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Іван Пі шут на ро див ся 13 бе рез ня 1935 року в Бра
ти сла ві. Ос кіль ки пі сля роз па ду Авст роУгорської 
ім пе рії в Сло вач чи ні не було фа хів ців з лі хе но ло
гії, Іван, який всту пив на при род ни чий фа куль тет 
уні вер си те ту іме ні Яна Ко менсько го (Бра ти сла
ва), про дов жив нав чан ня в Кар ло во му уні вер си те ті 
Пра ги. Тут на ка фед рі бо та ні ки він міг спе ціа лі зу
ва ти ся з лі хе но ло гії. На той час лі хе но ло гіч ні до
слі джен ня на те ре нах Сло вач чи ни про во ди ли ві до
мі чеські лі хе но ло ги Ї. Суза, З. Чер но горський та 
Й. Над вор нік, у двох ос тан ніх Іван мав на го ду по
по вню ва ти свої знан ня з об ра но го фаху.

Пі сля за кін чен ня уні вер си те ту в 1958 році І. Пі
шут по вер нув ся до Бра ти сла ви і з ен ту зі аз мом роз
по чав ба га то ас пект ні лі хе но ло гіч ні до слі джен ня. 
Спо чат ку він от ри мав по са ду в Сло вацько му інсти
ту ті охо ро ни пам’яток при ро ди, від так уп ро довж 
28 ро ків пра цю вав у Сло вацько му на ціо наль но му 
му зеї – іс то ри кокрає знав чо му му зеї (Бра ти сла ва), 
зго дом – в Інсти ту ті бо та ні ки Сло вацької ака де мії 
наук, де за клав ос но ви для ство рен ня від ді лу без су
дин них рос лин.

У 1961 році Іван Пі шут очо лив від діл гер ба рію 
ли шай ни ків і бріо фі тів у Сло вацько му на ціо наль
но му му зеї, де лі хе но ло гіч на ко лек ція на той час 

ста но ви ла 460, а бріо ло гіч на – 1676 зраз ків. За де
ся ти літ тя його ро бо ти була ство ре на най біль ша в 
Сло вач чи ні і п’ята на те ри то рії ко лишньої Че хо
сло вач чи ни ко лек ція цих рослин. У 1989 році, коли 
І. Пі шут за ли шив Му зей, вона вже на лі чу ва ла по
над 67000 зраз ків ли шай ни ків та 38000 – мо хів.

Іван Пі шут по чав по пу ля ри зу ва ти знан ня з лі
хе но ло гії та за по від ної спра ви від 1959 року, ви ко
ристо вую чи для цьо го мож ли вості Сло вацько го бо
та ніч но го то ва рист ва. У 1984 році до слід ник ви дав 
кни гу «За гад ко вий зе ле ний ли шай ник» («Záhadný 
zelený lišajník»), при зна че ну для ши ро ко го за га
лу чи та чів, на сам пе ред мо ло ді. У ній ав тор в ін
три гую чій та дос туп ній фор мі предста вив світ ли
шай ни ків, ці ка во роз по вів про особ ли вості ро бо ти 
лі хе но ло га. Кни га швид ко на бу ла по пу ляр ності і 
ввійш ла до пе ре лі ку лі те ра ту ри, обов’язкової для 
оп ра цю ван ня кіль ко ма по ко лін ня ми сту ден тівбо
та ні ків. Важ ли во, що в ній та кож об ґрун то ву ва ла ся 
не об хід ність охо ро ни ли шай ни ків та при ро ди за га
лом. 

Від 1967го І. Пі шут брав ді яль ну участь у за хо
дах з охо ро ни при ро ди та ство рен ні в кра ї ні за по
від них те ри то рій. До слід ник та кож є спів ав то ром 
Чер во ної кни ги крип то гам них рос лин Сло вач чи
ни, під го ту вав пер ший Чер во ний спи сок ли шай
ни ків Сло вач чи ни і до лу чив ся до роз роб ки його 
наступ них ви дань.

Ре зуль та ти вив чен ня ли шай ни ків різ них 
гірських ра йо нів Сло вач чи ни представ ле ні у по над 
400 нау ко вих пуб лі ка ці ях юві ля ра. Іван Пі шут до
слі джу вав ли шай ни ки в різ них осе ли щах: від май
же при род них пра лі со вих ма си вів до лі со вих те ри
то рій, які за зна ють знач них ан тро по ген них транс
фор ма цій. Він та кож до пов нив ві до мості сто сов но 
різ но ма ніт тя ли шай ни ків Бал кансько го пів ос т ро
ва, Кав ка зу, Ту реч чи ни, Цен траль ної Азії, Грен лан
дії тощо.

До слід ник де таль но вив чав по ши рен ня 
представ ни ків ро дів Collema і Cladonia в Сло вач
чи ні і по пов нив знан ня про них, про ана лі зу вав 
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за гро зи щодо враз ли вих епі фіт них ви дів, зок ре ма 
Lobaria pulmonaria.

У 1962 році І. Пі шут упер ше в Цен траль ній Єв
ро пі за по чат ку вав до слі джен ня впли ву по лю тан тів 
з ізольо ва них про ми сло вих об’єктів на ли шай ни
ки, а в 1974 році – упер ше в сві то во му ви мі рі по чав 
вив ча ти дію маг ніє вих ви ки дів на епі фіт ні ли шай
ни ки.

По при склад но щі ко лишньої со ціа ліс тич ної 
сис те ми, в якій пе ре бу ва ла то діш ня Че хо сло вач
чи на, нав’язуване вла дою об ме жен ня кон так тів 
із за ру біж жям, Іван Пі шут зу мів до 1989 р. на
ла го ди ти ши ро кі нау ко ві зв’язки з до слід ни ка
ми з Авст рії (О. Бре ус, Й. Пельт), Азер бай джа ну 
(Ш. Бар ха лов), Ве ли кої Бри та нії (Д. Хо ук сворс, 
М. Сі ворд, Т. Свін скоу), Бі ло ру сі (М. То мін), Да
нії (В. Альст руп, С. Хрістен сен), Ка на ди (І. Бро до, 
Й. де Слу вер), Ні меч чи ни (А. Хен сен, Г. Хер тель, 
О. Кле мент, Й. Пельт), Нор ве гії (П. Йор ген сен, 
Х. Крог), Поль щі (Я. Бист рек, К. Чи жевська, З. То
бо левський, Й. Но вак), Пор ту га лії (С. Та ва рес), 
Ро сії (К. Рас са ді на), США (У. Каль бер сон, Р. Еган, 
Т. Есс лін гер, А. Еванс, Х. Ім ша уг, А. Шаде, У. Ве
бер), Угор щи ни (К. Вер ше ги), Уруг ваю (Г. Осо ріо), 
Фран ції (Г. Клау за де, К. Ру), Швей ца рії (К. Шей
дег гер), Шве ції (О. Аль борн, Г. Де ге лі ус, Р. Мо берг, 
Л. Ті бел), Япо нії (Й. Аса хі на, Х. Ка ші ва да ні, С. Ку
ро ка ва) тощо.

Іван Пі шут ви бу ду вав нішу для лі хе но ло гії в кра
ї ні, не ве ли кій за те ри то рі єю, од нак на про чуд ба га
тій за мор фо ло гіч ним і біо ло гіч ним різ но ма ніт тям. 
Його гід ний по ди ву ен ту зі азм до слід ни ка, яс к ра
вий та лант і не вси пу ща енер гія спри яли роз ви тку 
лі хе но ло гії в су сід ніх кра ї нах, особ ли во в Чеській 
Рес пуб лі ці.

Не зва жаю чи на гли бо ку обіз на ність, нау ко вий 
сту пінь і чис лен ні пуб лі ка ції, І. Пі шут не міг пра
цю ва ти на від по від ній по са ді та бути офі цій ним 
ке рів ни ком сту дентських ро біт че рез стан дар ти ре
жи му, що іс ну вав у Сло вач чи ні до 1989 року. Од нак 
його пос тій ний по шук і ви на хід ли вість спо ну ка ли 
і на сна жу ва ли сту ден тів спе ціа лі зу ва тися з мі ко ло
гії та лі хе но ло гії, під ні ма ли її престиж, як важ ли вої 
нау ки, в ака де міч них ус та но вах і при ро до охо рон них 
ор га ні за ці ях Сло вач чи ни та Чеської Рес пуб лі ки.

До 70річ чя від дня на ро джен ня Іва на Пі шу та 
ви йшов спе ці аль ний ви пуск жур на лу «Mycotaxon» 
«Цен траль но єв ро пейські ли шай ни ки: різ но ма ніт
тя та за гро зи» (Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. 

& Lisoñ P. (eds.) 2006. Central European lichens – 
diversity and threat (Dedicated to Ivan Pisut). – 
Mycotaxon Ltd., Ithaca. – 364 p.), що міс тив до бір ку 
праць фа хів ців із Ні меч чи ни, Поль щі, Че хії, Ес то
нії, Авст рії та Сло ве нії. Од нак най біль ше вра жає 
те, що сло вацькі та чеські лі хе но ло ги ви слов лю ва
ли вдяч ність І. Пі шу ту за роз ши рен ня об рі їв сві ту 
лі хе но ло гії, за плід ну нау ко ву спів пра цю впро довж 
де ся ти літь.

Свій юві лей І. Пі шут зуст рі чає в гар но му гу мо рі, 
спов не ний твор чих пла нів і но вих за ду мів. Він уже 
дав но на пен сії, та по при це, май же що дня бу ває 
в Інсти ту ті і жва во ці ка вить ся всі ма по дія ми, що 
тут від бу ва ють ся. Із за не по ко єн ням го во рить про 
зга сан ня ін те ре су мо ло дих бо та ні ків до вив чен ня 
ли шай ни ків, зло бо ден ні про бле ми щодо під го
тов ки фа хів ців у цій галузі, ос кіль ки нині спос те
рі га єть ся го нит ва за мо дер ни ми мо ле ку ляр ни ми 
та комп’ютерними до слі джен ня ми. Дуже при єм но 
було по чу ти роз по відь юві ля ра про ві до мо го ук
ра їнсько го бо та ні ка Д.К. Зе ро ва, яко го Іван Пі
шут знав ще з 1970 року, коли Дмит ро Костьо вич 
при їз див до Бра ти сла ви на між на род ний бо та ніч
ний з’їзд. По ба гатьох ро ках, коли Іван Пі шут був 
в ек спе ди ції в Уз бе киста ні та Турк ме ніста ні і по до
ро жу вав ра зом із во ді ємук ра їн цем, він по ба чив, 
що ук ра їн ці дуже до б ре ро зу мі ють сло вацьку мову. 
Іван од ра зу ж при га дав ві зит Д.К. Зе ро ва, коли в 
його при сут ності сло вацькі бо та ні ки про кли на ли 
ро сійських сол да тів, які в 1968 році при нес ли «сво
бо ду» на тан ках у Че хо сло вач чи ну, що праг ну ла ви
рва ти ся зпід «па тро на ту» СРСР.

У роз мо ві з ди рек то ром Інсти ту ту бо та ні ки док
тор кою А. Гут то вою я об мо вив ся про те, що хочу за
пи та ти у А. Лац ко ві чо вої, де кра ще ку пи ти ме дич ні 
пре па ра ти та дея кі речі для донь ки та дру жи ни. І 
був при єм но вра же ний її від по від дю: «За пи тай те в 
Іва на. Він у нас справж ній Вчи тель і в лі хе но ло гії, і 
в усіх пи тан нях жит тя». 

При єд ную чись до чис лен них при ві тань юві ля
ра від сло вацьких, чеських, польських, угорських 
ко лег, що про лу на ли на се мі на рі «Се редньо єв ро
пейські ли шай ни ки – су міш біо гео гра фіч них еле
мен тів» 17 бе рез ня 2015 року (див. ок ре ме по ві
дом лен ня), зи чи мо Іва ну Пі шу ту міц но го здо ров’я, 
ба га то плід них ро ків твор чої пра ці, ра дощів від 
спіл ку ван ня з ко ле га ми і но вих від крит тів у ца ри ні 
лі хе но ло гії. 
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