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Загальні дані
Короткий зміст:

Фонд складається з віршів та праць Леоніда Марковича Мосендза (1897-1948), українського
письменника, а також із спогадів про нього.
Фізичний опис:

0.25 лінійних фути (9 течок)
Мова:

Українська, німецька

Організація фонду
Фонд зорганізовано у двох серіях:
Серія I: Вірші та праці, 1939, недатовані
Серія II: Матеріали про Леоніда Мосендза, 1947-1970

Зміст
Основний масив фонду складається з віршів і праць Леоніда Мосендза та спогадів удови письменника
Маґди Мосендз. Також міститься невеликий спогад Моріса Мері про Леоніда Мосендза.
Біографічна довідка:
Леонід Маркович Мосендз (1897-1989), український письменник, народився у місті МогилівПодільський. 1915 р. закінчив семінарію для вчителів. У перші роки Першої світової війни служив у
російській армії, а згодом приєднався до війська УНР. Емігрував на Захід після падіння УНР.
1922 р. Мосендз переїхав у Чехословаччину з польського міста Ченстохова. 1924 р. закінчив у
чеському місті Подєбради навчання у гімназії та вступив на хімічно-технологічний факультет
Української господарської академії. 1928 р. отримав диплом інженера-технолога і залишився
асистентом на кафедрі в УГА.
1931 р. Мосендз захистив докторську дисертацію і почав працювати у лабораторіях. Упродовж
1937-1938 рр. викладав у Державній академії у Сваляві на Закарпатті. Після окупації цього регіону
перебрався у Братиславу.
1946 р. переїздить до Австрії. В Іннсбруку заприятелював із Юрієм Кленом. Удвох вони видали
збірку пародійних віршів «Дияволічні параболи» під спільним псевдонімом Порфирій Горотак. У
1946 р., тяжко хворий на сухоти, переїжджає до Швейцарії.
Леонід Мосендз помер 1948 р. у місті Бльоне у Швейцарії.

Творчий доробок складається з поетичної збірки «Зодіяк» (1941); трьох поем «Вічний корабель»
(1940), «Канітферштан» (1945), «Волинський рік» (1948); трьох збірок новел і оповідань: «Засів»,
«Людина покірна», «Відплата», а також незавершеного роману «Останній пророк» (виданий
посмертно у 1960 р.)
.
Короткий опис
Фонд зорганізовано у двох серіях.
Серія І: Вірші та праці складається з віршів та праць Леоніда Мосендза. У ній міститься вірші та
чотири праці, а також дві титульні сторінки оповідання, якого нема в архіві.
Серія ІІ: Матеріали про Леоніда Мосендза містить спогад Маґди Мосендз про Леоніда
Мосендза. Також серія містить невеликий спогад, написаний Морісом Мері, що перебував із
Леонідом Мосендзом у тій самій лікарні у Швейцарії. Ще є некролог з українського часопису «Рідна
книга на чужині», який публікувався у США.

Правила користування фондом
Обмеження доступу

Даний фонд обмежень не має.
Обмеження на використання

Дозволяється робити поодинокі зірокс копії для дослідчих потреб.
Наукове Товариство ім. Шевченка зберігає тільки право фізичної власности матеріялів. Авторські
права залишаються з автором/фондоутворювачем або з його спадкоємцями. Відповідальність за
дотримання вимог авторських прав залишається з дослідником.
Посилання на матеріяли фонду

Назва документу; дата (якщо її зазначено); Фонд Леоніда Мосендза; номер течки; Архів Наукового
товариства ім.Шевченка.

Походження і придбання
Дар Маґди Мосендз, 1989 рік.

Предметні гасла
Фонд заіндексований в каталозі бібліотеки Наукового Товариства ім Шевченка згідно з наступними
предметними рубриками:
Literature, 20th century
Writers–20th century

Опрацювання фонду / Опис
Надходження: 1989 рік
Опрацював Остап Кінь у 2012 році
Опис склав Остап Кінь у 2012 році

ОПИС
Серія 1: Вірші та праці, 1939, недатовані
Вірші, недатовані
Праці, недатовані:
«Кущ палаючий», недатовано (машинопис)
«Народження Дона-Кіхота», недатовано (машинопис)
«Паньківцям і околиці», недатовано (машинопис)
«Поки вихилявся глечик», недатовано (машинопис)
Титульна сторінка оповідання «Жереб кинутий», 1939 (машинопис)

Течка
Течка 1
Течка 2
Течка 3
Течка 4
Течка 5
Течка 6

Серія ІІ: Матеріали про Леоніда Мосендза, 1948-1949, недатовано
Мері, Моріс. Спогад-нотатка. Лаутербург, 1949 (по-німецьки)
Мосендз, Магда. Спогад. «Др. інж. Леонід Мосендз», недатовано
(машинопис)
Некролог, 1949 (надрукований у часописі Рідна книга на чужині)
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Течка 8
Течка 9

