робота 
про вкорочення хроìосоì п³д впливоì 
охолодження» (1931 р.).

ó цей час своєї наукової д³яльност³ 
ë.ì. äелоне спряìував вс³ свої зусилля на 
експериìентальне отриìання ìутац³й 
рентген³вськиì опроì³ненняì вих³дного 
ìатер³алу. öей пер³од ознаìенувався тиì, 
що професор ë. äелоне став п³онероì 
рад³оселекц³ї.

Íа ëьва ìиколайовича величезне вра-
ження справила допов³дь ã. ìеллера на 5 
ì³жнародноìу генетичноìу конгрес³ в 

Берл³н³ у 1927 р., в як³й в³н показав, що п³с-
ля рентген³вського опроì³нення частота 
ìутац³й в õ-хроìосоì³ у дрозоф³ли ³стотно 
зросла. óже в 1928 р. виходить друкоì 
його робота «äосл³ди з рентген³зац³ї куль-
турних рослин. 1.Пшениц³». (×ерез р³к п³с-
ля ë.ì. äелоне аналог³чн³ роботи з експе-
риìентального отриìання ìутац³й у пше-
ниць розпочав проводити в îдес³ акадеì³к 
à.î. ñапєг³н). ðозпочав ë.ì. äелоне свої 
досл³ди з отриìання ³ндукованих ìутац³й в 
êиївськоìу Íауковоìу ³нститут³ селекц³ї, а 
пот³ì продовжував у ìасл³вськоìу ³нсти-
тут³ селекц³ї ³ нас³нництва, ³ нарешт³, у õар-
ков³.

îсновниì завданняì цих роб³т був по-
шук ìожливостей отриìання ìутац³й, при-
датних для практичного використання в 
селекц³ї. äосл³ди з експериìентального 
ìутагенезу було проведено з р³зниìи сор-
таìи пшениц³. îкр³ì дефектних ìутац³й, 
було виявлено також ц³лкоì життєздатн³ ³ 
плодюч³ ìутанти, причоìу деяк³ з них за 
окреìиìи господарчо-ц³нниìи показни-
каìи ìали практичний ³нтерес. Професор 
ë. ì. äелоне першиì в³дкрив паралел³зì у 
ì³нливост³ природних та експериìенталь-
но отриìаних ìутац³й (1934). ñтало зро-
зуì³ло, що ìетод експериìентального ìу-
тагенезу ìоже ³ повинен застосовуватися у 
селекц³ї поряд ³з ìетодоì г³бридизац³ї.

ðоботи ë.ì. äелоне з експериìенталь-
ного ìутагенезу отриìали високу оц³нку у 
науков³й л³тератур³. З цих питань в³н опуб-
л³кував 13 роб³т. Зокреìа в 1934 р. ë.ì. äе-
лоне видає книгу «åкспериìентальне от-
риìання ìутац³й у пшениць», в 1935 ³ 1936 
роках двоìа виданняìи виходить його 
книга «ñпадков³сть ³ ì³нлив³сть с³льсько-
господарських рослин», а в останн³й з 
них – «Про ìетоди рад³ац³йної селекц³ї» 
(1957 р.) – в³н п³дбив п³дсуìки своїх роб³т у 
галуз³ рад³ац³йної селекц³ї.

ñл³д п³дкреслити, що учнеì ë.ì. äело-
не називав себе à. ãустафссон, в³н гово-
рив, що його хрестоìат³єю були статт³ про-
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фесора ë. äелоне. ó своїй книз³ “Mutation 
and Crop Improvement” à. ãустафссон де-
тально зупинився на роботах ë.ì. äелоне ³ 
подав його портрет. Згодоì розроблений 
ìетод отриìання сорт³в с³льськогоспо-
дарських рослин поширився в усьоìу св³т³. 
ë.ì. äелоне особливо рекоìендував за-
стосовувати окреì³ ìутанти з окреìиìи 
ц³нниìи властивостяìи як партнер³в за 
г³бридизац³ї.

Íе припиняючи роб³т з експериìен-
тального отриìання ìутац³й, ë.ì. äелоне 
розпочав вивчення процес³в спонтанного 
ìутування, що в³дбуваються у природних 
уìовах внасл³док взаєìод³ї орган³зìу ³ се-
редовища. ö³ роботи ìожливо вид³лити як 
трет³й пер³од у його науков³й д³яльност³. 
ó цей пер³од форìуються власн³ погляди 
професора ë. äелоне на ì³нлив³сть у при-
род³. öиì роздуìаì присвячено роботи 
«îпанування процесоì спадкової ì³нли-
вост³» (1931 р.), «àнтид³алектичн³ ìоìенти 
у сучасн³й генетиц³» (1931 р.), «äарв³н³зì 
чи ìеханолаìарк³зì» (1939 р.) та ³нш³.

îсобливу увагу у своїх досл³дженнях 
ë.ì. äелоне прид³ляв пшениц³. ñп³льно з 
â.І. ä³дусеì, своїì учнеì ³ видатниì селек-
ц³онероì, в³н розпочав роботи з внутр³ш-
ньосортового добору ìутант³в у л³н³йних 
сортах саìозапилювач³в. Ідея добору все-
редин³ генетично чистої л³н³ї ³ практична 
усп³шн³сть такої роботи надихнули на при-
пущення, що у чистих л³н³ях виникають 
спонтанн³ ìутац³ї, як³ дають ìожлив³сть за 
їх добору отриìувати сорти пол³пшеної 
якост³. êлючовою працею тут є стаття 
«åфективн³сть внутр³шньосортового по-
л³пшуючого добору в л³н³йних сортах саìо-
запилювач³в» (1946 р.). ó ц³ ж роки ë.ì. äе-
лоне вив³в сорт сильної озиìої пшениц³ 
«õарк³вська–4», який був районований у 
1959 р.

ó своїх висновках про ìожлив³сть ефек-
тивного добору у чистих л³н³ях професор 
ë. äелоне спирався на результати бага-
тор³чних досл³джень форìування сорт³в 

озиìої пшениц³ на провокац³йних фонах. 
Íа д³лянках створювались уìови, близьк³ 
до екстреìальних, наприклад, на пол³ очи-
щувалися в³д сн³гу схили у сувор³ зиìи або 
затоплювалися д³лянки в уìовах зрошу-
вання, вис³валися сорти середньої сìуги 
ðос³ї на богар³ в óзбекистан³, застосовува-
ли також не властив³ за уìоваìи зростання 
для даного сорту переì³щення в ³нш³ гео-
граф³чн³ пояси.

Професор ë. äелоне п³дкреслював не-
обх³дн³сть в³докреìлення процесу адапта-
ц³ї до нових уìов зростання, коли при по-
верненн³ в колишн³ уìови в³дбувається 
повне в³дновлення вс³х ознак, що характе-
ризують даний сорт, в³д незворотних зì³н, 
як³ ìають спадков³ риси. Проте в³н так ³ не 
в³дпов³в ч³тко на питання: що лежить в ос-
нов³ усп³шних добор³в у чистих л³н³ях у дуже 
ч³тко поставлених досл³дах ³з селекц³ї на 
ìорозост³йк³сть, посухост³йк³сть, ст³йк³сть 
до вилягання тощо? І лише в останн³ роки 
на основ³ досягнень в ìолекулярн³й гене-
тиц³, зокреìа в еп³генетиц³, усп³х³в у царин³ 
вивчення ìолекулярної пластичност³ рос-
линного геноìу ìи починаєìо наближати-
ся до розуì³ння ìехан³зì³в таких явищ.

â³н вид³лив також л³н³ю ячìеню з вияв-
ленняì ефекту положення гена, особли-
вост³ якої виклав у допов³д³ «ñиìетрична 
транслокац³я у ячìеню, що приводить до 
ефекту положення гена» (1948 р.). За та-
кого нового розташування рецесивний ген 
починає зчитуватися, у той час як доì³нант-
на його алель блокується при гетерохро-
ìатизац³ї ³ «заìовкає».

З 1956 р., розвиваючи ³деї ì.І. âавило-
ва, ë.ì. äелоне занурився в роботу з вив-
чення св³тових рослинних ресурс³в як 
вих³дного ìатер³алу для селекц³ї найваж-
лив³ших для óкраїни польових культур. За 
його кер³вництва ³ безпосередньої участ³ у 
в³дд³л³ агроеколог³ї ³ рослинних ресурс³в Ін-
ституту рослинництва з³брано ³ вивчено 
понад 10 тисяч сорто-зразк³в польових 
культур. ëев ìиколайович уживав ус³х за-
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ход³в для того, щоб найповн³ше охопити 
вих³дний ìатер³ал для виведення нових 
сорт³в, тоìу що в³н добре розуì³в , що усп³х 
селекц³йної роботи значною ì³рою зале-
жить в³д широти охвату вих³дного ìатер³а-
лу. За його ³н³ц³ативи у в³дд³л³ було розпо-
чато зб³р колекц³й ìутантних форì пшени-
ц³. äля роботи в³дд³лу, очолюваного 
професороì ë. äелоне характерниì було 
широке ³ всеб³чне вивчення вих³дного ìа-
тер³алу в коìплекс³ з ³ншиìи в³дд³лаìи ³ ла-
боратор³яìи ³нституту. ðезультати роб³т ³з 
вивчення рослинних ресурс³в узагальнено 
в низц³ опубл³кованих статей ³ каталогах 
нас³ння, пропонованих для розсилки для 
селекц³йно-досл³дних установ. îстаннє 
видання каталогу нас³ння озиìої пшениц³ 
ñðñð, п³дготовлене ниì у 1969 р., вийшло 
друкоì у 1970 р., уже п³сля його сìерт³.

Як справедливо зазначає у своїх ìеìу-
арах «ó вреìени в плену: Записки генети-
ка» (2010 р.) дочка ë.ì. äелоне Íаталья 
ëьвовна äелоне, коли в³дсл³дковуєш етапи 
наукової д³яльност³ професора ë. äелоне, 
складається враження, що життя, яке в³н 
прожив, було спок³йниì ³ постає образ уче-
ного, залюбленого у свої досл³дження, в³д-
стороненого в³д зовн³шнього св³ту з його 
катакл³зìаìи ³ пристрастяìи. àле пара-
докс полягає в тоìу, що покол³нню, до яко-
го належав ëев ìиколайович, довелося 
пережити Першу св³тову в³йну, жовтневий 
переворот, етапи боротьби за незалеж-
н³сть óкраїни, гроìадянську в³йну ³ черво-
ний терор, п’ятир³чки розбудови ñðñð ³з 
жахливиì голодоìороì ³ ³ндустр³ал³за-
ц³єю, äругу св³тову в³йну, п³слявоєнну 
розруху ³ черговий голод, р³зн³ п³слявоєнн³ 
реорган³зац³ї, де окреìо стоїть гон³ння на 
передову науку, насаìперед на генетику.

ãон³ння на генетику в ñðñð розпочали-
ся у друг³й половин³ 30-х рок³в ìинулого 
стол³ття. ö³ гон³ння очолив, як в³доìо, 
ò.ä. ëисенко, акадеì³к àÍ óкраїни, ака-
деì³к àÍ ñðñð, президент âàñãÍІë (âсе-
союзна акадеì³я с³льськогосподарських 

наук ³ìен³ â.І. ëен³на, нин³ – ðос³йська ака-
деì³я с³льськогосподарських наук). ó 1936 
³ 1939 рр. учениì нав’язували публ³чн³ дис-
кус³ї, у широк³й прес³ генетик³в шельìува-
ли, як приб³чник³в класово-чужого реакц³й-
ного вчення, що наносить шкоду соц³ал³с-
тичноìу буд³вництву. ó 1938–1940 рр. 
були проведен³ ìасов³ арешти генетик³в, 
б³льш³сть з яких були ф³зично знищен³. ñе-
ред них – цв³т радянської, у тоìу числ³ ук-
раїнської, науки, це, зокреìа, ì.І. âави-
лов, ã.ä. êарпеченко, ã.ê. ìейстер, 
ã.à. Íадсон, ã.à. ëевитський, І.І. àгол, 
Í.ê. Беляєв, ã.ã. Фр³зен, ñ.ã. ëев³т, Б.à. Пан-
шин ³ багато-багато ³нших. Багато з них 
були не лише колегаìи ³ сп³вроб³тникаìи, а 
й друзяìи ë.ì. äелоне.

Професор ë. äелоне брав участь у бо-
ротьб³ з ò. ëисенкоì, писав звернення, ба-
гато виступав, а оск³льки був чудовиì ора-
тороì, то робив це надзвичайно усп³шно. 
Широко в³доì³ статт³, в яких в³н розв³нчує 
сутн³сть вульгарного лисенк³зìу: «àнтид³а-
лектичн³ ìоìенти у сучасн³й генетиц³» 
(1931 р.), «×и дає що-небудь «форìальна 
генетика» для практичного виведення но-
вих сорт³в» (1936), «äарв³н³зì чи ìехано-
лаìарк³зì» (1939 р.). ðазоì з ³ншиì в³до-
ìиì українськиì генетикоì – ì.ì. ãриш-
коì в³н написав найсучасн³ший на той час 
п³дручник «êурс генетики» (ì., ñельхоз-
гиз, 1938), за якиì вивчали генетику вс³ 
студенти ðадянського ñоюзу (у 1948 р. 
п³дручник було заборонено ³ вилучено з 
б³бл³отек).

ñтавлення до генетики ставало все не-
стерпн³шиì, але тут розпочалася в³йна. 
ëев ìиколайович добровольцеì п³шов на 
буд³вництво оборонних рубеж³в п³д äн³п-
ропетровськоì. îтриìавши контуз³ю, 
добрався до õаркова ³ напередодн³ взяття 
н³ìцяìи ì³ста евакуювався ³з с³ì’єю спо-
чатку у ñаратов, а пот³ì – у ì³сто êатта-
êурган неподал³к ñаìарканда, куди було 
евакуйовано õарк³вський с³льськогоспо-
дарський ³нститут. òут ëев ìиколайович 
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читав св³й чудовий курс генетики ³ був де-
каноì, продовжував наукову роботу з до-
бору у л³н³йних сортах саìозапилювач³в. 
З ц³єї теìатики в³н у 1942–1946 рр. опубл³-
кував 7 наукових статей. Íаприк³нц³ в³йни 
ëев ìиколайович разоì ³з с³ì’єю повер-
нувся до õаркова.

І тут, у 1948 р., на генетик³в звалилася 
нова б³да. Притихле було пересл³дування 
генетик³в п³сля в³йни перейшло у цькуван-
ня генетики у ц³лоìу як науки, п³дтриìане 
особисто Й. ñтал³ноì. Íа серпнев³й сес³ї 
âàñãÍІë, яка в³дбулася у ìоскв³, було про-
ведено тотальний погроì генетики. Íегай-
но почалося знищення генетики в óкраїн³, 
причоìу зг³дно в³доìоìу принципу – «коли 
в ìоскв³ стрижуть н³гт³, у êиєв³ рубають 
пальц³», додаì – часто «по саìу шию».

30 серпня – 2 вересня 1948 р. у êиєв³ 
було проведено республ³канську нараду, 
на як³й обговорено результати серпневої 
сес³ї âàñãÍІë. Збори в³дбулися за ìос-
ковськиì сценар³єì. òут розгроìоì гене-
тик³в керував один ³з соратник³в ò. ëисенка, 
св³жоспечений акадеì³к âàñãÍІë 
ì.î. îль шанський, зазначу, не найг³рший 
випускник «ìасл³вки», учень ë.ì. äелоне. 
ó його як вступноìу, так ³ у заключноìу 
слов³ на нарад³ чи не найголовн³шиì воро-
гоì «ì³чуринського вчення» ³ його аполо-
гет³в було названо професора ë.ì. äело-
не. Зокреìа, про згаданий вище п³дручник 
з генетики в³н сказав таке: «Перу українсь-
ких вейсìан³ст³в ì.ì. ãришка ³ ë.ì. äело-
не належить книга «êурс генетики». Íа ìою 
дуìку, серед вейсìан³стської л³тератури 
неìає шк³длив³шої книги, н³ж ця. ó н³й пов-
н³стю викладається вейсìан³зì-ìор-
ган³зì; вс³ розд³ли цього п³дручника … ряс-
н³ють «доказаìи» ³снування у рослин ³ тва-
рин особливої речовини спадковост³». îсь 
що, на його дуìку, було у п³дручнику най-
шк³длив³шиì! І дал³ у знущальн³й форì³ з 
особистиìи образаìи автор³в наведено 
так званий анал³з цього п³дручника ³ по-
переднього п³дручника, написаного 

ì.ì. ãришкоì українською ìовою 
(ì.ì. ãришко-ëесенко. êурс загальної ге-
нетики. õарк³в-êиїв, 1933). à в заключноìу 
слов³ в особливо знущальн³й форì³, образ-
ливо ³ нав³ть непристойно охарактеризова-
но неприìиренну позиц³ю професора 
ë. äелоне (див. Про п³дсуìки роботи…
ñтенограф³чний зв³т…1948).

ëьва ìиколайовича вигнали ³з õар-
к³вського с³льськогосподарського ³нститу-
ту й Інституту генетики ³ селекц³ї àÍ óðñð (у 
той час – один ³з попередник³в нин³шнього 
Інституту рослинництва ³ì. â.Я. Юр’єва). 
ó його трудов³й книжц³ було зроблено бага-
тосл³вне обґрунтування причини його 
в³драхування, де зазначалося, що в³н бага-
то рок³в пропагував антинаукове вчення 
ìорган³зìу-ìендел³зìу. ìайже р³к його н³-
куди на роботу не брали, нав³ть лаборан-
тоì, ³ с³ì’я дуже б³дувала в³д безгрош³в’я. 
Пот³ì ëьва ìиколайовича все ж до ака-
деì³чного ³нституту повернули. Íеìало 
для цього зробив в³доìий селекц³онер 
â.Я. Юр’єв, який у той час був директороì 
³нституту, в³н дуже поважав ëьва ìикола-
йовича ³, по зìоз³, його п³дтриìував. Проте 
кафедру генетики в³н утратив назавжди ³ 
вже не читав свої чудов³ лекц³ї.

ó перейìенованоìу ³ переп³дпорядко-
ваноìу âàñãÍІë Інститут³ рослинництва, 
генетики ³ селекц³ї у 1956 р. було створено 
новий в³дд³л агроеколог³ї ³ рослинних ре-
сурс³в, зав³дувачеì якого було призначено 
професора ë. äелоне. àле у 50–60-т³ роки 
ìинулого стол³ття ëьва ìиколайовича 
оточувала зовс³ì не та наукова атìосфе-
ра, в як³й в³н звик працювати. Íе було ìо-
лод³, не було у нього студент³в ³ асп³рант³в, 
не було пл³дних дискус³й, панував страх 
бути звинувачениì у пособництв³ вейс-
ìан³зìу-ìорган³зìу, процв³тала ìалогра-
ìотн³сть ³ вульгарне розуì³ння генетики ³ 
наукових основ селекц³ї.

Показовиì ³ ц³кавиì є такий ìоìент ³з 
наукового життя тих час³в, про який ìен³ 
розпов³в один ³з харк³вських б³олог³в. õтось 
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³з ìолодих учених хот³в побачити хроìосо-
ìи жита. ìетафазних пластинок з хроìо-
соìаìи, де було б ìожливо розр³знити ок-
реì³ хроìосоìи, отриìати йоìу не вдава-
лося, на препаратах спостер³гали клубки 
хроìатинових ниток. Íа прохання допоìог-
ти у приготуванн³ цитолог³чних препарат³в, 
чи дати пораду, як це зробити, ë.ì. äелоне 
говорив, що в³н усе забув ³ нав³ть не знає, 
що таке хроìосоìи. â к³нц³-к³нц³в на на-
стирлив³ запитання в³н буркнув: «Поставте 
проросле нас³ння перед ф³ксац³єю на н³ч у 
холодильник!». îшелешений асп³рант по-
дуìав, що «вейсìан³ст» над ниì знущаєть-
ся, але з часоì вир³шив виконати пораду ³ 
отриìав чудов³ препарати хроìосоì.

Звичайно, поряд працювали й ³нш³ сп³в-
роб³тники, як³ були квал³ф³кованиìи ³ д³ло-
виìи людьìи, ³ ще були особлив³ люди-се-
лекц³онери, частина яких досягала блиску-
чих результат³в. öе були безìежно в³ддан³ 
своїй справ³ люди, але їì було все одно, 
якиì саìе чиноì вони досягли усп³х³в, 
тоìу що усп³х³в вони досягали ³нтуїтивно. 
Інтуїц³я – це дар ³ ознака таланту, але пере-
класти на ìову теоретичних узагальнень 
те, що вони робили, у них не було н³якої 
потреби. òоìу й були у вжитку так³ терì³ни-
пояснення ìетод³в створення нових сорт³в 
рослин ³ пор³д тварин як «перероблення 
спадковост³», «спряìоване виховання», 
«асиì³ляц³я зовн³шн³х уìов», як³ не базува-
лися на серйозн³й науков³й баз³.

ó друг³й половин³ 1960-х рок³в, коли 
в³дбувалася реаб³л³тац³я генетики, профе-
сор ë. äелоне брав активну участь у її 
в³дродженн³. â³н у 1967 р. входив до складу 
îргкоì³тету âсесоюзного товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, 
обирався членоì презид³ї цього òоварист-
ва, був одниì ³з засновник³в-орган³затор³в 
óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в, обирався до складу кер³вних ор-
ган³в цього òовариства. òакож, був одниì ³з 
перших член³в редколег³ї заснованого у 
1967 р. журналу «öитология и генетика».

П’ятьдесят п’ять рок³в продовжувалася 
наукова д³яльн³сть ëьва ìиколайовича – 
в³д його першої роботи 1915 року до ос-
танньої публ³кац³ї 1970 року, яка вийшла 
вже п³сля його сìерт³. â³н н³коли не зрад-
жував своїх наукових переконань, нав³ть 
п³д величезниì тискоì орган³в коìун³стич-
ної парт³ї, що в³дбувався у к³нц³ 1940-х 
рок³в. І залишався при цьоìу без будь-якої 
роботи – в³д професора ë. äелоне виìага-
ли каяття в наукових диверс³ях ³ в³дìови в³д 
«буржуазного вейсìан³зìу-ìорган³зìу ³ 
ìендельянства», а по сут³ – в³д справи 
усього його життя, в³д ãенетики. 

Поìер ë.ì. äелоне першого листопа-
да 1969 р. у ì. ìоскв³ у дочки, куди в³н пе-
реїхав ³ прожив у неї лише к³лька ì³сяц³в.

ëьву ìиколайовичу властивиì було 
стверджувальне, св³тле сприйняття життя. 
â³н був широко ³ глибоко осв³ченою люди-
ною, прекрасно знав поез³ю, ìузику, живо-
пис. â³ддан³сть ³ прихильн³сть до окреìих 
письìенник³в, художник³в, коìпозитор³в 
були наст³льки високиìи, що, як зазначали 
близьк³ йоìу люди, здавалося, що у нього є 
внутр³шн³й каìертон естетичного сìаку. 
ëьву ìиколайовичу властивиì було в³д-
чуття життя взагал³, ³ рослинного теж, за 
якиìи, як ³ за доìашн³ìи тваринаìи, в³н ì³г 
спостер³гати годинаìи. â³н д³йсно був óче-
ний-Природознавець, що тепер р³дко 
трапляється серед б³олог³в. â³н був над-
звичайно деìократичною людиною з пов-
ною в³дсутн³стю сноб³зìу. äля нього чужи-
ìи були будь-яка поза, хизування. öе була 
дуже ц³л³сна людина. Будь-яка рефлекс³я 
була йоìу неприєìною. ó нього була ви-
тончена дел³катн³сть почутт³в. âизначаль-
ною його рисою, його доì³нантою, було те, 
що в³н був учениì. ñаìе такиì в³н лишився 
у паì’ят³ колег, учн³в, вдячних нащадк³в. 

õай ц³ рядки будуть ще одн³єю ознакою 
глибокої шани та паì’ят³ про ëьва ìико-
лайовича äелоне – незлаìного âченого ³з 
св³товиì ³ì’яì, великого Патр³ота, видат-
ного ³ шанованого професора ³ âчителя, 
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який був одниì ³з фундатор³в школи ук-
раїнської кар³олог³ї, генетики ³ селекц³ї, 
як³й в³н разоì ³з своїì учителеì акадеì³-
коì ñ.ã. Íавашиноì прин³с св³тову славу.
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ðассìотрены основные этапы жизни и глав-
нейшие научные достижения профессора ëьва 
Íиколаевича äелоне – выдающегося украин-
ского ученого с ìировыì иìенеì, ученика ñ.ã. 
Íавашина, одного из основателей в ìире цито-
генетики и кариосистеìатики, автора терìи-
на «кариотип», пионера радиационной селек-
ции растений, основателя в селекции ìетода 
провокативного отбора, в частности у сортов – 
чистых линий саìоопылителей, прежде всего 
у пшеницы; соавтора лучшего в ñññð у 1930–
1960-е гг. учебника для âóЗов «êурс генетики», 
несгибаеìого борца за классическую генети-
ку в годы антигенетического террора в ñññð 
(1940–1950-е гг.), активного участника воз-
рождения генетики в конце 1960-х годов.

Ключевые слова: ë.Í. äелоне, история науки, 
кариотип, кариосистеìатика, радиационная 
селекция, экспериìентальный ìутагенез.
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Main periods of life and principal scientif-
ic achievements of professor Lev Nikolajevi-
ch Delone, outstanding Ukrainian scientist of 
worldwide reputation, follower of S.G.Navashin, 
one of the founding fathers of cytogenetics and 
karyosystematics in the world, author of the term 
“karyotype”, pioneer of the radiation plant se-
lection, founder of provocative selection method 
in breeding, specifically in cultivars of self-polli-
nator pure lines, first of all in wheat; coauthor of 
the textbook for universities “Course of Genet-
ics”, the best one in USSR for 1930–1960s; in-
flexible fighter for classic genetics in years of an-
ti-genetics terror in USSR (1940–1950s), active 
participant of genetics renaissance in the late 
sixties have been reviewed.

Key words: L.N.Delone, history of science, kary-
otype, karyosystematics, radiation selection, 
experimental mutagenesis.


