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Дослiджено зародження та розвиток навчання й наукових дослiджень у галузi теоретич-
ної фiзики у Львiвськiй полiтехнiцi за перiод вiд 1922 до 1933 року. Показано роль фiзикiв-
теоретикiв Полiтехнiки в розвитку фiзичних дослiджень i пiдготовки фахiвцiв у повоєннiй
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I. ВСТУП

У першiй половинi XIX столiття, унаслiдок актив-
ного проникнення математичних методiв дослiджен-
ня у фiзику, сформувалася нова галузь — теоретична
фiзика, яку ще тривалий час називали математичною
фiзикою. Останнiй термiн i досi вживають як само-
назву великого роздiлу математики, у якому дослi-
джують диференцiальнi рiвняння в частинних похiд-
них та їх застосування до моделювання фiзичних про-
цесiв.

Умовно датою виникнення теоретичної фiзи-
ки можна вважати 1826 рiк, коли Андре-Марi
Ампер опублiкував свою фундаментальну пра-
цю “Теорiя електродинамiчних явищ” (Théorie des
phénomènes électro-dynamiques: uniquement déduite de
l’expérience), у якiй ґрунтовно й усебiчно описав ма-
тематичними засобами задачi нового на ту пору на-
прямку фiзичних дослiджень. Виникнення термiно-
сполуки “теоретична фiзика” та утворення навчаль-
них i дослiдницьких пiдроздiлiв у навчальних за-
кладах пов’язане з iменем кенiґсберзького професора
Франца Ноймана. Саме вiн разом з К. Якобi 1834 року
органiзував перший постiйно дiючий семiнар (колок-
вiум) з теоретичної фiзики. У другiй половинi ХIХ
столiття почали виникати в унiверситетах спецiаль-
нi кафедри. Цей процес на початку був особливо ха-
рактерний для Нiмеччини й Австрiї, територiї впливу
нiмецької мови [1, p. 49–51]. Зазначимо, що перша ка-
федра теоретичної фiзики в Сполучених Штатах з’я-
вилася в 1871 роцi в Єльському коледжi; її очолив
Дж. В. Ґiббс [2, p. 56].

У Королiвствi Галичини та Володимирiї, яке входи-
ло до складу Австрiйської iмперiї, перша кафедра те-
оретичної фiзики була створена 1872 р. в Яґеллонсь-
кому унiверситетi в Краковi, а 1873 — у Львiвському
унiверситетi. У Львовi кафедру теоретичної фiзики
очолив Оскар Фабiан [3]. Зазначмо, що на два деся-
тилiття ранiше, 1850 року, Войцех Урбанський габi-

лiтувався, тобто отримав право викладати у Львiвсь-
кому унiверситетi з математичної фiзики — уперше в
Габсбурзькiй iмперiї [4, 5].

Що стосується вищих навчальних технiчних закла-
дiв Європи i США, то й вони не вiдставали в цiй тен-
денцiї вiд класичних унiверситетiв. Наприклад, Рудо-
льфа Клаузиуса призначили завiдувачем кафедри те-
оретичної фiзики в технiчному унiверситетi Цюриха
вже в 1855 роцi. Можна сказати бiльше — наявнiсть у
вищих навчальних технiчних закладах кафедр теоре-
тичної фiзики стало прямою ознакою їх престижностi
й авторитету в суспiльствi, свiдченням актуальностi
наукових дослiджень у природничих i технiчних нау-
ках, високого рiвня фундаментальної освiти.

II. ТЕОРЕТИЧНА ФIЗИКА НА ЗАГАЛЬНОМУ
ВIДДIЛЕННI ПОЛIТЕХНIКИ

У 1844 роцi у Львовi засновано Цiсарсько-
королiвську технiчну академiю — один iз перших за-
кладiв такого типу у Схiднiй Європi. Вiдкриття Ака-
демiї стало можливим завдяки тому, що вiд 1817 року
у Львовi iснувала Реальна школа iз програмою, що
частково вiдповiдала вимогам тогочасних технiчних
шкiл. У 1877 роцi Технiчну академiю перейменовано
на Полiтехнiчну школу, а 1921 року — на Львiвську
полiтехнiку [6, s. 1–3].

На початок 1920-х рокiв у Полiтехнiцi було п’ять
вiддiлень: iнженерне (Wydzia l inżynierji lądowej i wod-
nej), архiтектурне (Wydzia l architektoniczny), хiмiч-
не (Wydzia l chemiczny), механiчне (Wydzia l mechan-
iczny), рiльничо-лiсове (Wydzia l rolniczo-lasowy).

Науковi дослiдження в галузi теоретичної фiзики
в Полiтехнiцi проводили ще напередоднi Першої свi-
тової вiйни, але вони були епiзодичними, не мали
системного характеру. Ситуацiя кардинально змiни-
лася з виникненням Загального вiддiлення (Wydzia l
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ogólny), яке було створене за розпорядженням Мiнiс-
терства вiровизнання та освiти вiд 30.VI.1921 р. [7,
s. 106]. Головним завданням Загального вiддiлення
було пiдготовка претендентiв на посади вчителiв для
гiмназiй та професiйних середнiх технiчних училищ,
фахiвцiв для дослiдницьких iнститутiв та промис-
ловостi з високим рiвнем математично-природничих
знань. Необхiднiсть вiдкриття такого вiддiлення у
Львiвськiй полiтехнiцi виникла вже наприкiнцi ХIХ
сторiччя, але з рiзних причин справа до цього не дiй-
шла, хоча в Австрiї вже дiяли подiбнi структури в по-
лiтехнiчних школах Вiдня, Праги, Брна та Ґраца [8].

Навчання на Загальному вiддiленнi тривало 4 роки
й подiлялося на такi три групи: математична, фiзико-
хiмiчна та рисункова [6, s. 258]. Закiнчивши навчання

й успiшного виконавши маґiстерську працю та склав-
ши державний iспит, випускники отримували звання
маґiстра. Студенти спецiалiзувалися в чотирьох гру-
пах, а саме: математичнiй, фiзичнiй, хiмiчнiй та на-
рисної геометрiї. Опорною кафедрою для студентiв
фiзичної групи стала кафедра теоретичної фiзики.
Очолював кафедру вiд початку її створення — 1922
року — професор Войцех Рубiнович. За час iснування
кафедри, крiм завiдувача, у штатi був зазвичай один
асистент. Примiщення кафедри в рiзнi роки складало-
ся iз двох–чотирьох малих кiмнат у корпусi iм. Марiї
Маґдалини [6,9,10] (тепер 14-й корпус Львiвської по-
лiтехнiки, див. рис. 1). Iз [6, s. 260–261] дiзнаємося, що
на кафедрi не було нiяких приладiв, лише бiблiотека
зi 181 позицiї.

Рис. 1. Схема корпусiв Львiвської полiтехнiки. Лiворуч: фраґмент плану 1931 року [11], 116 — бiблiотека Полiтехнiки,
145 — костел Марiї Маґдалини (сучасний Будинок органної та камерної музики), 177 — головний корпус Полiтехнiки,
181 — хiмiчний корпус. Праворуч: сучасний план, за http://imfn.lviv.ua/omp/wp-content/uploads/2013/12/map2.jpg,
НБ — Наукова бiблiотека Полiтехнiки, ГК — головний корпус Полiтехнiки, числа позначають вiдповiднi корпуси.

III. БIОБIБЛIОГРАФIЯ

Войцех РУБIНОВИЧ (Woj-
ciech, в непольських публiкацiях
вживають iм’я Adalbert, Sylwes-
ter Piotr RUBINOWICZ) наро-
дився 22 лютого 1889 р. в c. Сада-
горi (тепер Чернiвецька область).
У 1908 роцi закiнчив гiмназiю в
Чернiвцях, згодом навчався в Чер-
нiвецькому унiверситетi, випускни-
ком якого став у 1912 роцi. Док-
торат на тему Zur Frage der stren-
gen Lösungen einiger Beugungsprob-

leme am Keil und Winkelspiege захистив у Чернiвцях
1914 року. Його науковим керiвником був Йозеф Ґай-

тлер фон Армiнґен (Jozef Karl Franz Otto Ritter von
Geitler-Armingen, 1870–1923), водночас у [12] зазначе-
но також Арнольда Зоммерфельда (Arnold Johannes
Wilhelm Sommerfeld, 1868–1951) як другого керiвни-
ка.

Бiографiчнi вiдомостi та фото подаємо тут пере-
важно на пiдставi джерел [13,14].

У 1912–1916 В. Рубiнович був асистентом кафедри
експериментальної фiзики Чернiвецького унiверсите-
ту, 1916 року переїхав до Мюнхена, а в 1917 працю-
вав асистентом Арнольда Зоммерфельда. У 1918 роцi
В. Рубiнович габiлiтувався в Чернiвецькому унiверси-
тетi, 1919 року переїхав до Вiдня, 1920 — до Копенга-
ґена. У 1920–1922 роках був професором теоретичної
фiзики Унiверситету в Люблянi. Протягом 1922–1933
рокiв Войцех Рубiнович працював у Львiвськiй полi-
технiцi як професор теоретичної фiзики.

1003-2



ДО IСТОРIЇ ДОСЛIДЖЕНЬ IЗ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФIЗИКИ У ЛЬВIВСЬКIЙ ПОЛIТЕХНIЦI

Вiн викладає курс теоретичної фiзики для групи
математикiв i фiзикiв. Залежно вiд навчального року,
у цьому курсi були електрика i магнетизм, квантова
теорiя, термодинамiка тощо. Також професор Рубiно-
вич проводив практичнi заняття з теоретичної фiзики
та вiв вiдповiдний семiнар для студентiв.

У 1925/26 навчальному роцi вiн був деканом За-
гального вiддiлення. Пiсля його закриття в 1933 роцi
деякий час працював на посадi професора кафедри
загальної механiки [15, s. 192]. У 1935–1937 роках очо-
лював кафедру загальної механiки iнженерного вiддi-
лення. У 1937–1941 та 1944–1945 роках очолював ка-
федру теоретичної фiзики Львiвського унiверситету.
Пiсля Другої свiтової вiйни продовжив роботу в Поль-
щi: у 1946–1960 роках — професор, завiдувач кафедри
теоретичної механiки, а вiд 1953 додатково завiдувач
кафедри оптики i механiки Варшавського унiверсите-
ту, протягом 1953–1960 рокiв працював також в Iнс-
титутi фiзики Польської академiї наук.

Помер Войцех Рубiнович 13 жовтня 1974 року у
Варшавi.

Науковi iнтереси професора Рубiновича охоплюють
теорiю дифракцiї, квантову теорiю випромiнювання
та математичну фiзику. Вiн розробив теорiю елект-
ричного випромiнювання; сформулював правило вiд-
бору й поляризацiї електричного дипольного (1918),
квадрупольного (1928–1930) випромiнювання, розв’я-
зав проблему “заборонених” спектральних лiнiй. Ав-
тор понад 100 публiкацiй, зокрема монографiй i пiд-
ручникiв: Wektory in tensory, podręcznik dla studentów
fizyki (Warszawa–Wroc law, 1950); Kwantowa teoria ato-
mu (Warszawa, 1954); Sommerfeldsche Polynommethode
(Berlin–Heidelberg–New York–Warszawa, 1972).

Професор Рубiнович був членом низки наукових
товариств:

• Наукового товариства у Львовi (вiд 1923 р., дiй-
сний член вiд 1929 р.);

• Польської академiї знань (Polska Akademia
Umiejętności, член-кореспондент вiд 1923 р., дiй-
сний член вiд 1947 р.);

• Наукового товариства у Варшавi (дiйсний член
вiд 1945 р.);

• Польського фiзичного товариства (вiд 1949 р.,
президент у 1961–1974 рр.) та низки iнших ор-
ганiзацiй.

Упродовж своєї роботи у Львiвськiй полiтехнiцi
Войцех Рубiнович опублiкував такi працi (перелiк пе-
реважно вiдповiдає [16] з деякими уточненнями):

[R1] A. Rubinowicz (1924). Zur Kirchhoffschen Beu-
gungstheorie. Annalen der Physik, Bd. 378, Heft 5–
6: S. 339–364.

[R2] A. Rubinowicz (1924). Bemerkungen zur Arbeit
von F. Kottler „Zur Theorie der Beugung an
schwarzen Schirmen“. Annalen der Physik, Bd. 379,
Heft 13: S. 459–460.

[R3] W. Rubinowicz (1924). O zasadzie przyczynowości.
Wyk lad inauguracyjny. Czasopismo techniczne,
Rok 42, Nr 23: S. 289–290.

[R4] A. Rubinowicz (1926). Über die Wärmestrahlung
kleiner Metallkugeln. Zeitschrift für Physik, Bd. 35,
Heft 7: S. 540–547.

[R5] A. Rubinowicz (1926). Zur Theorie der Beugung an
schwarzen Schirmen. Annalen der Physik, Bd. 386,
Heft 18: S. 140–154.

[R6] A. Rubinowicz (1926). Über die Eindeutigkeit der
Lösung der Maxwellschen Gleichungen. Physikali-
sche Zeitschrift, Bd. 27: S. 707–710.

[R7] A. Rubinowicz (1927). Zur Integration der Wellen-
gleichung auf Riemannschen Flächen. Mathemati-
sche Annalen, Bd. 96: S. 648–687.

[R8] A. Rubinowicz (1928). Hundert Jahre Wellentheo-
rie des Lichtes. Optik, No. 4: S. 1–3.
(Цiлком вiрогiдно, що тут iдеться про популярне видан-
ня Das Episkop, започатковане 1928 року).

[R9] A. Rubinowicz (1928). Eine Bemerkung zur Mul-
tipolstrahlung. Probleme der modernen Physik:
Arnold Sommerfeld zum 60. Geburtstage gewid-
met von seinen Schülern, unter Mitarbeit von
O. Blumenthal [u. a.]; hrsg. von P. Debye (Leipzig:
S. Hirzel): S. 123–127.

[R10] A. Rubinowicz (1928). Über „verbotene” Wasser-
stofflinien. Physikalische Zeitschrift, Bd. 29:
S. 817–823.

[R11] W. Rubinowicz (1929). Teorja kwantów. Fizyka
Wspó lczesna (Warszawa: Wydawnictwo Oddzia lu
Metodyki Fizyki i Chemji Komisji Pedagogicznej
Ministerstwa W. R. iO. P.): S. 267–307.

[R12] A. Rubinowicz (1929). Zur Frage nach der In-
tensität der Multipollinien. Zeitschrift für Physik,
Bd. 53, Heft 3: S. 267–273.

[R13] A. Rubinowicz (1930). Zum Zeemaneffekt
der grünen Nordlichtlinie. Naturwissenschaften,
Bd. 18, Heft 10: S. 227–227.

[R14] A. Rubinowicz (1930). Zeemaneffekt der Quadru-
pollinien. Zeitschrift für Physik, Bd. 61, Heft 5:
S. 338–348.

[R15] A. Rubinowicz (1930). Über Intensitäten und
Summenregeln in normalen Quadrupolmultipletts.
Zeitschrift für Physik, Bd. 65, Heft 9: S. 662–676.

[R16] A. Rubinowicz und J. Blaton (1932). Die Quad-
rupolstrahlung. Ergebnisse der exakten Naturwis-
senschaften (Springer: Berlin–Heidelberg): S. 176–
218.
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[R17] A. Rubinowicz (1933). Ursprung und Entwicklung
der älteren Quantentheorie. Handbuch der Physik.
Zweite Auflage, hrsg. von H. Geiger und Karl
Scheel; Band XXIV, Erster Teil: Quantentheorie,
bearbeitet von H. Bethe, F. Hund, N. F. Mott,
W. Pauli, A. Rubinowicz, G. Wentzel; redigiert von
A. Smekal (Springer-Verlag: Berlin–Heidelberg):
S. 1–82.
(див. рис. 2).

[R18] A. Rubinowicz (1934). Über das Kirchhoff-
sche Beugungsproblem für Elektronenwellen. Acta
Physica Polonica, T. 3: S. 143–163.

[R19] A. Rubinowicz (1935). Über ein Additionstheorem
für Laguerresche Polynome. Pieter Zeeman, 1865
– 25 Mei – 1935; Verhandelingen op 25 Mei 1935
aangeboden aan Prof. Dr. P. Zeeman (’s Graven-
hage: Martinus Nijhoff): S. 143–147.

Рис. 2. Титул пiдручника з квантової теорiї [R17]. Серед спiвавторiв три лауреати Нобелiвської премiї. Лiворуч
свiтлина першої сторiнки першого роздiлу, який написав В. Рубiнович.

Окрiм того, у [6, s. 261] натрапляємо на ще одну
працю з кафедри теоретичної фiзики Львiвської по-
лiтехнiки (див. рис. 3):

[S1] Barbara Szek (1930). Si ly radjometryczne na wal-
cach. (Teorja radjometru nitkowego). Sprawozda-
nia i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
T. 5: S. 115–140.
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Рис. 3. Фраґменти першої та останньої сторiнок статтi
[S1], де вказано, що її виконано на кафедрi теоретичної
фiзики Львiвської полiтехнiки.

На посадi старшого асистента кафедри працювали
Тадеуш Стройни (Tadeusz Strojny, 1924/25–1926/27
навч. роки) i Адам Чередарек (Adam Czeredarek,
1929/30–1933/34 навч. роки) [9, 10, 17]. Наскiльки
можна зробити висновки з рiзних джерел, вони не
займалися науковою дiяльнiстю, а присвятили себе
дидактичнiй роботi, зокрема викладанню у львiвсь-
ких ґiмназiях [18–20]. На iм’я Адама Чередарека на-
трапляємо також серед учителiв Лiцею у Квiдзинi
(Kwidzyn, тепер у Поморському воєводствi в Поль-
щi) [21, 22] та викладачiв Ґданської полiтехнiки [23]
та Вищої педагогiчної школи у Ґданську [24].

Серед учнiв професора Рубiновича до львiвського
перiоду можна вiднести трьох фiзикiв: Василя Мiлi-
янчука, Яна Блятона та Романа Станiслава Iнґарде-
на.

Ян БЛЯТОН (Jan BLATON,
1907–1948) закiнчив гiмназiю в
Бєльску 1925 року. Через лiвацькi
погляди йому ледве вдалося закiн-
чити 1931 року Львiвську полiтех-
нiку, де вiн як студент працював
асистентом Войцеха Рубiновича вiд
1929. У 1932 роцi Я. Блятон за-
хистив докторат O dyspersji świat la
w otoczeniu linij kwadrupolowych пiд
керiвництвом професора Рубiнови-
ча та отримав ступiнь доктора фi-

зичних наук [17, s. 241]. Це був неординарний випа-
док: зазвичай у Полiтехнiцi присвоювали ступiнь док-
тора з технiчних наук. Цiкаво, що ще одним винят-
ком iз такого правила був Станiслав Улям, який у
1933 р. здобув ступiнь доктора математичних наук.
Певний час Ян Блятон працював у Мюнхенi в Арно-
льда Зоммерфельда, згодом — у Вiльнi, де габiлiту-
вався 1934 року. У 1936 Ян Блятон став директором
Державного метеорологiчного iнституту в Варшавi.
Пiсля вiйни вiн долучився до органiзацiї Унiверсите-
ту Марiї Кюрi-Склодовської в Люблiнi, де спочатку в
1944 роцi очолив кафедру загальної фiзики, а в 1945
— теоретичної фiзики. У травнi 1948 року трагiчно
загинув пiд час мандрiвки в Татрах [25].

За час роботи на кафедрi теоретичної фiзики Львiв-
ської полiтехнiки Ян Блятон опублiкував кiлька само-
стiйних праць, крiм зазначеної вище за номером [R16]
спiльної з керiвником, а саме:

[B1] J. Blaton (1930). Über die Intensitäten der Multi-
pollinien in der Balmerserie. Zeitschrift für Physik,
Bd. 61, Heft 3: S. 263–273.

[B2] J. Blaton (1930). O natężeniu linji multipolowych
w serji Balmera. Sprawozdania i Prace Polskiego
Towarzystwa Fizycznego, T. 5: S. 17–28.

[B3] J. Blaton (1931). Gibt es eine Doppelstreuung
von Lichtquanten? Zeitschrift für Physik, Bd. 69,
Heft 11: S. 835–849.
(див. рис. 4).

[B4] J. Blaton (1931). Über die Richtungsquantelung
der Atome durch eine Lichtwelle. Bulletin de
l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres.
Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles.
Série A: Sciences Mathématiques, S. 599–611.

[B5] J. Blaton (1932). Über die Dispersion des Lichtes
in der Umgebung von Quadrupollinien. Zeitschrift
für Physik, Bd. 74, Heft 5: S. 418–428.
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Gibt es e ine  D o p p e l s t r e u u n g  y o n  Lichtquanten? 

Von J. Blaton in Lemberg. 

(Eingegangen am 29. April 1931.) 

Es wird auf Grund einer wellenmechanischen Behand]ung der Dispersions- 
erscheinungen gezeigt, dal~ die Ladungs- und Stromdich~e eines Atomsystems, 
des dutch eine einfallende Liehtwelle yon der Frequenz ~ gestSrt wird, aul~er 
mit dieser Frequenz noch mit der Doppelfrequenz 2 ~ schwingt. Eine kohiirente 
Streustrahlung mit dieser Doppelffequenz ist trotzdem nicht vorhanden und 
zwar deshalb, weft einerseits gerade diejenigen Dipol- und Quadrupolmomente, 
die aus wellenoptischen Griinden einen Beitrag zur koh~renten Streustrahlung 
liefern kSnnten, bei den betrachteten quadratischen Effekten verschwinden, 
und andererseits des mit der Doppelfrequenz yon den nicht verschwindenden 
Momenten ausgestrahlte Licht durch Interferenz ausgelSscht wird, bis auf eine 
durch die Inhomogenitaten des Mediums bewirkte Streustrahlung. Bemerkens- 
wert ist noch, dail f~" den Fall einer linear polarisierten Lichtwelle die Eigen- 
werte des ungest5rten Atoms aufgespalten werden; dies riihrt yon einem dureh 
des elektrisehe Feld der Lichtwelle bewirkten quadratischen Starkeffekt her. 

I. Einleitung, 

Eine Doppelstreuung yon Lichtquanten ist schon auf Grund des 

Korrespondenzprinzips zu erwarten, da ja klassisch ein anharmonischer 

Oszillator unter der Einwirkung einer aul~eren harmonischen Kraft yon 

der Frequenz ~, bei Berticksichtigung hSherer Naherungen auger mit der 

Frequenz der ~ul~eren Kraft  auch noch mit der Doppelfrequenz 2 ~ dieser 

Kraft  schwingt. Auch eine rein korpuskulare Auffassung des Lichtes ftihrt 

zu der Vermutung, da~ eine nichtverschwindende Wahrscheinlichkeit fiir 

des AuslOsen eines Elementaraktes durch des gleichzeitige Zusammen- 

wirken zweier Lichtquanten vorhanden ist*, also z. B. zwei auf ein Atom- 

system auftreffende Lichtquanten in Form eines ,,Doppellichtquants " 

(yon doppelter Frequenz) yon diesem gestreut werden kSnnen**. Die 

Wahrscheinlichkeit solcher Prozesse wird fin a]lgemeinen dem Quadrat 

der Strahlungsdichte proportional sein. Solche quadratische Effekte wurden 

* Ein solches Zusammenwirken wird z.B.  yon Maria  G5ppe r t  an- 
genommen. Die Naturwissenseh. 17, 932, 1929. 

** Allerdings stSl]t eine korpuskulare Behandlung der Doppelstreuung 
noch vorl•ufig auf 8ehwierigkeiten, da der Diraesche Ansatz ~iir die Wechsel- 
wirkungsenergie zwischen einer Photonengesamtheit und einem Atom l~eine 
Doppelstreuung liefert. Vgl. dazu P. A. M. Di rac ,  Die Prinzipien der Quanten- 
meehanik. Leipzig 1930. S. 234 u. 243. 

Рис. 4. Перша сторiнка статтi [B3].

Роман Станiслав IНҐАРДЕН
(Roman Stanis law INGARDEN,
1920–2011), син польського фiло-
софа Романа Вiтольда Iнґардена,
як студент Львiвського унiверси-
тету вiд 1938 року слухав курси
математики Євстахiя Жилiнсько-
го, Гуґо Штайнгауза, Стефана Ба-
наха та Юлiуша Шаудера, а фiзику
викладали Станiслав Лорiя та Вой-

цех Рубiнович (пiсля приходу до Львова радянської
влади — також Василь Мiлiянчук та Зенон Храпли-
вий) [26]. Cвiй докторат пiд керiвництвом В. Рубiно-
вича Роман Iнґарден захистив кже в повоєннiй Поль-
щi у 1949 роцi [12]. Пiсля 1945 року вiн певний час
працював у Краковi та Вроцлавi, але бiльшу частину
свого життя присвятив Унiверситетовi Миколая Ко-
перника в Торунi, де був професором вiд 1966 року до
виходу на пенсiю в 1991. Зазначимо також, що Роман
Iнґарден — засновник (1970 року) журналу “Reports
on Mathematical Physics” [27].

Непересiчною особистiстю був перший iз трьох зга-
даних учнiв професора Рубiновича Василь Мiлiян-
чук. Зважаючи на його роль у становленнi теоретич-
ної фiзики в Українi, розглянемо докладнiше його
життєвий i творчий шлях [28,29].

Василь Степанович МIЛI-
ЯНЧУК (Bazyli або Wasyl
MILIANCZUK) народився 10 сiч-
ня 1905 року в с. Добровiдцi (тепер
Iвано-Франкiвська обл.). Навчався
на математично-природничому фа-
культетi Львiвського унiверситету
в 1926–1927 роках, згодом у Львiв-
ськiй полiтехнiцi вiд 1927 до 1933
року. У 1933–1935 був молодшим

асистентом-волонтером кафедри теоретичної фiзи-
ки Львiвського унiверситету. У 1935 роцi захистив
докторат на тему “Wymuszone” prążki dipolowe. Не
маючи змоги запропонувати В. Мiлiянчуковi опла-
чувану посаду, професор Щепан Щеньовський, який
очолював кафедру в 1931–1936 роках, вiдправив його
на стажування до Iнституту фiзики Варшавського
унiверситету (1935 р.) та Фiзичного iнституту Унiвер-
ситету в Ляйпцiґу (1936 р.), де на ту пору працювали
В. Гайзенберґ, Ф. Гунд, П. Дебай.

Фото Василя Мiлiянчука
iз залiкової книжки

Львiвської полiтехнiки.

У 1937 р. Василь Мiлiян-
чук деякий час працював в
Унiверситетi м. Вiльно, ку-
ди перейшов на роботу про-
фесор Щ. Щеньовський. У
листопадi 1937 року Ва-
силь Мiлiянчук став стар-
шим асистентом кафедри
теоретичної фiзики Львiв-
ського унiверситету. Уже
в радянський час вiн про-
довжував працювати в унi-
верситетi: у 1940–1941 ро-
ках як виконувач обов’язкiв
професора кафедри механi-
ки, вiд 1944 — доцент ка-
федри теоретичної фiзики,
вiд 1945 виконував обов’яз-
ки завiдувача, а вiд 1953
— професор, завiдувач кафедри теоретичної фiзи-
ки Львiвського унiверситету iменi Iвана Франка. У
1946 р. йому присудили ступiнь кандидата фiзико-
математичних наук (без захисту, фактично на пiдста-
вi докторату), а в 1957 р. Василь Мiлiянчук захистив
докторську дисертацiю на тему Влияние неоднород-
ного межмолекулярного поля на атомные спектры.

Помер професор Мiлiянчук несподiвано рано,
3 листопада 1958 року, похований на Личакiвському
цвинтарi у Львовi.

Його науковi iнтереси охоплювали розрахунки iн-
тенсивностей та поляризацiй розщеплених магнiтним
полем квадрупольних дублетiв, поздовжнiй i попереч-
ний ефекти Зеємана, комптонiвське розсiяння, вплив
неоднорiдного електричного поля в плазмi газового
розряду на спектральнi лiнiї, питання мезодинамiки з
вищими похiдними, теорiю зiткнень мезонiв iз нукло-
нами, теорiю повiльних молекулярних зiткнень, окре-
мi питання теорiї власної енерґiї елементарних части-
нок i їхнього радiацiйного розсiяння. Вiн став одним
iз засновникiв Львiвської школи спектроскопiї.
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Фактично, професор Мiлiянчук є єдиною ланкою,
що поєднує традицiї теоретичної фiзики у Львовi
(i Львiвському унiверситетi зокрема) до- i пiслявоєн-
ного часу. Його учнями стали такi вченi, як Михай-
ло Теодорович Сенькiв, Iлля Iсаакович Тальянський
(обидва захистили кандидатськi дисертацiї в 1954 ро-
цi) та Роман Пантелеймонович Ґайда (захист 1955 ро-
ку) [30].

Професор Мiлiянчук був автором близько 25 нау-
кових публiкацiй. Ще протягом навчання у Львiвсь-
кiй полiтехнiцi вiн активно займався науковою робо-
тою пiд керiвництвом професора Войцеха Рубiнови-
ча, результати якої надрукував у таких працях (див.
рис. 5):

[M1] B. Milianczuk (1932). Zeemaneffekt der Quadru-
pollinien nach der Diracschen Theorie. Zeitschrift
für Physik, Bd. 74, Heft 11–12: S. 810–824.

[M2] B. Milianczuk (1932). Verwandlungseffekt der
Quadrupollinien. Zeitschrift für Physik, Bd. 74,
Heft 11–12: S. 825–847.

[M3] V. Miliančuk (1932). Zur Frage nach der
Strahlung eines magnetischen Dipols. Sitzungs-
berichte der mathematisch-naturwissenschaftlich-
ärtzlichen Sektion der Ukrainische Ševčenko-
Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg,
Heft XVII: S. 6–7.

[M4] B. Milianczuk (1935). Über die magnetische Dipol-
strahlung (O dipolowem promieniowaniu mag-
netycznem). Bulletin de l’Académie Polonaise
des Sciences et des Lettres. Classe des Sciences
Mathématiques et Naturelles. Série A: Sciences
Mathématiques, S. 430–437.

[M5] B. Milianczuk (1935). Über die Dispersion des
Lichtes in der Umgebung der magnetischen
Dipollinien (O dyspersji świat la w otoczeniu mag-
netycznych linij dipolowych). Bulletin de l’Aca-
démie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe
des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série A:
Sciences Mathématiques, S. 438–444.

Рис. 5. Лiворуч — перша сторiнка працi Василя Мiлiянчука [M1], опублiкованої в студентськi роки в найпрестиж-
нiшому часописi з фiзики. Фактично, це його маґiстерська робота на тему Zjawisko Zeemana linij kwadrupolowych na
podstawie teorji Diraca. Праворуч — перша сторiнка статтi [M3] у виданнi НТШ.
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Рис. 6. Лiворуч — фотокопiя запрошення маґiстровi Василевi Мiлiянчуковi вiд Наукового товариства iменi Шевченка
у Львовi, праворуч — грамота дiйсного члена НТШ.

Також ще студентом Василь Мiлiянчук як визнан-
ня своїх наукових здобуткiв отримав запрошення ста-
ти членом Наукового товариства iменi Шевченка у
Львовi (див. рис. 6).

IV. ВИСНОВКИ

Перiодом розквiту фундаментальної освiти i науки
у Львiвськiй полiтехнiцi мiжвоєнного перiоду можна
вважати 1922–1933 роки. Цей розквiт, передусiм, по-
в’язаний iз функцiонуванням Загального вiддiлення.

Тут працювали i викладали вiдомi математики й фi-
зики. Тематика наукових дослiджень стосувалася то-
дiшнiх актуальних задач. Пiсля закриття Загального
вiддiлення вони продовжили роботу в iнших навчаль-
них закладах, збагативши науку новими досягнення-
ми.

Подяки. Автори вдячнi Христинi Мiлiянчук за на-
дiсланi фотокопiї та рецензентам за висловленi заува-
ження й побажання, якi дозволили розширити почат-
ковий матерiал.
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cznego, https://mat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/
2013/09/Historia-gda%C5%84skiego-%C5%
9Brodowiska-matematycznego1.pdf (2013).
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The origin and development of teaching and research in theoretical physics at the Lviv Polytechnic for the
period from 1922 to 1933 is studied. The role of theoretical physicists of the Polytechnic in the development of
physical research and training in post-war Poland and Ukraine is shown.

The paper contains short biographical sketches of Professor Wojciech (Adalbert) Rubinowicz, who headed the
Chair for Theoretical Physics at the Lviv Polytechnic, as well as of his students: Jan Blaton, Roman Stanis law
Ingarden, and Wasyl (Bazyli) Milianczuk. All of them are known not only for scientific achievements, but also
for organizational activities. In particular, Jan Blaton (1907–1948) contributed to the organization of the Maria
Curie-Sklodowska University in Lublin. Roman Stanis law Ingarden (1920–2011) spend a major part of his life,
from 1966 to 1991, at the Nicolaus Copernicus University in Toruń; he also was a founder of the journal Reports in
Mathematical Physics (in 1970). Wasyl Milianczuk (1905–1958) headed the Department for Theoretical Physics
at the University of Lviv in 1945–58. He is the only link between pre- and post-WWII traditions of theoretical
physics in Lviv as a whole and at the University of Lviv in particular. Prof. Milianczuk was also one of the founders
of the Lviv school of spectroscopy.

The bibliography of works in theoretical physics at the Lviv Polytechnic from the period of 1922–1933 is
presented. The list counts thirty titles. The papers mostly concern one of Rubinowicz’s primary research fields,
quantum theory of radiation. More specifically, the topics include the theory of diffraction, Zeeman effect, multipole
radiation, “forbidden” lines, etc. Professor Rubinowicz also authored several popular scince papers.
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