До 110-річчя від дня народження А. С. Колодяжного
(1904–1992)
Андрій Степанович Колодяжний народився 15 серпня
1904 року в селі Гирьові Юсковичі на Полтавщині. Закінчивши в
1927 році Гадяцький педагогічний технікум, А. С. Колодяжний
кілька років працює в школах Сумщини, де викладає мову та
літературу.
Протягом
1931–1936 років
навчається
на
філологічному факультеті Харківського державного університету, а
далі в аспірантурі при кафедрі західних літератур Харківського
педагогічного інституту, поєднуючи наукову діяльність із
викладацькою роботою у вищій школі. Після звільнення Харкова
А. С. Колодяжний деякий час працює старшим науковим
співробітником кафедри української мови Інституту вдосконалення
вчителів, а вже з жовтня 1944 року Андрія Степановича
призначають заступником директора з наукової частини
Харківського музею Т. Шевченка, де він працює до переведення
музею в Київ. З 1948 року і до виходу на пенсію в середині
1970-х рр. А. С. Колодяжний працює на кафедрі української мови
Харківського державного університету, спочатку як старший
викладач, далі доцент і певний час її завідувач та як декан
філологічного факультету й факультету іноземних мов. Викладає
базовий курс сучасної української мови та спецкурси, керує
написанням курсових і дипломних робіт. У 1953 році
А. С. Колодяжний захистив кандидатську дисертацію «Функцїї
прийменників у сучасній українській літературній мові», а за її
матеріалами видав монографію «Прийменник» (1960). Його перу
належать ґрунтовні розділи «Прийменник» і «Вигук» в
академічному виданні «Сучасна українська літературна мова.
Морфологія» (1969), вартісні розвідки з шевченкознавства
(«Засоби евфонії поезій Т. Г. Шевченка» (1965), «Звукова

інструментовка поезій Т. Г. Шевченка» (1965)). Завдяки
енергійності й наполегливості А. С. Колодяжного в 1960-х рр.
склався творчий колектив укладачів «Словника мови творів
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка» (Х., 1978–1979), було створено
картотеку й розроблено частину словникових статей. Андрій
Степанович був широкоосвіченою людиною, яка володіла кількома
іноземними мовами, знавцем світової літератури й непересічною
особистістю. Його людяність, комунікабельність, природний
український гумор, чудові організаторські здібності, педагогічний
талант і наукова індивідуальність збереглися в серцях колег,
товаришів і учнів, а його праці продовжують гідно служити
лінгвістиці.

