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видатний географ, етнограф, 
історик та  соціолог 



● Лев Ілліч Мечников народився 31 травня 1838 року у Санкт-Петербурзі у сімї Харківського 
поміщика  Іллі Івановича Мечникова. Лев Ілліч старший брат Іллі Мечникова.

● У 1850-1852 роках був вихованцем петербурзького училища правознавства, однак залишив 
навчання через хворобу. 

● У 1851 році родина Мечникових переїздить до Харкова, де Лев Ілліч закінчує гімназію.
● У 1856 році  вступив до медичного факультету Харківського університету (провчившись 

семестр, був виключений через участь у революційних гуртках).
● У 1857 р. він переїздить до Петербурга, де спочатку навчався у Медико-Хирургічній Академіїї, а 

потім на факультеті східних мов Петербурзького університету. Паралельно відвідував заняття 
в Академії мистецтв. Через півтора року через фінансову скруту залишив університет.

● Деякий час працював перекладачем при дипломатичній місії Б. П. Мансурова на Сході; 
відвідав Константинополь, Афон і Єрусалим. Був звільнений за непокору начальству 
(намалював карикатуру на начальника, потім стрілявся на дуелі з людиною, який показав 
малюнок Мансурову). Потім працював торговим агентом на Близькому Сході, а у 1860 році 
виїхав до Венеції. 

● Лев Мечников володів десятьма европейськими мовами, а також арабською, турецькою і 
японською.

Основні дати життя і діяльності:
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● У Венеції Мечников включився у політичне життя, вступив у «Тисячу» 
Гарібальді. Був важко поранений у 1860 р. в битві при Вольтурно. Залишився 
інвалідом і пересувався на милицях.

● З 1861 року жив у Сієні, а після одруження у 1862 році - у Флоренції, а з 1864 
року до кінця життя у Женеві. Активно спілкувався з російськими та 
європейськими соціалістами й анархістами (Герценом, Бакуніним, Огарьовим, 
Елізе Реклю і ін.). Товаришував з О. Дюма (батько).

● З 1874 року і до кінця життя був особистим секретарем Елізе Реклю. У Женеві 
Л. І. Мечников вступив до анархістської секції I Інтернаціоналу.

● Л.І. Мечников почав публікувати статті під псевдонімом «Леон Бранди» у 
журналах російської еміграції на літературні та політичні теми, деякий час був 
редактором власного журналу «Біч» ( «Flegello»), багато подорожував. За 
своїми політичними поглядами Ілля Мечников був анархістом.

● У 1871 році брав участь у підтримці Паризької комуни.
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● У 1874 році Мечников на два роки їде до Токіо, де викладає у 
Токійської школі іноземних мов та інших навчальних закладах. 
Паралельно він вивчає природу, історію та культуру Японії, 
японське суспільство. 

● Повернувшись до Женеви у 1876 році, він обробляє накопичений 
матеріал і випускає книгу «Японська імперія».

● З 1883 року Лев Мечников викладає географію у Невшательскії 
академії наук, завідує кафедрою порівняльної статистики і 
географії у Лозаннському університеті, співпрацює у видаваному 
Е. Реклю журналі «Geographie Universelle» і працює над 
фундаментальною працею «Цивілізація і великі історичні ріки». 
Однак він не встигає видати книгу.

● 30 червня 1888 р. Лев Мечников помер від туберкульозу. 
● Праця всього його життя, «Цивілізація і великі історичні ріки» була 

видана після його смерті другом Ж. Ж. Елізе Реклю у  Франціі у 
1889 році. 
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1884-1888 роки  Л.І. Мечников присвятив 
роботі над головним працею, яку 
передбачав назвати “Цель жизни ”. У ній 
він задумав пояснити життя як феномен 
планети Земля. Однак встиг написати 
тільки першу частину - книгу “La civilisation 
et les grands fleuves historiques” 
(“Цивилизация и великие исторические 
реки”). Ця книга вийшла французькою 
мовою у 1889 році. Готував роботу до 
друку Елізе Реклю. 
    



Російською мовою книга вийшла тільки У 1899 р. і то з великими 
цензурними вадами. В повному вигляді була опублікована у 
1924 році.



Викликають зацікавленість його роботи у журналах:
 Дело (1879, 1880, 1913), Русский вестник (1861), Вестник Европы (1889)





● L’empire japonais (Японская империя). - 1878 (на русском языке не 
издавалась)

● Une dynastie archaique du Japon. - Париж, 1886.
● La civilisation et les grands fleuves historiques (1889, русский перевод 

«Цивилизация и великие исторические реки», 1897, отд. издание 1899) — 
работа переиздавалась в 1924 (первое полное издание на русском языке) и 
1995.

● Мей-Дзи. Эра просвещения Японии. - Казань, 1905.

Основні наукові праці:
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