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Аннотация. Настоящая биографическая статья посвящена уроженцу слободы Ново-
Серпухов (Балаклея) Змиевского уезда геологу Якову Самойловичу Эдельштейну. В работе 
даётся комплексное описание жизни и плодотворной научной деятельности выдающегося 
исследователя Сибири и Дальнего Востока. 
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Polyakh E. V Edelstein Yakov Samoilovich (1869–1952) 
Abstract. This biographical article is devoted to the son of the settlement of Novo-Serpukhov 

(Balakleya) of the Zmiev county geologist Yakov Samoilovich Edelstein. The work gives a 
comprehensive description of the life and fruitful scientific activity of an outstanding researcher of 
Siberia and the Far East. 
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Яків Самойлович Едельштейн 

народився 28 серпня 1869 року у слободі 
Ново-Серпухові (Балаклія) Зміївського 
повіту Харківської губернії у сім’ї дрібного 
службовця. Ще у ранньому дитинстві 
хлопець утратив батьків, залишившись 
під опікою старшої сестри. Навчався в 3-ій 
Харківській класичній гімназії, а вже з 11 
років йому довелося самому заробляти 
гроші – давати приватні уроки. 

Після закінчення гімназії (із золотою 
медаллю) Яків вступив на природниче 
відділення фізико-математичного 
факультету Харківського університету. 
Ще студентом він здійснював дослідні 
поїздки Кавказом і Катеринославською 
губернією, опублікував за їх результатами 
велику наукову статтю. 

Після закінчення у 1894 році 
університету (диплом І ступеня) з 1895 
року Яків Едельштейн протягом 6 років 
вів геологічні та географічні дослідження 
різних областей і країн Далекого Сходу. На 

Далекий Схід він відправився морем, так 
як Сибірська залізниця тоді ще тільки 
будувалася. У 1896 році Яків Самойлович 
працював у Північній Кореї і в Південно-
Уссурійському краї, а у 1897-1901 роках - в 
районі хребта Сіхоте-Аліня, у 1902 році – 
уже в Північній Маньчжурії, в районі 
хребта Малий Хінган, а в 1903 році – в 
Мукденській провінції Південної 
Маньчжурії. На Сіхоте-Аліні він відкрив 
новий золотоносний район у басейні 
річки Тумнін. 

Крім вивчення нового золотоносного 
району в басейні річки Тумнін, Якову 
Самойловичу вдалося зробити на Сіхоте-
Аліні значні геологічні та геоморфологічні 
відкриття. Він знайшов багату міоценову 
флору в дислокованих товщах, що 
дозволило встановити молодий вік 
складчастості хребта; описав великий 
лавовий (базальтовий) покрив у 
центральній частині хребта. Також ним 
було зроблено багато цінних 
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спостережень над рельєфом. За роботи по 
Далекому Сходу і Маньчжурії Яків 
Едельштейн був нагороджений Золотою 
медаллю Імператорського Російського 
географічного товариства, а також йому   
була присуджена премія імені 
М. М. Пржевальського. 

 

 
 

Рис. 1. Яків Самойлович Едельштейн 
 

Одночасно з дослідженнями на 
Далекому Сході (1901 рік) Яків 
Самойлович здійснив тривалу подорож 
навколо світу морем і сушею, побувавши в 
Японії, Китаї, Індії, на Гавайських 
островах, в Північній Америці, а також в 
Західній Європі (Англія, Франція, 
Німеччина). Ця подорож була пов'язана з 
перервою в польових дослідженнях через 
боксерське повстання в Китаї. Пізніше, в 
1928 році, він відвідав Німеччину, Австрію 
та Італію. Всі ці подорожі сприяли 
розширенню його географічного 
кругозору. 

Яків Самойлович Едельштейн був 
одружений на Вірі Олександрівні 
Сементовській, дочці Сементовського-
Курілло Олександра Максимовича. Своїх 
дітей у родині не було. У 1920 році вони 
удочерили дванадцятирічну племінницю 
Віри Олександрівни Сементовську Зою 
Сергіївну. 

 

 
 

Рис. 2. «Основы геоморфологии. Краткий 
курс» 

Обкладинка другого видання 
 

З 1907 року почався тридцятирічний 
«сибірський» етап діяльності 
Я. С. Едельштейна. Він працював в 
Мінусинському краї, Кузнецькому Алатау, 
Саянах, Західному Сибіру, Забайкаллі. Під 
час Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. Яків Самойлович очолив в 
Свердловську роботи зі складання 
геоморфологічної карти Уралу. Під його 
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керівництвом працював великий 
колектив фахівців. 

Протягом сорока років 
Я. С. Едельштейн був членом  
Геологічного комітету (нині 
Всеросійський геологічний інститут), 
будучи одним з його керівників. З 1937 
року він займав посаду головного 
редактора журналу «Геологія СРСР». 

Великі досягнення Якова 
Самойловича в географії. З перших кроків 
своєї діяльності, крім геології, він 
цікавився рельєфом і ландшафтом 
досліджуваних областей. Відразу після 
своїх далекосхідних експедицій 
Я. С. Едельштейн став дійсним членом 
Імператорського російського 
географічного товариства, пізніше був 
одним з його керівників – секретарем 
товариства, головним редактором 
журналу «Известия Русского 
географического общества», головою 
геоморфологічної комісії, в останні роки 
був членом Президії товариства. Значним 
є внесок Я. С. Едельштейна в організацію 
географічних з'їздів 1933 і 1947 рр. 

Улюбленим районом досліджень 
Едельштейна був Мінусинський край, але 
багато зроблено ним і в інших регіонах. 
Зокрема, за завданням Арктичного 
інституту він досліджував 
геоморфологічні особливості північних 
районів СРСР від Кольського півострова 
до Чукотського моря. 

Багато сил і таланту віддав 
Я. С. Едельштейн педагогічній діяльності. 
Він був одним із засновників і першим із 
професорів Вищих географічних курсів 
(які передували виникненню 
Географічного інституту в Ленінграді), а 
пізніше – деканом географічного 
факультету Ленінградського 
університету, завідував кафедрами 
геоморфології та загальної геології. Він 
читав курс геоморфології і створив 
ленінградську школу геоморфологів. 
Довгий час Я. С. Едельштейн очолював 
створений при географічному факультеті 

Географо-економічний інститут. Яків 
Семенович був справжнім педагогом, бо 
багато часу віддавав молоді. Прагнення 
допомогти учням спонукало його 
написати методичні рекомендації для 
практики геоморфологічних досліджень у 
полі («Інструкція для геоморфологічного 
вивчення і картування Уралу» – 1936 р., 
«Короткий методичний посібник для 
виробництва геоморфологічних 
спостережень у полі» – 1947 р.). У його 
квартирі збирався геоморфологічний 
гурток, багато членів якого стали 
чудовими дослідниками – геологами і 
географами. Досягнення вченого 
відзначені званням заслуженого діяча 
науки, орденами Леніна і Трудового 
Червоного Прапора. 

За своє довге життя Я. С. Едельштейн 
написав багато наукових праць, серед 
яких найбільш вагомі: 

• Гидрогеологическое исследование – 
изучение подземных и родниковых 
вод Славяно-Сербского уезда 
Екатеринославской губернии с 
приложением заметки о полезных 
ископаемых // Отчёт 
Гидрогеологической экспедиции 
профессора А. В. Гурова, 
снаряжённой Екатеринославским 
губернским земством. – Х., 1895–
1896. – Вып. 1, II; 

• Открытие золота в бассейне реки 
Тумнин (Приморской области) // 
Известия Общества горных 
инженеров. – СПб., 1900. – № 4; 

• Геологическое путешествие в хребет 
Петра Великого в 1904 г. // Известия 
Императорской Академии наук. –
СПб., 1905. – Т. XXII; 

• Верхнепалеозойские слои Дарваза. 
(Общий очерк) // Материалы для 
геологии России. –СПб., 1908. –
Т. XXIII; 

• Инструкция для изучения следов 
древнего оледенения в альпийских 
странах. – СПб., 1909. – Вып. 36. 
(Совместно с А. П. Герасимовым); 
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• Исследования в Минусинском и 
частично Ачинском уездах // 
Известия Геологического комитета. – 
1916. – Т. XXXV. – № 1; 

• О горных богатствах Сибири // 
Природа. – 1922. – № 3–5; 

• Программа школьных наблюдений 
по геологии // Программа школьных 
наблюдений над природой. – Пг., 
1922; 

• Тектоника и полезные ископаемые 
Сибири // Известия Геологического 
комитета. – 1923. – Т. XLII, – № 1; 

• К учению о циклах эрозии // 
Почвоведение». – 1925. – № 1–2; 

• Как изучать геологическое строение, 
устройство поверхности и 
минеральные богатства края? // Как 
изучать свой край? – Л., 1925; 

• Конспект лекций по геоморфологии. 
– Л., 1931; 

• Альфред Вегенер (Некролог) // 
Известия Государственного 
географического общества. – Л., – 
1932. – Т. LXIV. – № 4–5; 

• Введение в геоморфологию. – Л., 
1932; 

• Краткая инструкция для 
производства геоморфологических 
наблюдений в поле. – Л.; М., 1935; 

• Инструкция для 
геоморфологического изучения и 
картирования Урала. – Л., 1936; 

• Основы геоморфологии. Краткий 
курс. – М., 1938; 

• Основы геоморфологии. Краткий 
курс. – 2-ое изд. – М., 1947. 
1949 рік став переломним у долі 

одного з провідних геологів і географів 
Росії Якова Самойловича Едельштейна. В 
цьому році в умовах найсуворішої 
таємності були заарештовані вчені-
геологи, що працювали над вивченням 
корисних копалин в Красноярському краї. 
Вони звинувачувалися газетою «Правда» і 
вищим партійним керівництвом країни в 
нібито приховуванні знайденої тут 
уранової руди, тобто у шкідництві на 

користь іноземних держав. За доносом 
серед них виявився і вісімдесятирічний 
професор Я. С. Едельштейн. На допити 
його вводили, підтримуючи за руки, він 
уже не міг стояти.  

Почався новий, на щастя, останній 
етап сталінських репресій – «боротьба із 
безрідними космополітами». До арешту, 
під приводом обговорення нового 
видання книги «Основи геоморфології», 
його намагалися звинуватити в 
космополітизмі. Тоді це не вдалося, але 
вже 31 березня 1949 року Яків 
Самойлович все ж був заарештований, а 
21 січня 1952 року, після винесення 
вироку – 25 років виправно-трудових 
таборів, помер у ленінградській тюремній 
лікарні. Місцезнаходження його могили 
досі невідоме. Посмертно реабілітований 
31 березня 1954 року. 

На честь нашого земляка в 1925 році 
геологічною комісією АН СРСР у центрі 
Північного острова Нової Землі було 
названо льодовик, також його ім’я носить 
пік у Східних Саянах.  
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