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Здiйснено огляд дiяльностi фiзикiв — дiйсних членiв Наукового товариства iм. Шевченка у Львовi. Загалом, у перiод 1899–1940 рр. серед дiйсних членiв НТШ до фiзики
мав стосунок 21 вчений. Публiкацiї в галузi фiзики реґулярно з’являються на сторiнках
”Збiрника математично-природописно-лiкарської секцiї Наукового товариства iменi Шевченка” — опублiковано 74 статтi на фiзичну тематику, з них 3 термiнологiчного i 10 бiблiографiчного характеру. Вченi-фiзики беруть активну участь в органiзацiї й дiяльностi таємного
Українського унiверситету у Львовi. Працi членiв НТШ з’являються на сторiнках провiдних
європейських фiзичних журналiв. Широко практикується стажування у провiдних європейських центрах фiзичної думки. Починаючи вiд 20-х рокiв минулого столiття до складу дiйсних
членiв НТШ обирають фiзикiв з iнших країн. Серед них — Макс Планк, Альберт Айнштайн,
Степан Тимошенко, Микола Крилов, Дмитро Рожанський, Абрам Йоффе.
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ВСТУП

Товариство iменi Шевченка було створене у Львовi 1873 року з метою допомоги розвитку української словесностi й на початку своєї дiяльностi виконувало здебiльшого лiтературнi та видавничi функцiї
[1, 2]. Докорiнна змiна характеру дiяльностi Товариства вiдбулася 1892 року пiсля прийняття нового статуту, коли Товариство було зреформоване в Наукове
товариство iм. Шевченка за прикладом iнших наукових товариств, як попередник майбутньої української
академiї. Йому надано чiтку органiзацiйну структуру, створено три секцiї: iсторико-фiлософську, фiлологiчну та математично-природописно-лiкарську. Вiд
1892 р. почали видаватися “Записки Наукового товариства iм. Шевченка” — головний перiодичний орґан. Вiд 1897 р. математично-природописно-лiкарська
секцiя видає свiй окремий друкований орган — “Збiрник математично-природописно-лiкарської секцiї Наукового товариства iменi Шевченка” (надалi — “Збiрник МПЛС”) — перший українськомовний журнал у
галузi природничих наук, математики та медицини,
на сторiнках якого реґулярно з’являються й публiкацiї в галузi фiзики. Деякi статтi на фiзичну тематику знаходимо й на сторiнках журналу “Лiтературнонауковий вiстник”, що видавало НТШ в 1898–1932 рр.

На виборах дiйсних членiв (чи, за сучасною термiнологiєю, академiкiв) 1899 року до складу математичноприродописно-лiкарської секцiї обрано десять осiб,
а саме: Григорiй Величко, Iван Верхратський, Iван
Горбачевський, Осип Дакура, Володимир Левицький,
Петро Огоновський, Євген Озаркевич, Iван Пулюй,
Щасний Сельський, Олександр Чехiвський. Серед
цих перших дiйсних членiв НТШ троє мали стосунок до фiзики: Iван Пулюй, Володимир Левицький та
Петро Огоновський. Двадцять дев’ятого сiчня 1908
року до складу дiйсних членiв обирають Юлiана Гiрняка, якого тепер можна було б назвати спецiалiстом
у галузi фiзичної хiмiї. Згодом, 18 березня 1914 року, до складу дiйсних членiв НТШ обирають Романа Цегельського, 2 вересня 1919 року, — Володимира
Кучера. Усi троє згаданих вчених — випускники фiлософського факультету Львiвського унiверситету. Їхнi
життєвi стежки тiсно переплелися в дiяльностi ще одного українського вищого навчального закладу — пiдпiльного Українського унiверситету у Львовi [3–6].
Вченi НТШ взагалi i фiзики, про яких iдеться, зокрема мали широкi мiжнароднi контакти [7].
У бiблiотеку НТШ реґулярно надходили книжки
та журнали фiзико-математичного профiлю. Спершу
фiзико-математична бiблiографiя з’явилась на сто-
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Ця стаття — скорочений варiант однойменного роздiлу з книжки “Leopolis Scientifica” (О. Петрук, А. Трохимчук,
ред.), Львiв, 2019.
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рiнках “Збiрника МПЛС”. Серед опублiкованих у ньому — працi вчених iз Надднiпрянщини. Усього за перiод вiд 1897 до 1938 рр. у “Збiрнику МПЛС” опублiковано 74 статтi на фiзичну тематику, з них — 3 термiнологiчного i 10 бiблiографiчного характеру (див.
Додаток I). Роботи членiв НТШ з’являються на сторiнках провiдних європейських фiзичних журналiв:
“Proceedings of the Royal Society”, “Annalen der Physik”,
“Zeitschrift für Physik”, “Science”, “Acta Physica Polonica”, у доповiдях Вiденської, Польської академiй наук.
Широко практикується стажування у провiдних європейських центрах фiзичної думки.
Починаючи з 20-х рр. минулого столiття до складу дiйсних членiв НТШ обирають низку вченихприродознавцiв з iнших країн. Серед них — i фiзики. Це один iз основоположникiв квантової теорiї Макс Планк (обраний дiйсним членом НТШ
13.03.1924), творець теорiї вiдносностi Альберт Айнштайн (17.03.1929) — обидва з Нiмеччини, механiк Степан Тимошенко (01.06.1923) — США, вченi
з Радянського Союзу: механiк i математик Микола Крилов (24.03.1927), радiофiзик Дмитро Рожанський (13.04.1929), органiзатор фiзичних дослiджень в
СРСР Абрам Йоффе (28.03.1929). Зберiгаються листи
цих вчених до Президiї НТШ, що свiдчать про їхнє
визнання цiєї органiзацiї поважною й високопрофесiйною спiльнотою.
У той же перiод — 06.04.1926 року — до складу
дiйсних членiв обирають Iвана Фещенка-Чопiвського,
фахiвця в галузi фiзики металiв. Дiяльнiсть професора Фещенка-Чопiвського цiкава, зокрема, тим, що
через деякий час в НТШ приходять i його учнi1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

металознавцi. Так, 24.03.1938 року в дiйснi члени
НТШ обрано Євгена Перхоровича та Миколу Дубовицького. Отже, бачимо, як серед фiзикiв-членiв НТШ
виникають угрупування на зразок шкiл, очолюванi
провiдними вченими.
У 30-х роках XX столiття до дiйсних членiв НТШ
обрано фiзика Василя Мiлiянчука (28.09.1938) та докторiв фiлософiї Олександра Смакулу (01.12.1930), Зенона Храпливого (03.01.1934), Андрiя Ластовецького
(14.06.1933) та Остапа Стасiва (30.03.1936).
Зважаючи на хронологiчнi межi, вибранi для цiєї
статтi, у своєму перелiку ми обмежимося вченими,
обраними дiйсними членами НТШ до 1939 року. Наукове товариство iменi Шевченка у Львовi офiцiйно
iснувало до 14 сiчня 1940 року, коли загальнi збори
оголосили про його розпуск. Пiд час нiмецької окупацiї НТШ продовжує дiяти у Львовi, хоч не було
офiцiйно легалiзоване. У пiслявоєнний перiод частина зi згаданих вище вчених емiґрує або ж продовжує
працювати у Львовi. Ще частину спiткала тяжка доля жертв вiйни та концтаборiв. У 1947 р. НТШ було вiдновлене в Захiднiй Європi та США, в Українi
на тривалий час перестає дiяти аж до вiдновлення в
1989 р. У Львовi залишаються працювати Володимир
Кучер, Володимир Левицький, Василь Мiлiянчук, Роман Цегельський. За час 1897–1939 рр. дiйсними членами НТШ, пов’язаними з фiзикою, стала 21 особа.
Загальний аналiз їхньої дiяльностi здiйснено в статтях [8–11]. Ось список фiзикiв — дiйсних членiв НТШ,
прийнятих до Товариства до початку Другої свiтової
вiйни. Перша дата — день прийняття в дiйснi члени.
У дужках вказанi роки життя.

Володимир Левицький
Петро Огоновський
Iван Пулюй
Юлiан Гiрняк
Роман Цегельський
Володимир Кучер
Степан Тимошенко
Макс Планк
Iван Фещенко-Чопiвський
Микола Крилов
Полiкарп Герасименко-Волковинський
Альберт Айнштайн
Абрам Йоффе
Дмитро Рожанський
Олександр Смакула
Василь Мiлiянчук
Андрiй Ластовецький
Зенон Храпливий
Остап Стасiв
Микола Дубовицький
Євген Перхорович

01.06.1899
01.06.1899
01.06.1899
29.01.1908
18.03.1914
02.09.1919
01.06.1923
13.03.1924
06.04.1926
24.03.1927
30.06.1928
17.03.1929
28.03.1929
13.04.1929
01.12.1930
28.09.1932
15.06.1933
03.01.1934
30.03.1936
24.03.1938
24.03.1938

Розповiмо коротко про кожного з цих вчених i їхнi зв’язки з НТШ.
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(1872–1956)
(1853–1917)
(1845–1918)
(1881–1970)
(1882–1956)
(1885–1959)
(1878–1972)
(1858–1947)
(1884–1949)
(1879–1955)
(1900–1958)
(1879–1955)
(1880–1960)
(1882–1936)
(1900–1983)
(1905–1958)
(1902–1943)
(1900–1983)
(1903–1985)
(1903–1985)
(1903–?)
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ВОЛОДИМИР ЛЕВИЦЬКИЙ

Левицький Володимир Йосипович (19.12.1872, Тернопiль — 13.07.1956, Львiв) — український математик (спецiалiст у дiлянцi теорiї аналiтичних функцiй),
громадський дiяч. Доктор фiлософiї (1901), професор
Львiвського унiверситету (1940). Спiвзасновник товариства наукових викладiв iм. Петра Могили (1907).
Дiйсний член (вiд 1899 р.), заступник голови (1926–
1932), голова (1932–1934) НТШ. Укладач української
наукової термiнологiї, зокрема в галузi фiзики, та автор українськомовного пiдручника з фiзики для старших класiв [12].

Рис. 1. Володимир Левицький (1872–1956).

Дiяльнiсть вченого-математика, “основоположника
математичної культури нашого народу” (за словами
академiка Михайла Кравчука [12]), — тема для окремої розповiдi. Тут ми лише коротко згадаємо основнi дати його життя та зупинимося на подiях, так чи
iнакше пов’язаних iз роботою В. Левицького в дiлянцi

фiзики. Володимир Левицький народився в Тернополi
в сiм’ї Йосипа Левицького та Серафими Iлевич. Його
батько, правник за фахом, став гофратом — надвiрним радником найвищого трибуналу у Вiднi. Володимир навчався в Золочiвськiй, Тернопiльськiй гiмназiях, у 1890 р. отримує матуру у Львiвськiй польськiй
гiмназiї Франца Йосифа. Протягом 1890–1895 рр. навчається на фiлософському факультетi Львiвського
унiверситету. Закiнчивши навчання, складає iспит на
звання вчителя математики та фiзики в середнiх школах. У 1901 р. здобуває у Львiвському унiверситетi
ступiнь доктора фiлософiї i здiйснює тривале наукове стажування в Берлiнi та Ґеттiнґенi. Як українець,
не мав можливостi розвивати академiчну кар’єру в
польських унiверситетах, викладає математику й фiзику в гiмназiях Тернополя i Львова, математику — у
таємному Українському унiверситетi у Львовi. У 1939
роцi починає працювати у Львiвському унiверситетi,
вiд 1940 р. — професор. Помер у Львовi, похований
на Личакiвському цвинтарi, поле 71.
Важко переоцiнити роль Володимира Левицького у формуваннi НТШ як повноцiнної науковоорганiзацiйної структури, у якiй органiчно були представленi природничi дисциплiни та математика. Пiсля реформи НТШ у 1892 р. i створення в ньому
математично-природописно-лiкарської секцiї вiн стає
одним iз найчiльнiших її членiв. А коли в лютому 1897
р. на пропозицiю тодiшнього голови НТШ Михайла
Грушевського вирiшено видавати окремий “Збiрник
МПЛС”, В. Левицький разом iз Iваном Верхратським
стає його редактором. Вiн редаґує статтi з математики, фiзики й хiмiї i залишається незмiнним редактором цього Збiрника вiд першого (1897) до останнього
32-го тому (1939). У 1926–1932 рр. Володимир Левицький — заступник голови, а в 1932–1934 рр. — голова
НТШ.

Рис. 2. Пiдручник з фiзики для старших класiв, який написав В. Левицький (у двох частинах).
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Саме Володимировi Левицькому було доручено
укладати українську наукову термiнологiю, зокрема
i в галузi фiзики. Матерiали термiнологiї в рiзних дiлянках фiзики вiн публiкує спершу на сторiнках “Записок НТШ” (т. XI), а потiм — у “Збiрнику МПЛС” (т.
3, 8, вип. 2 — докладнiше див. [13, 14] i Додаток I цiєї
статтi). Вiн також автор об’ємного (672 стор.) українськомовного пiдручника з фiзики для учнiв старших
класiв [15] (див. рис. 2) та низки науково-популярних
статей на фiзичну тематику, якi друкує на сторiнках часопису “Учитель”: “Iнший свiт, або четвертий
вимiр простору”, “Етер космiчний”, “Про поступ фiзики в послiдних часах”, “Машини електростатичнi”
та iн. Бiльшiсть наукового доробку Володимира Левицького присвячена теорiї аналiтичних функцiй, хоча вiдомi його роботи i з теорiї диференцiальних та
iнтеґральних рiвнянь, алґебри, геометрiї. Загалом вiн
автор понад 100 наукових праць1 та багатьох науковопопулярних статей i перекладiв. Серед його робiт знаходимо й у галузi фiзики: “Elektormagnetyczna teoria
swiatla” (Sprawozdanie c.k. gimnazyum w Tarnopolu,
1897) та “Теорiя перстенiв Сатурна” (Збiрник МПЛС,
1901, т. 7, вип. 2, c. 1–46).

ПЕТРО ОГОНОВСЬКИЙ

c. Чагровi Рогатинського повiту в сiм’ї пароха Михайла Огоновського. У сiм’ї Огоновських було 12 дiтей, двоє iнших синiв о. Михайла стали професорами
Львiвського унiверситету та членами-засновниками
НТШ2 У 1866–1873 рр. Петро Огоновський навчався в Бережанськiй гiмназiї, а потiм — у Львiвському
та Вiденському унiверситетах. У Вiднi брав активну
участь у дiяльностi товариства “Сiч”, у рiзний час був
членом правлiння товариства, його секретарем i головою. Пiсля закiнчення фiлософського факультету
став учителем i у 1885–1910 рр. працював на посадi
професора Львiвської академiчної гiмназiї, викладав
фiзику та математику. Як i старшi брати, Петро Огоновський був визначним дiячем товариства “Просвiта” — у 1892 р. його обрано почесним членом цього
товариства, а в 1906–1912 рр. обирали його головою.
Серед пiдручникiв, якi написав Петро Огоновський,
— “Учебник фiзики для низших кляс шкiл середнiх”
(перше видання–1897 р., друге —1910 р. [17, 18], див.
рис. 4). Це перший оригiнальний пiдручник з фiзики,
написаний українською мовою. Пiдручник складається зi вступу й 11 роздiлiв: “Про тепло, сили молекулярнi, основи хемiї, магнетизм, електричнiсть, механiка загальна, механiка течиї, механiка тiл воздушних, наука о звуцi, наука о свiтлi, основи астрономiї i
математичної географiї”. Помер у Вiднi, похований у
Львовi.

Огоновський Петро Михайлович (20.07.1853,
c. Чагрiв, нинi — Рогатинського району IваноФранкiвської областi — 9.02.1917, Вiдень) — український громадський дiяч, педагог, вчений, дiйсний
член НТШ (вiд 1899), учитель української академiчної гiмназiї у Львовi, голова товариства “Просвiта”
(1906–1912). Автор першого оригiнального пiдручника з фiзики українською мовою [9, 10, 16].

Рис. 3. Петро Огоновський (1853–1917).

Петро Огоновський народився 20 липня 1853 р. в

1

Рис. 4. Титульна сторiнка “Учебника фiзики”, який написав Петро Огоновський.

Перша ориґiнальна праця Володимира Левицького, опублiкована польською мовою у VI томi збiрника “Prace
matematyczno-fizyczne”, вийшла українською мовою у перекладi Петра Огоновського 1894 року в IV томi “Записок
НТШ” — “Про симетричнi вираження вартостей функцiй mod m”. Це перша стаття з вищої математики українською
мовою.
2
Омелян Огоновський (1833–1894) — мовознавець i лiтературознавець, письменник i громадський дiяч. Олександр
Огоновський (1848–1891) — вчений-правник i громадський дiяч.
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IВАН ПУЛЮЙ

Пулюй Iван Павлович (2.02.1845, Гримайлiв, нинi смт Гусятинського району Тернопiльської обл. —
31.01.1918, Прага) — український вчений у галузi фiзики та електротехнiки, доктор фiлософiї, дiйсний
член НТШ (вiд 1899), перекладач Бiблiї українською
мовою, громадський дiяч, професор (вiд 1884 р.) i ректор (1889–1890 рр.) Нiмецької вищої технiчної школи
в Празi. Передусiм вiдомий своїми працями в галузi
молекулярно-кiнетичної теорiї газiв, електротехнiки,
винаходом нової конструкцiї вакуумної лампи, дослiдженням катодних та Х-променiв [19–26].

Рис. 5. Iван Пулюй (1845–1918).

Нинi iм’я Iвана Пулюя поступово повертається в
Україну i, в доброму сенсi цих слiв, стає частиною
нашої масової культури. Його iменем називають вулицi українських мiст, навчальнi заклади, престижнi
науковi премiї. Про вченого читають дiти на сторiнках шкiльних пiдручникiв i бачать його портрети в
кабiнетах фiзики. Загалом, Google на запит “Пулюй”
видає понад 400 тис. покликiв (!). Ще зовсiм недавно
про таке годi було й думати: однiєю з небагатьох публiкацiй про Iвана Пулюя у мiжвоєннiй Польщi був випущений до десятирiччя вiд дня його смертi спецiальний випуск “Збiрника МПЛС” (том 27 (1928) — див.
Додаток I), а в пiдрадянськiй Українi його iм’я зачислено до грона українських буржуазних нацiоналiстiв,
i можна лише дивуватися смiливостi i громадянськiй
позицiї вчених, яким вдавалося згадувати про нього
чи то в публiкацiях чи у виступах3 . Ще одним джерелом, з якого можна було довiдатися про Iвана Пулюя
в тi часи, були роботи дослiдника iз Чехiї Юрiя Грив-

няка [22]. У незалежнiй Українi ситуацiя змiнилася:
виходить монографiя Р. Гайди i Р. Пляцка [21], у якiй
автори пiдсумовують результати тривалих i докладних дослiджень життєвого шляху i працi великого
спiввiтчизника; В. Шендеровський та В. Козирський
публiкують збiрку праць Iвана Пулюя [23]; його листи видає О. Збожна [24]. Тож нижче ми лише коротко
зупинимося на головних подiях iз життя вченого, вiдсилаючи зацiкавленого читача до перелiчених вище
джерел.
Iван Пулюй народився в родинi Павла Пулюя та Катерини з дому Бурштинських у мiстечку Гримайловi.
Там же ж здобув початкову освiту. У 1865 р. закiнчив Тернопiльську гiмназiю. Ще будучи гiмназистом,
став (разом iз Олександром та Володимиром Барвiнськими) спiвзасновником таємного товариства української молодi “Громада”. Закiнчивши гiмназiю, вступає до греко-католицької духовної семiнарiї у Вiднi,
однак вiдвiдує також i лекцiї з фiзики, математики,
астрономiї у Вiденському унiверситетi. Зацiкавлення
природничими науками перемогло: пiсля закiнчення
богослов’я Iван Пулюй не приймає сану священика,
а впродовж 1869–1872 рр. навчається у Вiденському
унiверситетi вже як студент фiлософського факультету. По завершеннi навчання, працює в унiверситетi в
лабораторiї проф. фон Лянґа (1872–1873), а протягом
1873–1875 рр. викладає у вiйськово-морськiй академiї
в м. Фiуме (тепер — м. Рiєка в Хорватiї). У 1875–
1877 рр. навчається i працює у фiзичному iнститутi
Страсбурзького унiверситету в проф. Авґуста Кундта — засновника школи експериментальної фiзики, iз
якої вийшли В. Рентґен, I. Браун, О. Леман, Ф. Пашен, I. Лебедєв та iн. Тут Iван Пулюй захищає дисертацiю “Залежнiсть внутрiшнього тертя газiв вiд температури” i здобуває ступiнь доктора фiлософiї. Повернувшись до Вiдня, проходить габiлiтацiю, що дає
йому право читати лекцiї у Вiденському унiверситетi.
Однак здобуте звання приват-доцента не передбачає
оплати за читання лекцiй. Тож, читаючи курс з нового на той час предмета — молекулярно-кiнетичної
теорiї газiв — Пулюй за невелику платню асистента
продовжує розпочату ранiше спiвпрацю з фон Лянґом. Одночасно дослiджує процеси в газорозрядних
трубках i публiкує результати в Доповiдях Вiденської
академiї наук у серiї статей “Промениста електродна
матерiя” (1880–1882 рр.)4 , а електричнi апарати, якi
вiн сконструював, вiдзначено дипломами Всесвiтньої
електротехнiчної виставки в Парижi 1881 р.
Не зважаючи на видатнi науковi досягнення, брак
коштiв примушує I. Пулюя на деякий час вiдмовитися вiд унiверситетської кар’єри i змiнити напрям дi-

3

У 1958 та 1968 рр. професор Львiвського унiверситету математик Микола Чайковський публiкує газетнi статтi про
Iвана Пулюя, якого вiн знав особисто, а 1969 року у Вiснику Львiвського унiверситету iм. Iвана Франка виходить стаття фiзика-теоретика Романа Гайди (Р. Гайда, 1969. — Вин. 5(13). — С. 82–88.). У сiчнi цього ж року в унiверситетi
вiдбувається конференцiя, присвячена п’ятдесятим роковинам вiд дня смертi Iвана Пулюя.
4
Статтi були повторно опублiкованi окремою збiркою в 1883 р., а 1889 року Фiзичне товариство в Лондонi видає їх у
перекладi англiйською мовою
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яльностi, зайнявшись проблемами електротехнiки й
розпочавши дослiдження з удосконалення технологiї виготовлення розжарювальних ниток для освiтлювальних ламп. У 1882 р. вiн стає технiчним директором електротехнiчного бюро у Вiднi, а згодом
— консультантом промислової електротехнiчної фiрми у м. Штайрi (Верхня Австрiя) i директором фабрики електроламп власної конструкцiї. Значнi науковi, технологiчнi й органiзацiйнi досягнення Iвана
Пулюя, зокрема великий суспiльний резонанс органiзованої за його участю електротехнiчної виставки у
Штайрi влiтку 1884 р., спричиняють запрошення мiнiстерства освiти обiйняти посаду професора експериментальної та технiчної фiзики Нiмецької високої
технiчної школи у Празi. Iван Пулюй приймає запрошення, переїздить до Праги, де 1884 р. одружується з
Катериною-Йосифою-Марiєю Стозiцькою (з якою потiм зростили 6 дiтей). У Празi вчений проживає до
кiнця своїх днiв, рiк обiймає посаду ректора Нiмецької високої технiчної школи (1889/1890), а згодом органiзовує й очолює кафедру електротехнiки (в 1902
р.). У 1888 р. заснував у Празi електротехнiчне товариство, головою якого був упродовж багатьох рокiв.
Здобутки вченого отримують i формальне визнання:
1910 року вiн отримує титул радника двору (Hofrat),
а 1913 року обирається почесним членом Вiденського електротехнiчного товариства. У 1916 р. отримує
пропозицiю стати мiнiстром освiти Австрiйської монархiї, однак вiдмовляється за станом здоров’я. Помер у Празi 31 сiчня 1918 р., похований на празькому
цвинтарi Мальвазiнки5 .
У сучаснiй глибоко диференцiйованiй науцi важко знайти приклад, коли один вчений є лiдером у
кiлькох чiльних напрямках науки i технiки. Саме таким лiдером упродовж десятилiть був Iван Пулюй завдяки своїм роботам у галузях молекулярної фiзики,
електротехнiки, фiзики катодних та X-променiв. Його
працi з вивчення внутрiшнього тертя в газах i дослiдження дифузiї газiв через пористi перегородки зробили суттєвий внесок у молекулярно-кiнетичну теорiю, уточнивши й доповнивши результати попередникiв. Вивчення характеристик названих вище процесiв
для рiзних газiв дозволяло, зокрема, визначити тонкi
деталi внутрiшньої будови речовини (довжина вiльного пробiгу молекул, їх кiлькiсть у заданому об’ємi
тощо) i, отже, надавало додатковi арґументи на користь молекулярно-кiнетичної парадигми. Електротехнiчнi роботи I. Пулюя швидко зробили його визнаним європейським лiдером у цiй дiлянцi: електричнi
лампи, виготовленi iз застосуванням запропонованих
технологiй, виявилися лiпшими вiд ламп Едiсона, вiн
був пiонером у дослiдженнi “холодного” (неонового)

свiтла, удосконалював конструкцiї телефонних станцiй, пiд його керiвництвом збудовано низку електростанцiй у Чехiї, зокрема центральну станцiю в Празi
та велику гiдроелектростанцiю поблизу мiста Гогенфурт. У нашi днi iм’я Пулюя найчастiше згадується у зв’язку з iнтриґою, пов’язаною з вiдкриттям Х(рентґенiвських) променiв. Iсторiя загалом, а iсторiя
науки зокрема, не знає умовного способу. Те, що сталося, не змiниш. I першу Нобелiвську премiю з фiзики
присуджено 1901 р. не Iвановi Пулюю, а Вiльгельмовi Рентґену “на знак визнання надзвичайно важливих заслуг перед наукою, що виявилися у вiдкриттi
променiв, названих згодом на його честь” [27]. Однак,
навiть якщо обмежитися лише загально визнаними в
науковiй спiльнотi здобутками, постать Iвана Пулюя
виразно видiляється серед iнших вчених — його сучасникiв. Подiбно, як його роботи iз вивчення властивостей газiв сприяли становленню молекулярної фiзики,
його дослiдження фiзичних процесiв у газорозрядних
трубках торували шлях формування атомної фiзики.
У згаданiй вище серiї статей “Промениста електродна
матерiя” (1880–1882 рр.) вчений стверджував, що катоднi променi — це потiк неґативно заряджених частинок електродiв. Отже, вiн випереджував багатьох
своїх сучасникiв на шляху до правильного розумiння природи цих променiв як потоку електронiв, що
експериментально вiдкрив Джозеф Томсон лише 1897
року. Ще за 14 рокiв до вiдкриття В. Рентґена Iван
Пулюй сконструював трубку, що випромiнювала Xпроменi, i саме вiн вiдкрив йонiзуючi властивостi цих
променiв. Йому також належать найякiснiшi знiмки,
виконанi з їхньою допомогою в тi часи.

Рис. 6. Обкладинка книжки “Новi i перемiннi звiзди”,
виданої у Львовi 1900 р.

5
У посмертному оголошеннi (клепсидрi), що зберiгається в особистому архiвi проф. Петера Пулюя — внука Iвана Пулюя — читаємо: “Придворний радник Др. I. Пулюй . . . тихо спочив 31 сiчня 1918 р. о 7 годинi вечора. Тлiннi останки
нашого дорогого доброго Чоловiка i Тата будуть освяченi у вiвторок, 5 лютого 1918 р. о 4 годинi по обiдi й похованi на Смiховському цвинтарi — доки обставини дозволять йому знайти вiчний спочинок у рiднiй землi.” (Цвинтар
Мальвазiнки розташований у Смiховi — одному з iсторичних районiв Праги).
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чає чар особистостi, витворили феномен Iвана Пулюя.
Напевно, не буде перебiльшенням твердити, що такий феномен мiг виникнути якщо не лише, то передусiм на українському ґрунтi, як наслiдок аномально
складних, на межi виживання, обставин нацiонального буття. . . ” [26].

Рис. 7. Вiдповiдь цензора на пропозицiю Iвана Пулюя
про видання його книжки “Новi i перемiннi звiзди” в Росiйськiй iмперiї (документ iз приватного архiву проф. Петера
Пулюя.)

Конспективно перелiченi вище результати Iвана
Пулюя в природничих науках доповнюються його здобутками в дiлянцi наук гуманiтарних i громадськiй
роботi. Вiн — один iз тих небагатьох вчених, хто публiкує результати своїх дослiджень українською мовою, не тiльки сприяючи становленню наукової термiнологiї, а й формуючи своїм прикладом українське
iнтелектуальне середовище. Крiм публiкацiй у “Збiрнику МПЛС” (див. Додаток I) , вiн автор двох українcькомовних книжок: “Непропаща сила” (1879) i
“Новi i перемiннi звiзди” (1881) (див. рис. 6, 7) та
низки науково-популярних та публiцистичних статей.
I. Пулюй здiйснює український переклад Молитослова (1869), Нового (1880, спiльно iз П. Кулiшем, див.
рис. 8) та Старого Завiтiв i бере участь у науковiй
полемiцi з цього приводу. У 1903 р. виходить повний переклад Бiблiї, виконаний спiльно з П. Кулiшем, I. Нечуєм-Левицьким. Вiн засновник українських товариств Вiдня (1865 — заснував Товариство
українських богословiв, 1868 — один iз засновникiв
студентського товариства “Сiч”, 1872–1873 — голова
цього товариства) та активний учасник боротьби за
вiдкриття українського унiверситету у Львовi. Перелiк можна продовжити, однак на закiнчення цього
короткого опису вважаємо за доцiльне навести слова
довголiтнього дослiдника життєвого i творчого шляху Iвана Пулюя, фiзика-теоретика та iсторика науки
Романа Пляцка: “. . . Рiдкiсне поєднання унiверсального таланту, титанiчної працездатностi, загостреного
почуття справедливостi i вiдповiдальностi, особливої
одухотвореностi й ще чогось невловимого, що визна-

Рис. 8. Титульна сторiнка Нового Завiту, який переклали спiльно П. Кулiш i I. Пулюй.

ЮЛIАН ГIРНЯК

Гiрняк Юлiан Йосипович (8.09.1881, мiстечко Струсiв, нинi село Теребовлянського району Тернопiльської областi — 5.06.1970, м. Пассейк, штат НьюДжерсi) — український вчений у галузi хiмiї та фiзики, доктор фiлософiї, публiцист, дiйсний член НТШ
(вiд 1908), професор таємного Українського унiверситету (1920), ректор таємної Української високої полiтехнiчної школи у Львовi. Дослiджував вплив змiни концентрацiї речовини на перебiг хiмiчної реакцiї.
Автор праць у галузi фiзичної i хiмiчної кiнетики.
Теоретично обґрунтував можливiсть перiодичних хiмiчних реакцiй, згодом вiдомих як реакцiї Бєлоусова–
Жаботинського [10, 28, 29].

Рис. 9. Юлiан Гiрняк (1881–1970) [81].
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Народився в мiстечку Струсовi Теребовлянського
району Тернопiльської областi. Батьками були Йосип
Гiрняк, який спочатку працював пiдлiсничим, а згодом дяком у Струсовi, та Софiя Рижевська. У родинi
Гiрнякiв було 8 дiтей (7 братiв i 1 сестра). Брат Юлiана Йосип — видатний український актор i режисер —
працював у театрах “Українська Бесiда” i “Березiль”,
однодумець Л. Курбаса. Брат Никифор — український вiйськовий i освiтнiй дiяч, комендант коша УСС,
брав участь в органiзацiї УГА.
Вiд 1893 до 1900 рр. Юлiан навчався в гiмназiї та
в реальнiй школi в Станiславовi. У 1901 роцi вступив до Львiвського полiтехнiчного iнституту й одночасно навчався у Львiвському унiверситетi, де вивчав
хiмiю i фiзику. Його першими спробами в популяризацiї досягнень тогочасної науки i технiки були статтi студентських рокiв у львiвських щомiсячниках для
молодi “Iскра”, “На розсвiтi”, часописах “Iлюстрована
Україна” та “Лiтературно-науковий вiстник”. Здiбного студента зауважив Iван Пулюй i запросив у свою
лабораторiю. Пiд час зимового семестру 1904/1905 рр.
Ю. Гiрняк працював у Празi пiд керiвництвом I. Пулюя. На ту пору вiн дослiджував теплопровiднiсть
цукру у водному розчинi. За результатами роботи в
1905 роцi вiн отримав диплом доктора фiлософiї у
Львовi.
Вiд 1905 р. викладав в українськiй i польськiй гiмназiях у Станiславовi. А згодом, отримавши вiд мiнiстерства стипендiю, поїхав на навчання у фiзикохiмiчний iнститут до Ляйпцiґа. Вiд 1912 р. працював
учителем української гiмназiї у Львовi. Одружився
з Олександрою з дому Домбчевських (дружина померла ще пiд час проживання у Львовi). Коли в 1918
роцi в Кам’янцi-Подiльському утворюється Український державний унiверситет, Юлiан Гiрняк стає професором цього унiверситету, а пiсля припинення його роботи повертається до Львова. Став одним iз засновникiв (1917) друкованого органу гуртка “Пресова
квартира” (гурток при легiонi УСС), що вийшов пiд
назвою “Будучина” (1918).
Юлiан Гiрняк реґулярно друкував результати своїх
робiт на сторiнках “Збiрника МПЛС”, написав пiдручник з хiмiї. Двадцять дев’ятого сiчня 1908 р. був обраний дiйсним членом НТШ. Вiн автор понад 30-ти наукових праць у друкованих виданнях. Монографiя з
теоретичного дослiдження кiнетики хiмiчних реакцiй
(див. рис. 10), опублiкована НТШ в 1911 р., є однiєю
з його найвагомiших праць. Роботи Ю. Гiрняка були
вiдомi не тiльки в Українi. Так, зокрема австрiйський
хiмiк А. Скрабаль та математик А. Лотка цитували
його працi. Ю. Гiрняк уклав 2 пiдручники з мiнералогiї i хiмiї для гiмназистiв. У 1912 р. виступав управителем Академiчного дому у Львовi, де розмiщувалась
книгарня НТШ.
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Рис. 10. Монографiя Ю. Гiрняка 1911-го року.

У 1920 р. спiльними зусиллями українських вчених
та унiверситетської молодi у Львовi (таємно вiд польської окупацiйної влади) почали створювати українськi унiверситетськi курси, якi наприкiнцi липня реорґанiзовано на зразок унiверситетiв Захiдної Європи (ректор проф. В. Щурат). Юлiан Гiрняк читав на
технiчних курсах дослiдну фiзику (6 годин на тиждень), а також 2 години на тиждень проводив вправи
з математики. У 30-их рр. належав до знаменитого
гуртка львiвських математикiв Шкотської кав’ярнi.
У 1936 роцi бере активну участь у роботi Львiвського
вiддiлення Товариства хiмiкiв. У 1939 роцi отримав
призначення на посаду доцента кафедри фiзичної та
колоїдної хiмiї Львiвського полiтехнiчного iнституту.
Юлiан Гiрняк вiдомий своїми працями у галузi
фiзичної i хiмiчної кiнетики, дослiдженнями впливу
синхронної змiни концентрацiї на хiд хiмiчних реакцiй, залежностi швидкостi хiмiчних реакцiй вiд температури. Вчений математично обґрунтував ефект перiодичностi перебiгу деяких циклiчних хiмiчних реакцiй у гомогенних середовищах. Комплекснi розв’язки, якi iншi дослiдникi отримували при розв’язуваннi системи диференцiальних рiвнянь i вiдкидали як
такi, що не мають фiзичної iнтерпретацiї, Юлiан Гiрняк представив як тригонометричнi функцiї. Вiн зумiв показати, що змiна концентрацiї в хiмiчному процесi описується перiодичними функцiями синуса або
косинуса. Праця Ю. Гiрняка 1908 р. про змiну концентрацiї пiд час перебiгу хiмiчних реакцiй хоч i цитувалася, але її результати стали бiльш вiдомими з
подання А. Лотки6 . Тривалий час праця Юлiана Гiрняка була забута або ж замовчувалася. Однак до столiття журналу “Zeitschrift für physikalische Chemie” у

Видатний фiзико-хiмiк, математик та статистик Альфред Джеймс Лотка (1880–1949) народився у Львовi. Знамениту модель Лотки-Вольтерра, вiдому тепер здебiльшого завдяки застосуванню для опису динамiки бiологiчних систем
(жертва-хижак), спершу запропонував А. Лотка для опису автокаталiтичних хiмiчних реакцiй.
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1987 р. у статтi про першi теоретичнi моделi осциляторної поведiнки в хiмiї [30] Е. Брукнер зазначає,
що стаття Лотки надiйшла до журналу 31 сiчня 1910,
а 22 листопада 1910 — стаття Гiрняка. Зауважимо,
що результати статтi Гiрняка були попередньо висвiтленi у “Збiрнику МПЛС” в 1908 р. українською
мовою (див. Додаток I). Загалом, вiдкриття перiодичних хiмiчних реакцiй (згодом вiдомих як реакцiї
Бєлоусова–Жаботинського) дало поштовх до розвитку таких роздiлiв сучасної науки, як синергетика, теорiя динамiчних систем, детермiнованого хаосу. Про
їхню важливiсть свiдчить i те, що за роботи з дослiдження складних дисипативних систем, самоорганiзацiї та необоротностi у вiдкритих системах I. Пригожин у 1977 р. отримав Нобелiвську премiю.
У 1944 роцi Ю. Гiрняк емiґрував у Нiмеччину, а в
1950 — у США. Там продовжував плiдно працювати
до останнiх рокiв свого життя. Виїзд у Захiдну Європу, а згодом у США не припинив його дiяльностi в
НТШ на емiґрацiї. Уперше в межах НТШ в Америцi
вчений бере участь у спiльному Першому загальному
Науковому з’їздi НТША та УВАН в Нью-Йорку 26–
28.12.1953, присвяченому 80-ти рiччю НТШ та 35-ти
рiччю заснування УВАН у Києвi. На засiданнi комiсiї
геологiї, мiнералогiї i хiмiї прозвучала доповiдь “Сочинник температури швидкостi хемiчної реакцiї”. У
США вчений проживає в м. Маррiставнi, потiм у м.
Клiфтонi, згодом у м. Пассейку, де дописує до українських газет. Помер 5 червня 1970 р. у м. Пассейку,
штат Нью-Джерсi, США. Похований на цвинтарi Дiви Марiї, де також похованi його брати — о. Юстин,
Никифор, Йосип та Володимир.

Рис. 11. Могила Юлiана Гiрняка на українському цвинтарi Дiви Марiї (Фокс Чейс, Пенсильванiя, США).

РОМАН ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ

Цегельський Роман Михайлович (12.07.1882,
м. Кам’янка-Струмилова (тепер — Кам’янка-Бузька,
Львiвської обл.) — 3.10.1956, м. Львiв) — український фiзик, доктор фiлософiї (1911), один з органiза-
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торiв Українського таємного унiверситету у Львовi
(1919–1925), професор (1939), педагог i громадський
дiяч, дiйсний член НТШ (1914). Займався сучасними
проблемами фiзики, фiзичною освiтою та термiнологiєю [31, 32].

Рис. 12. Роман Цегельський (1882–1956).

Роман Цегельський вирiс у сiм’ї грекокатолицького священика Михайла Цегельського. Усi
дiти о. Михайла здобули вищу освiту, а деякi згодом вiдiграли значну роль у суспiльствi, наприклад,
старший брат, Лонгин Цегельський, який працював
адвокатом, спершу був обраний послом до австрiйського парламенту, а згодом став мiнiстром уряду
ЗУНР.
Р. Цегельський навчався в Українськiй академiчнiй гiмназiї у Львовi, яку закiнчив з вiдзнакою. Це
дало йому змогу в 1900 роцi без труднощiв вступити до Львiвського унiверситету на математичноприродниче вiддiлення фiлософського факультету.
На ту ж пору ситуацiя в унiверситетi була неспокiйною, оскiльки австрiйська влада надавала значну перевагу польським студентам, а не українським. Пiсля
вбивства двох українських студентiв багато студентiвукраїнцiв на знак протесту покинули Львiвський унiверситет i перевелися в iншi європейськi унiверситети,
де їх приймали без таких упереджень. Роман Цегельський перевiвся пiсля двох курсiв спочатку до Праги,
а згодом — до Чернiвцiв, де пройшов кiлька унiверситетських курсiв, серед яких були фiзика, математика,
хiмiя, педагогiка, i 1904 року отримав диплом з вiдзнакою. Пiсля закiнчення унiверситету спершу працював учителем фiзики в українськiй гiмназiї в Тернополi, а згодом повернувся до Чернiвцiв, працював у
вчительськiй семiнарiї, маючи можливiсть одночасно
працювати в Чернiвецькому унiверситетi й займатись
науковою дiяльнiстю.
У 1911 роцi Чернiвецький унiверситет присвоїв йому звання доктора фiлософiї за працю “ Über das
Sieden von Elektrolyten bei Stromdurchgang” 7 . Вче-

Про кипiння електролiтiв пiд час проходження електричного струму (нiм.).
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ний належав до групи ентузiастiв, якi важкою працею розвивали освiту i науку в Галичинi та Буковинi.
Так, за вагомий внесок у розвиток експериментальної фiзики, теорiї вiдносностi та впорядкування наукової термiнологiї в 1914 роцi НТШ обрало його своїм
дiйсним членом. Пiзнiше його оберуть також дiйсним
членом видiлу (управлiння) Товариства та навiть його секретарем.

й бiологiчному факультетах та iсторiю фiзики i методику викладання фiзики на старших курсах. Коли
радянськими законами була встановлена заборона на
сумiсництво, зосереджується на роботi в педiнститутi.
У 1953 роцi Р. Цегельського з родиною вивезли до Казахстану на будiвлю металургiйного комбiнату мiста
Темiртау, але вченому вдалося знайти роботу вчителя фiзики i математики. По смертi Сталiна, у 1954-му
роцi, його реабiлiтували, i вiн повертається на посаду
доцента та завiдувача кафедри фiзики у Львiвському
педагогiчному iнститутi.
Роман Цегельський помирає 3 жовтня 1956 року
внаслiдок трагiчного випадку. Похований на Личакiвському цвинтарi, поле № 71.
ВОЛОДИМИР КУЧЕР

Рис. 13. Грамота дiйсного члена НТШ Романа Цегельського.

Пiд час Першої свiтової вiйни Цегельськi емiґрували до Вiдня, а в 1917 роцi повернулися в Чернiвцi, де
1918 року Роман став головою фiнансової комiсiї Українського крайового комiтету Буковини i був делегатом Нацiональної Ради, яка проголосила об’єднання
Буковини з Галичиною в Захiдноукраїнськiй Народнiй Республiцi. Пiсля румунської окупацiї, на основi
договору ЗУНР з румунським урядом про обмiн 150
родин, повернувся до Львова, де став одним iз органiзаторiв таємного Українського унiверситету, в якому
завiдував кафедрою та читав курс експериментальної фiзики (1919–1925). Працював у математичноприродописно-лiкарськiй секцiї НТШ, був автором
трьох шкiльних пiдручникiв, наукових праць iз фiзики магнетизму, релятивiстської динамiки Айнштайна, фiзики атома, книги “Про українську хiмiчну термiнологiю” (1928). Деякi його працi опублiкованi в
“Лiтературно-науковому вiстнику” (див. Додаток II).
До вiйни кiлька разiв бере участь у рiзноманiтних наукових з’їздах i конференцiях вiд iменi НТШ. Iз розпуском НТШ в 1940 роцi Роман Цегельський майже
перестає писати науковi працi, зосередившись на педагогiчнiй роботi. Його запрошують на посаду професора та керiвника кафедри фiзики i математики у
Львiвський педагогiчний iнститут та за сумiсництвом
в. о. професора фiзики у Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. З приходом нiмецьких вiйськ працював викладачем фiзики та математики в учительськiй
семiнарiї. Пiсля вiйни його поновлюють на роботi в
Педагогiчному iнститутi та в унiверситетi, де вiн читав загальний курс фiзики на фiзико-математичному
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Кучер Володимир Антонович (18.10.1885, м. Тлусте, тепер смт Товсте Залiщицького р-ну Тернопiльської областi — 29.08.1959, Львiв) — український вчений, фiзик-теоретик, педагог, доктор фiзикоматематичних наук, професор, дiйсний член НТШ,
професор таємного Українського унiверситету у
Львовi. Здобув визнання завдяки своїм роботам з дослiдження рiвнянь руху квантових частинок, свiтлового тиску. Науковi зацiкавлення стосуються квантової теорiї твердого тiла, квантової статистики, спецiальної теорiї вiдносностi [33, 34].

Рис. 14. Володимир Кучер (1885–1959).

Володимир Кучер народився на Тернопiльщинi в
родинi ремiсника. Середню освiту здобув у Бучацькiй гiмназiї (1905). Фiзику i математику вивчав на
фiзико-математичному вiддiленнi фiлософського факультету Львiвського унiверситету (1905–1909). Науковою дiяльнiстю почав займатися ще в студентськi роки: 1909 року в “Збiрнику МПЛС” опублiкував
свою першу працю “Основи електронiки”; 1910 року
склав науковий iспит з фiзики i математики на вчителя середнiх шкiл; працював учителем фiзики i математики Української державної гiмназiї в Тернополi.
Тисяча дев’ятсот чотирнадцятого року одружився з
Антонiною з Левицьких. Незабаром пiсля одруження Володимира Кучера мобiлiзували до австрiйського вiйська й переправили через Словаччину в Чехiю;
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дезертирувавши, вiн добрався до Вiдня, куди тодi перевели українську гiмназiю зi Львова. Директор гiмназiї Iлля Кокорудз (дядько Антонiни) запросив вченого для викладання фiзики та математики й порадив продовжити навчання у Вiденському унiверситетi. Протягом 1914–1915 рокiв поглиблював знання з
фiзики у Вiднi в Iнститутi теоретичної фiзики у професора Фридриха Газенерла. У Вiденському унiверситетi захистив дисертацiю “Загальна формула для
тиску випромiнювання” (“Eine allgemeine Formel für
den Strahlungsdruck”) i здобув вчений ступiнь доктора фiлософiї (1915). Керiвниками дисертацiйної роботи Кучера були австрiйськi фiзики Франц Екснер
(Franz Exner, 1849–1926) i Ернст Лехер (Ernst Lecher,
1856–1926)8 . У вереснi 1916 року повернувся до Львова, де поєднував педагогiчну роботу з науковими дослiдженнями. В 1917–1927 рр. працював гiмназiйним
учителем математики i фiзики в Академiчнiй гiмназiї у Львовi; 1927 року переведений до IX Польської
гiмназiї у Львовi, де й учителював до 1940 року.
Дiйсний член НТШ вiд 02.09.1919, затверджений 12.10.1919 приват-доцентом кафедри фiзики новоствореного Українського державного унiверситету в м. Кам’янцi-Подiльському. Через певний час
(польсько-український воєнний конфлiкт завершився в липнi 1919 р.) В. Кучер повернувся до Львова.
Вiд 1920 р. належав до Українського технiчного товариства у Львовi, був членом редколегiї першого технiчного часопису українською мовою “Технiчнi вiсти”
(1925–1939), опублiкував у цьому часописi статтю “Теорiя Айнштайна. Питання i вислiди теорiї зглядности” (1925, ч. 7-9; ч. 10–12). Брав участь у створеннi
та дiяльностi таємного Українського унiверситету у
Львовi як член органiзацiйної комiсiї та професор теоретичної фiзики, обраний членом Сенату. Протягом
1920–1925 рр. викладав в Українському таємному унiверситетi.
В. Кучер за фiнансової допомоги НТШ 1929 року
поїхав у наукове вiдрядження до Нiмеччини в Iнститут Кайзера Вiльгельма (Берлiн) для пiдвищення наукової квалiфiкацiї; там познайомився особисто з М.
Планком, В. Нернстом, брав участь у їхнiх семiнарах.
Як представник НТШ 1930 року був делеґований на
Перший Всесоюзний з’їзд фiзикiв (19–24.08.1930, Одеса), де налагодив особистi контакти з вiдомим фiзиком В. Паулi. На III З’їздi українських природникiв,
лiкарiв та iнженерiв у Львовi (24–25.05.1931) вiн виступив з доповiддю “Про причинки до квантової статистики”. Популяризатор наукових знань через журнал “Духовний сiяч”. Працював у Товариствi “Просвiта”, Товариствi наукових викладiв iм. П. Могили та
iнших освiтянських органiзацiях. Вважав своїм громадянським обов’язком у недiльнi днi виїжджати в
села Львiвщини i проводити бесiди з селянами в читальнях.

Пiсля приєднання Захiдної України до УРСР у вереснi 1939 року Володимировi Кучеровi як педагоговi
й спецiалiстовi зi статистичної фiзики запропоновано
працювати у Львiвському унiверситетi. Дванадцятого квiтня 1941 року йому присвоєно вчене звання професора з фiзики й надано науковий ступiнь доктора
фiзико-математичних наук. Пiд час нiмецької окупацiї та в пiслявоєннi роки працював у вищих навчальних закладах Львова: 1940–1941, 1944–1947 рр. — професор, завiдувач кафедри фiзики Львiвського державного iнституту радянської торгiвлi (тепер Львiвська комерцiйна академiя); 1942–1944 рр. — професор
Львiвського ветеринарного iнституту (тепер Львiвський нацiональний унiверситет зооветеринарної медицини та бiотехнологiй); 1944–1947 рр. — професор,
завiдувач кафедри експериментальної фiзики, 1947–
1948 рр. — професор кафедри теоретичної фiзики
Львiвського унiверситету; 1947–1948 рр. — професор,
завiдувач кафедри фiзики та метеорологiї Львiвського сiльськогосподарського iнституту (тепер Львiвський державний аграрний унiверситет). За спогадами Романа Кучера, сина, вченого-хiмiка, академiка
НАН України, 15.12.1949 року вiдбулися загальнi збори викладачiв Львiвського сiльськогосподарського iнституту, якi вирiшили вiдрахувати батька з iнституту за полiтичну “неблагонадiйнiсть”. Пiсля звернення й поїздки до Центрального комiтету Комунiстичної партiї України вченого було поновлено на посадi (1950-1957). Володимир Кучер опублiкував понад
30 наукових праць, серед них: “Динамiка електрону”
(1912); “Елєктромагнетна теорiя лучистого тиснення”
(1916); “Причинки до теорiї структури етеру”, “Сучасна атомiстична теорiя”, “Вибранi питання з теорiї квантiв енерґiї” (усi — 1919); “Теорiя зглядности” (1922); “Головнi напрямнi квантових статистичних теорiй” (1930). Разом з математиком М. Чайковським видав українською мовою “Чотирицифровi таблицi логаритмiв i гонiометричних функцiй (iз додатком багатьох помiшних таблиць iз математики, фiзики, хемiї, астрономiї й географiї — для шкiльного
вжитку)”, якi витримали чотири видання (1917, 1920,
1923, 1930) i були призначенi як посiбник для гiмназiйної молодi.
Вчений помер у Львовi, похований на Личакiвському цвинтарi, поле № 1А.

СТЕПАН ТИМОШЕНКО

Тимошенко Степан Прокопович (11(23).12.1878,
c. Шпотiвка, Сумщина — 29.05.1972, Вупперталь,
ФРН) — український вчений-механiк, професор, академiк Української АН (14.11.1918), дiйсний член
НТШ (1923), почесний член кiлькох академiй наук,
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Франц Екснер спiльно з Вiктором фон Лянґом (Viktor von Lang, 1838–1921) був також керiвником дисертацiї Мар’яна
Смолуховського. Автори вдячнi Андрiєвi Ровенчаковi за цю iнформацiю, отриману з архiву Вiденського унiверситету.
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наукових товариств, почесний доктор найвизначнiших унiверситетiв багатьох країн свiту. Вважається
“батьком теоретичної механiки” [35].

Рис. 15. Степан Тимошенко (1878–1972).

Народився в крiпацькiй сiм’ї на Сумщинi, але завдяки тому, що батько, Прокiп Тимошенко, був землемiром у домi помiщика, змiг отримати базову освiту.
Пiсля домашнього навчання Степан Тимошенко вступив до Ромненського реального училища на Полтавщинi. Згодом мiстечко зi стародавньою iсторiєю стане
для нього рiдним i близьким, але спершу великi класнi кiмнати, росiйська мова навчання i незвичнi уроки
стали для хлопця викликом [36]. Iще пiд час навчання
в Ромненському училищi С. Тимошенко потоваришував з Абрамом Йоффе — майбутнiм колегою-фiзиком.
Закiнчивши реальне училище, склав вступнi iспити
до Петербурзького iнституту iнженерiв шляхiв сполучення — на ту пору одного з найкращих навчальних закладiв Росiйської iмперiї. Навчання завершив
1900 р. з надзвичайним успiхом — свiдченням цього є
чотири дипломнi проекти та випускний iспит, складений на вiдмiнно. Рiк вiдслужив у вiйську, де пiдтримував землякiв-українцiв, а 1903 року став працювати в щойно органiзованiй механiчнiй лабораторiї Петербурзького полiтехнiчного iнституту, який пiд час
революцiї 1905 року було тимчасово закрито. У 1906
р. захистив дисертацiю i обiйняв посаду професора
кафедри опору матерiалiв Київського полiтехнiчного iнституту. У Полiтехнiцi Степан Тимошенко читав
курс опору матерiалiв, написав пiдручник та методику викладання предмета. Тисяча дев’ятсот десятого року року мiнiстр внутрiшнiх справ Росiйської iмперiї П. Столипiн пiдписав сумнозвiсний “Столипiнський циркуляр”, який наказував припинити реєстрацiю нових i закрити декiлька iснуючих об’єднань
культурно-просвiтницького напрямку, що органiзували неросiяни. У зв’язку з цим група професорiв Київської полiтехнiки висловила протест, пiд яким пiдписалося 26 викладачiв, зокрема й Тимошенко. Багатьох
професорiв звiльняють, i Степан Прокопович змушений переїхати з сiм’єю до Петербурґа, де заборони на
викладання не було, але також не було й українського
середовища, його називають “выдающимся русским
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математиком”. Упродовж 1912–1917 рр. — професор
полiтехнiчного, електротехнiчного iнститутiв та Iнституту iнженерiв шляхiв сполучення в Петербурзi, де
погодинно читає лекцiї з теоретичної механiки. У 1918
р. C. Тимошенко одержав пропозицiю взяти участь
в органiзацiї Академiї наук України. Водночас Рада
Київського полiтехнiчного iнституту поновила його
на посадi професора. У комiсiї В. I. Вернадського з
вироблення законопроекту щодо заснування Української АН Тимошенко задався метою розробити органiзацiйнi форми, що забезпечили б широку взаємодiю
академiчної науки i технiки. У 1919–1920 рр. — академiк УАН, перший директор Iнституту технiчної механiки (тепер Iнститут механiки НАНУ iм. С. П. Тимошенка).
Неспокiйнi часи, змiна влади й бiльшовицька агресiя змусили Тимошенка емiґрувати до Югославiї:
у 1920–1921 рр. професор Загребського полiтехнiчного iнституту. У 1922 переїхав до Фiладельфiї (США).
Вiд 1923 р. — науковий консультант компанiї “Вестингауз”, паралельно пише кiлька наукових технiчних праць. Органiзував секцiю механiки при Американському товариствi iнженерiв-механiкiв (1927). У
1927–1936 рр. — професор Мiчиґанського унiверситету, де очолює кафедру з дослiдницької роботи в галузi механiки. Вiд вересня 1936 року стає професором кафедри механiки Стенфордського унiверситету
(Калiфорнiя). Двiчi вiдвiдав Радянський Союз, зокрема i кiлька українських мiст. Наприкiнцi життя
мешкав у своєї дочки в Захiднiй Нiмеччинi (м. Вупперталь, ФРН), де i помер у 93-рiчному вiцi. Частину бiблiотеки Степана Тимошенка передано кафедрi фiзико-математичних наук Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська академiя”.
Основнi напрями наукової роботи — фундаментальнi розробки й подальший розвиток актуальних проблем механiки твердого тiла: мiцностi, стiйкостi й коливання механiчних систем, будiвельної механiки i теорiї споруд. Його науковi працi стали основою розвитку багатьох напрямiв механiки. Особливо великий внесок вiн зробив у розвиток прикладної теорiї
пружностi, теорiї стiйкостi пружних, оболонкових i
пластинчатих систем, зокрема пiдкрiплених ребрами
жорсткостi. Важливими є дослiдження щодо згинання, кручення, коливання та удару сучасних iнженерних конструкцiй. Тимошенко розв’язав задачу щодо концентрацiї напружень поблизу отворiв, мiцностi залiзних рейок. З урахуванням новiтнiх досягнень
науки i технiки виконав фундаментальнi розробки з
опору матерiалiв, прикладної теорiї пружностi й теорiї коливань, якi випереджали свiй час i знайшли
повне практичне використання у створеннi сучасної
авiацiйно-космiчної технiки, iнженерних споруд та кораблебудуваннi. Поряд з точним розв’язанням актуальних задач з теорiї стiйкостi тонкостiнних пружних
систем використовує розроблений ним загальний метод, широко вiдомий як енерґетичний, або як метод
Тимошенка. Тривалий час вплив iдей українця був
настiльки потужним, що в побутi цi роки називали
“ерою Тимошенка”.
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МАКС ПЛАНК

Макс Планк (Max Planck, 23.04.1858, Кiль, Нiмеччина — 4.10.1947, Ґеттiнґен, Нiмеччина) — фiзиктеоретик, один iз засновникiв квантової теорiї [7, 9].

у свiтi: “Я розцiнюю це обрання як особливу вiдзнаку
i . . . з гордiстю буду почувати себе надалi членом цiєї
поважної органiзацiї. . . . Хочу принагiдно висловити
мої щирi побажання подальшого розвитку i процвiтання Вашого товариства з нагоди 50-лiття утворення. Ви ж знаєте, що у нас в Нiмеччинi саме українська
культура викликає пожвавлене зацiкавлення, а Вашi
полiтичнi змагання користуються постiйною симпатiєю. . . ” [37] (див. рис. 16). В архiвi НТШ знаходимо
ще один лист вiд Макса Планка [38] (див. рис. 17).
З тексту робимо висновок, що лист був написаний як
вiдповiдь на привiтання вiд НТШ до 50-рiччя захисту
докторської дисертацiї9 .

Рис. 17. Лист Макса Планка вiд 28.01.1924 р. до Видiлу НТШ з подякою за привiтання з 50-лiттям вiд захисту
дисертацiї доктора.

Рис. 16. Лист Макса Планка вiд 28.01.1924 р. до Видiлу
НТШ з подякою про обрання дiйсним членом Товариства.

IВАН ФЕЩЕНКО-ЧОПIВСЬКИЙ

Макса Планка обрано дiйсним членом НТШ
13.03.1924 р. Нам невiдомо про його попереднi зв’язки з НТШ, однак, як ми вже зазначали ранiше, у
1929 р. Володимир Кучер їде у вiдрядження в очолюваний Максом Планком Iнститут Товариства Кайзера Вiлґельма в Берлiнi (у 1948 роцi це товариство було перейменоване на Товариство Макса Планка — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften). У вiдповiдь на повiдомлення про обрання дiйсним членом Макс Планк пише листа, у якому,
зокрема, засвiдчує свою обiзнанiсть не лише з дiяльнiстю НТШ, але й з полiтичним становищем України

Фещенко-Чопiвський Iван Адрiянович (20.01.1884
м. Чуднiв, Житомирська обл. — 2.09.1952 c. Абезь,
Республiка Комi, концтабiр) — український вчений,
вiдомий фахiвець у галузi металознавства та металургiї, популяризатор науки, мiнiстр Центральної Ради
та Директорiї, дiйсний член НТШ. Автор понад сотнi
наукових праць та пiдручникiв iз металургiї. Основнi
науковi здобутки стосуються розробки нових методiв
хiмiко-термiчної обробки металiв та дослiдження магнiтних матерiалiв, проблематики керованої металургiї
та машинобудування [10, 39–41].

9

Макс Планк склав квалiфiкацiйнi екзамени ще в жовтнi 1878 року, а в лютому 1879 року захистив дисертацiю “ Über
den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie” (“Про другий закон термодинамiки”, нiм.).

4003-13

Ю. ГОЛОВАЧ, Ю. ГОНЧАР, М. КРАСНИЦЬКА

Рис. 18. Iван Фещенко-Чопiвський (1884–1952) [39].

Народився у c. Чудновi в родинi поштового службовця Адрiяна Андрiйовича зi старовинного козацького роду. Батько рано помер, i родина iз мамою (Марiя Михайлiвна Янчинська) переїхала до Житомира.
Там майбутнiй вчений закiнчив гiмназiю, у 1903 р.
вступив на хiмiчний факультет Київського полiтехнiчного iнституту за спецiальнiстю цукрове виробництво, де навчався до 1908 р. Новаторська атмосфера в самому iнститутi сприяла багатогранному розвитку молодих талановитих студентiв. Iнститут був
створений як високий навчальний заклад технiчного профiлю, в ньому викладали запрошенi професори
iз Петербурґа, Москви, Харкова. Новаторством першого ректора (В. Л. Кирпичова) було вмiле поєднання теорiї з практиками в лабораторiях, на заводах,
виробництвi. Так, упродовж навчання Iван ФещенкоЧопiвський провiв три вiзити-практики — двi на цукроварнi, а потiм у 1907 — на Олександрiвському заводi Брянського товариства в Катеринославi (тепер
— Днiпро). Пiд час цього вiзиту вiн був зачарований
розплавленим металом, а повернувшись у навчальну установу, почав розробляти проект мартенiвської
фабрики як тему дипломної роботи “Мартенiвська
сталетопна фабрика”, яку успiшно захистив 1908 року. Тодi ж отримав звання iнженера-технолога з правом на чин Х класу та диплом №8583. На прохання його наукового керiвника (В. Iжевського) у 1909
був затверджений безоплатним професорським стипендiатом при кафедрi металургiї, а майже через рiк
обiйняв посаду понадштатного лаборанта з оплатою i
допущений до виконання обов’язкiв керiвника практикою студентiв. Часто їздив iз ними на заводи чи й
сам у довшi вiзити для дослiджень.
Паралельно працює в київськiй “Просвiтi”, “Українськiй громадi”, а пiсля їх заборон — учасник Українського клубу та “Родини”, Українського наукового товариства. У 1913 р. (пiсля складання спецiальних iспитiв) отримує вчене звання — ступiнь ад’юнкта
та дворiчну стипендiю у Бреслау для роботи з проф.
Оберґоффером. Але через вiйну повертається до Києва — викладає неорганiчну хiмiю в рiдному iнститутi, вiдвiдує акцiї “Українського Клубу”, який створив
Микола Лисенко.
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Рис. 19. Iван Фещенко-Чопiвський (третiй у першому
ряду) серед українських студентiв Гiрничо-металургiйної
академiї в Краковi, здебiльшого вихованцiв вченого. У
другому ряду другий праворуч — Микола Дубовицький,
у третьому ряду перший праворуч — Євген Перхорович.
Кракiв, 1927 р.

Через вiйну робота в iнститутi була припинена, i
вчений отримує скерування у Вiйськово-промисловий
комiтет з допомоги фронту для розв’язання проблем
iз розподiлом пального. Саме тодi вiн, як i бiльшiсть
свiдомої наукової iнтелiґенцiї, починає активно брати участь не тiльки в суспiльно-культурному, але й
полiтичному життi. Iван Фещенко-Чопiвський — неординарний приклад поєднання видатного вченого i
полiтичного дiяча. За наступнi кiлька рокiв вiн пройшов шлях вiд голови Київської губернiяльної ради
(1917) до голови екзильного парламенту Ради Республiки (1921), яку очолює за декретом Симона Петлюри
протягом 220 днiв до 15.08.21. У мiжчассi був членом Центральної Ради (1917), мiнiстром торгiвлi та
промислу УНР за уряду Голубовича (1918). У перiод
Гетьманату заарештований i помiщений у Лук’янiвську тюрму, звiдки був звiльнений iз вимогою залишити
Україну. У 1919 р. в перiод Директорiї обiймає посаду
мiнiстра народного господарства, а з лютого 1919 р.
мiнiстр i вiце-прем’єр Директорiї в Кабiнетi Остапенка. Далi — радник української мiсiї в Румунiї, 1920
року у Варшавi — голова Української економiчновiйськової комiсiї. Пiсля падiння парламенту Ради
Республiки вчений згадує: “Громадянство на емiґрацiї
було голодне й пересварене. Треба було шукати працi й заробiтку” [40]. Емiґранти не цуралися будь-якої
працi, перелаштовувалися, а вiн вирiшив продовжити займатися науковою дiяльнiстю i, замiсть рекомендацiй, узяв свою працю “До питання про цементацiю
залiза” i звернувся до професора Броневського, у результатi чого легко отримав контракт старшого асистента Варшавської полiтехнiки. Вiд 1922 р. — професор металургiї i металографiї Гiрничо-металургiйної
академiї (Akademia Górniczo-Hutnicza) у Краковi (на
рис. 19 Iван Фещенко-Чопiвський серед українських
студентiв академiї). Дисертацiю захистив 1927 року на механiчному факультетi у присутностi Iгнацiя
Мосьцiцького (на ту пору Президента Республiки По-

ФIЗИКА I ФIЗИКИ В НТШ У ЛЬВОВI

льщi), а також представникiв з української дiаспори.
За дослiдження проблем дифузiї елементiв у залiзi,
нiкелi, кобальтi 1927 року вiн отримав докторський
ступiнь Варшавської полiтехнiки, а 1931 року — звання професора Кракiвської гiрничо-металургiйної академiї. Разом iз Богданом Лепким та Iваном Зiлинським Iван Фещенко-Чопiвський створив неформальну
українську “велику трiйку” у Краковi.
Одночасно з успiшною дiяльнiстю на чужинi зберiгав взаємодiю з НТШ. У 1923 р. стає членом
Математично-природописно-лiкарської секцiї НТШ.
Тодi ж отримує запрошення вiд ректора таємної Української Полiтехнiки (В. Лучкiва) i починає раз на
мiсяць доїздити для викладання курсу металознавства на Машинному вiддiлi таємної Полiтехнiки. Вiд
1925 року активно взаємодiє з НТШ: доповiдає про
свої розробки на засiданнi секцiї, публiкує у “Збiрнику МПЛС” дослiдження з цементацiї металiв. У 1926
р. обраний дiйсним членом i очолив Технiчну секцiю
НТШ. I. Фещенко-Чопiвський почав свої першi дослiдження з питань цементацiї залiза i все подальше
життя продовжував цiкавитися проблемами дифузiйного насичення металiв i сплавiв. Його розробки належать до робiт свiтового рiвня. Одноосiбно i у спiвпрацi вiн дослiдив незнанi на той перiод рiзнi процеси
хiмiко-термiчної обробки залiза, нiкелю, кобальту, а
далi використання металографiчних зрiзiв насичуваних елементiв для побудови подвiйних та потрiйних
дiаграм стану рiзних систем елементiв. Займався розробкою леґованих сталей для промисловостi й у вiйськовiй технiцi.
Перед вiйною влiтку 1935 року родина Чопiвських
купила хутiр з мурованим будинком, садом i парком
поблизу села Млинiвцi Староолексинської ґмiни на
Волинi i назвала його Юркове на честь сина. Сподiвалися, що ця земля i дiм перейдуть у спадок дiтям
(Орися (Iрина) Богун та Юрiй), стануть осередком
української культури. На хуторi не тiльки проживали, але й постiйно приймали гостей.
Про останнi роки пiсля приходу Червоної армiї та
арешту I. Фещенко-Чопiвського в Катовiце в березнi
1945 р. вiдомо дуже мало. Так, спершу вiн був перевезений до Києва, де засуджений на 15 рокiв у концтаборi В’яртсиля в Карельськiй АРСР. Помер в ГУЛАГу
(згiдно з виданою родинi посвiдкою) 2.09.1952. Хоча
за спогадами одного з в’язнiв в Iнтi, що 1950 р. був
скерований у Абезь — табiр смертникiв (в’язень Iнтлагу, майбутнiй Народний артист України О. Б. Гринько), бiля Воркути вiн зустрiв чоловiка, що представився I. Фещенком-Чопiвським, колишнiм мiнiстром
Директорiї [42].

Рис. 20. Микола Крилов (1879–1955).

Видатний математик Микола Крилов включений
до нашого списку фiзикiв-дiйсних членiв НТШ у
зв’язку з його роботами в галузi механiки. Зокрема,
спiльно з Миколою Боголюбовим вiн є творцем нелiнiйної механiки — дiлянки, що активно розвивалась у
другiй половинi XX столiття. Значна частина життя
М. Крилова пов’язана з Україною. Тут у маєтку свого батька, у селi Ковганiвцi (нинi Брусилiвського р-ну
Житомирської обл.) вiн провiв дитинство, у Києвi в
1889–1897 рр. навчався в кадетському корпусi, по закiнченнi якого в 1897–1902 рр. навчався в Петербурзькому гiрничому iнститутi. Пiсля тривалого стажування в Iталiї в 1911 р. стає ад’юнкт-професором, а вiд
1912 — професором цього iнституту. Однак у зв’язку зi станом здоров’я 1915 року переїжджає у Крим i
стає одним iз засновникiв Кримського (Таврiйського)
унiверситету. В 1922 р. його обирають дiйсним членом
Всеукраїнської академiї наук i вiн переїжджає до Києва, де стає завiдувачем кафедри математичної фiзики Iнституту будiвельної механiки ВУАН. Незабаром
(24.03.1927) НТШ обирає його своїм дiйсним членом.
У Києвi вiн плiдно працює аж до нiмецької окупацiї,
а 1943 року переїжджає до Москви.

МИКОЛА КРИЛОВ

Крилов Микола Митрофанович (17(29).11.1879, Петербурґ — 11.05.1955, Москва) — математик, механiк.
Професор (1912), доктор математики (1917), академiк ВУАН (1922), дiйсний член НТШ (1927), чл.-кор.
АН СРСР (1928), академiк АН СРСР (1929) [7, 9].

Рис. 21. Лист Д. Граве до Видiлу НТШ.

У “Збiрнику МПЛС” опублiкована одна з праць
Миколи Крилова у спiвавторствi з Миколою
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Боголюбовим10 [43, 44]. Вона стосується теорiї функцiй дiйсної змiнної i написана 1928 року, коли Боголюбов навчався в аспiрантурi у Крилова. Варто згадати,
що Микола Боголюбов, закiнчивши семирiчну школу
села Велика Круча11 (єдиного навчального закладу,
який вiн закiнчив), уже з 14 рокiв брав участь у семiнарi Д. О. Граве на кафедрi математичної фiзики Київського унiверситету, а 1924 року у п’ятнадцятирiчному вiцi написав першу наукову працю. У 1925–1929
рр. Микола Боголюбов пiд керiвництвом М. Крилова
навчався в аспiрантурi АН УРСР, i маючи 20 рокiв,
отримав ступiнь доктора наук. Цiкаво, що всi перелiченi вченi були дiйсними членами НТШ (Дмитра
Граве прийнято 1924 року, див. рис. 21, а Микола Боголюбов став членом Товариства пiсля вiдновлення
його дiяльностi у Львовi в 1989 р.). У 1930-х роках
минулого столiття М. Крилов та М. Боголюбов займаються задачами теорiї нелiнiйних коливних процесiв,
ця теорiя стала основою нового напрямку науки —
нелiнiйної механiки.

расименко також викладав в Українському вiльному унiверситетi вiд 1930 р., читав курс фiзичної хiмiї
та хiмiчної термодинамiки (див. рис. 22). Одночасно
— металург-дослiдник Пльзенського машинобудiвного заводу, член Українського технiчного товариства.
Пiд час вiйни брав активну участь у громадських
процесах українцiв Праги, член фiлiї Українського
нацiонального об’єднання (УНО) в Чехiї, очолював
Культурно-наукове видавництво при УНО, водночас
голова секцiї iнженерiв там же [47]. За цю дiяльнiсть
1944 року нiмцi його арештували, вiн майже рiк пробув у в’язницi, а з приходом радянських вiйськ — ще
три мiсяцi в комунiстичнiй тюрмi.

ПОЛIКАРП
ГЕРАСИМЕНКО-ВОЛКОВИНСЬКИЙ

Герасименко Полiкарп Якович (26 липня 1900, Одеса — 6 квiтня 1958, Нью-Йорк) — український вчений,
спецiалiст у галузi фiзичної хiмiї, доктор природничих наук (1925), дiйсний член НТШ (1928) [45, 46].
Полiкарп Герасименко (зазначений у документах
як Герасименко-Волковинський Полiкарп Якович),
молодший брат лiтературознавця Володимира Герасименка, народився в Одесi 1900 року, там же 1919
року закiнчив гiмназiю. Тодi ж вступив у Кам’янецьПодiльський державний український унiверситет на
природничий вiддiл фiзико-математичного факультету. Брав участь у студентських протестах проти бiльшовицької окупацiї, тому 1921 року нелегально емiґрував до Чехословаччини, щоб уникнути арешту. Закiнчив Карлiв унiверситет у Празi 1925 року й отримав ступiнь доктора природничих наук. У липнi 1927
року, будучи лектором з фiзики та хiмiї в Українському високому педагогiчному iнститутi iм. М. Драгоманова у Празi, захистив габiлiтацiйну роботу i став
доцентом. Там заснував фiзико-хiмiчну лабораторiю;
1929 року опублiковано оглядову працю “Електрохемiчнi дослiди фiзико-хемiчної лябораторiї Українського педагогiчного iнституту в Празi”. На два роки
поїхав за стипендiєю фонду Рокфеллера до Лондона, де проводив дослiдницьку роботу на основi Кiнґсколеджу Лондонського унiверситету, приєднався до
членiв Наукового товариства iм. Фарадея. У Чехiї Ге-
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Рис. 22. Посвiдчення професора хiмiї УВУ Полiкарпа
Герасименка [82].

Пiсля Другої свiтової вiйни перебував у таборi для
перемiщених осiб у Нiмеччинi, у Мюнхенi продовжив
свою викладацьку дiяльнiсть в Українському вiльному унiверситетi, став iнiцiатором створення природничого факультету унiверситету в Ауґсбурзi (Баварiя). Ненадовго очолив Товариство українських полiтичних в’язнiв, був також у проводi мiсцевого вiддiлу ОУН(м), але згодом вiдiйшов вiд полiтики. Уже
1948 р. емiґрував до Великої Британiї на запрошення фiрми “United Steel Co”, мiсто Шефiлд. Там здiйснив кiлька наукових перекладiв i публiкацiй, брав
участь у зiбраннях лондонського наукового товариства “Iron and Steel Institute”. Згодом працював у США,
вiд 1951 року — науковий дослiдник, а вiдтак i професор металургiйного департаменту Нью-Йоркського
унiверситету.
У коло наукових зацiкавлень вченого входили, зокрема, електрохiмiчне вiдновлення органiчних сполук, методи визначення будови сталi, аналiзу металiчних сплавiв, теорiя перенапруження водню, йоннi
рiвноваги мiж металом i шлаками пiд час топлення
залiза, полярографiя. Автор пiдручника “Теоретична

Микола Миколайович Боголюбов (1909–1992) — видатний вчений, фiзик-теоретик, математик i механiк, органiзатор
науки в СРСР. Значна частина його дiяльностi пов’язана з Україною: у 1929 роцi вiн — науковий спiвробiтник Української академiї наук, вiд 1936 р. — професор Київського унiверситету, у 1966 роцi стає першим директором Iнституту
теоретичної фiзики АН УРСР у Києвi (тепер IТФ iм. М. М. Боголюбова НАН України).
11
Тепер — село Пирятинського району Полтавської областi.
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фiзика” (Прага, 1925), кiлькох патентiв та кiлькох десяткiв наукових i просвiтницьких статей.
Полiкарп Герасименко помер 6 квiтня 1958 року в
Нью-Йорку на 58-му роцi життя.

АЛЬБЕРТ АЙНШТАЙН

Альберт Айнштайн (Albert Einstein, 14.03.1879,
Ульм, Нiмеччина — 18.04.1955, Прiнстон, Нью Джерсi, США) — фiзик-теоретик, один iз найвизначнiших
вчених усiх часiв [7, 9].
Альберт Айнштайн був обраний дiйсним членом
НТШ 17.03.1929 р. Очевидно, дата обрання була вибрана невипадково — 15 березня 1929 р. йому виповнилося 50 рокiв. В архiвi редакцiї журналу “Новi шляхи” знаходимо статтю В. Кучера, написану 14 березня 1929 р. Вiн пише: “Дня 15 березня святкував 50тий раз день своїх народин Альберт Айнштайн, один
з великих вчених сучасного свiта. Немає, може, нинi
людини, що зачислила б себе до iнтелiгенцiї, якiй би
не було знане назвище цього вченого. . . ” У листi до
Видiлу НТШ вiд 4.04.1929 р. А. Айнштайн пише: “Вельмишановнi панове! Я Вам сердечно дякую, що Ви
обрали мене членом Вашого шановного товариства.
Я завжди з радiстю прийняв би тi вибори, зовсiм незалежно вiд того, якi ще iноземнi вченi належать до
Вашого товариства. З найщирiшим привiтом А. Айнштайн.” Лист був отриманий 6 квiтня й зареєстрований у журналi реєстрацiї вхiдної кореспонденцiї НТШ
за № 275. Однак самого листа в архiвi ЦДIАЛ авторам цiєї статтi знайти не вдалося. Переклад подаємо
за публiкацiєю С. Шермана (Вiльна Україна, 30 листопада 1958 р.). Iз тексту вiдповiдi можна здогадатися, що в листi вiд Видiлу, мабуть, iшлося i про iнших
видатних iноземних вчених — дiйсних членiв НТШ.
А на ту пору серед них, крiм Макса Планка, були
i Давид Гiльберт — великий нiмецький математикунiверсал, роботи якого допомогли Альбертовi Айнштайну у побудовi загальної теорiї вiдносностi, i нiмецький математик Фелiкс Кляйн. Обидва були обранi 13 березня 1924 р., i саме з ними мав контакти
Володимир Левицький, коли студiював математику в
Ґеттiнґенi в 1901 роцi.

АБРАМ ЙОФФЕ

Абрам Федорович Йоффе (17(29).10.1880, Ромни,
Полтавська губернiя, Росiйська iмперiя — 14.10.1960,
Ленiнград, СРСР (тепер Санкт-Петербурґ, РФ)) —
органiзатор фiзичних дослiджень в СРСР, засновник
великої наукової школи, вiдомий також як “батько радянської фiзики” [7, 9].
Обраний дiйсним членом НТШ 28.03.1929. До речi,
у ту пору дiйсним членом НТШ вже був Степан Тимошенко, з яким А. Йоффе заприятелював ще пiд час
спiльного навчання в реальному училищi м. Ромни
(1889-1897). У вiдповiдь на повiдомлення про обрання

А. Йоффе пише (лист датовано 6.09.1929 р., текст наводимо мовою оригiналу): “Научному обществу имени
Шевченка во Львове. По возвращении из продолжительной заграничной поездки я только что получил
Ваше извещение от 3-го мая сего года об избрании меня действительным членом Научного Общества имени Шевченка во Львове. С благодарностью принимаю
оказанную мне высокую честь, подтверждаю это прилагаемой при сем моей собственноручной подписью
на отрезке Вашего извещения и прошу принять уверение во всегдашней моей готовности содействовать
Обществу своим участием в общей работе на пользу
науки. Академик А. Йоффе”.

Рис. 23. Абрам Йоффе (1880–1960).

ДМИТРО РОЖАНСЬКИЙ

Дмитро Аполлiнарiйович Рожанський (20.08(01.09).
1882, м. Київ — 27.09.1936, м. Ленiнград (тепер СанктПетербурґ, РФ)) — фiзик, родом iз Києва, членкореспондент AH CPCP (вiд 1933); у 1911–1921 професор Харкiвського унiверситету. До складу дiйсних
членiв НТШ обраний 13.04.1929 р. Тематика наукових зацiкавлень стосувалася електронiки надвисоких
частот, теорiї антен, теоретичних основ створення короткохвильових передавачiв та електронного осцилографа, один iз основоположникiв iмпульсного методу
радiолокацiї дальнього виявлення повiтряних цiлей.
Основнi працi стосуються електричних розрядiв та
радiофiзики [48–51].
Народився в Києвi в сiм’ї вчених — Аполлiнарiя
Миколайовича та Ольги Iванiвни Рожанських. Батько, iнженер-технолог за освiтою, 1906 року пiдписав
петицiю на захист робочих цукрових заводiв та був
звiльнений з державної роботи в Київському акцизному управлiннi. Мама закiнчила Вищi жiночi медичнi
курси в Санкт-Петербурзi й була однiєю з помiчниць
I. Мечникова пiд час боротьби з холерою на пiвднi
України. Мабуть, зростання в такiй атмосферi i сформувало соцiальнi та гуманiстичнi принципи вченого.
До 1904 р. родина мешкала в будинку №24 на вул.
Рейтарськiй у Києвi. Спершу Д. Рожанський навчався вдома, а у 12 рокiв вступив до Четвертої класичної
гiмназiї. Останнiй, восьмий, клас навчався в Першiй
гiмназiї (1899/1990 рр.), яку пiзнiше закiнчили письменник М. Булгаков та авiаконструктор I. Сiкорсь4003-17
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кий. Того ж року познайомився зi своєю майбутньою
дружиною, що навчалася в Петербурзi, але приїхала
у вiдпустку пiд Київ, вони одружилися та переїхали
до Петербурґа. Дмитро Рожанський у 1904 роцi закiнчив фiз.-мат. факультет Петербурзького унiверситету
й почав працювати в Петербурзькому електротехнiчному iнститутi О. С. Попова. Вибiр спецiальностi назавжди залишився загадкою для його родини, оскiльки, зi спогадiв, вчений нiколи не видiлявся схильнiстю
чи любов’ю до фiзики, щобiльше, писав вiршi та оповiдання й випускав лiтературний шкiльний журнал.
У продовж 1905–1906 рр. працював у Ґеттiнґенi в
Iнститутi прикладної електротехнiки. У 1910 роцi запропонував метод осцилографування швидких електричних процесiв iз застосування трубки Брауна. За
пропозицiєю О. С. Попова глибоко вивчив процеси,
що вiдбуваються в iскрi пiд час високочастотного коливального розряду конденсатора, розкрив природу
iскрового розряду. Результати цих дослiджень виклав
у працi “Вплив iскри на коливний розряд конденсатора”, за яку йому присуджено премiю О. С. Попова.

Рис. 24. Д. Рожанський (1-й лiворуч) з колегами (поряд iз ним сидять злiва направо): А. Н. Щукiн (майбутнiй
академiк), О. Р. Гiльберт (у 1930 р. репресований) [83].

У 1911 роцi пiсля захисту дисертацiї в Петербурзi
був запрошений до Харкiвського унiверситету спершу на посаду доцента, а вже через рiк — професора,
пропрацював до 1921 року. Вiд 1914 р. вiн обiймав
посаду завiдувача кафедри фiзики i фiзичної географiї. Книги, що були виданi в цей перiод: “Електричнi
променi” (1913), “Резонанснi явища при рiзних типах
затухання” (1917) — стали вагомим внеском у розвиток радiофiзики. У 1921–1923 рр. — спiвробiтник
Нижегородської радiолабораторiї, де займався теорiєю антен. У 1922 р. запропонував метод розрахунку
випромiнювання антен (“метод наведених ЕРС”). Вiд
1923 р. працював у Центральнiй радiолабораторiї у
Ленiнградi (див. рис. 24), потiм, на запрошення А.Ф.
Йоффе, — у Ленiнградському фiзико-технiчному iнститутi та професором у Полiтехнiчному iнститутi.
У 20-их рр. минулого столiття в СРСР почалася серiя публiчних судiв над “шкiдниками” (“Справа шахтарiв”, справа “Промпартiї” та iншi) — людьми, що
“саботували” поставки товарiв для населення чи були звинуваченi в iнших злочинах, пов’язаних iз їхньою професiйною дiяльнiстю. Метою кампанiї було
затвердження одноголосного колективного “смертно4003-18

го вироку” для “шкiдникiв” на заводах та в державних закладах. Не оминув цей процес i Полiтехнiчного
iнституту. Двадцять п’ятого вересня 1930 року вiдбулося зiбрання на фiзико-механiчному факультетi.
Пiд час голосування тiльки Д. А. Рожанський утримався вiд ухвали постанови, i наслiдки не забарилися. У “Ленинградской правде” 28.09.1930 р. появилася стаття “Рожанским нет места в семье советских
ученых”, а в нiч з 4 на 5 жовтня вiн був заарештований разом iз кiлькома iншими спiвробiтниками iнституту. Хто знає, як би могла скластися доля вченого,
якщо б не сильна воля й вiдчуття того, що правда
на його боцi. Йому намагався допомогти А. Ф. Йоффе, який звертався за допомогою до секретаря обкому партiї в Ленiнградi С. М. Кiрова, а згодом i в
Москвi в розмовi з Наркомом важкої промисловостi Г. К. Орджонiкiдзе. Однак вони нiчим не змогли
допомогти, окрiм рекомендацiї “не наговорювати на
себе”. Д. А. Рожанський не пiдписав жодного документа i не надав жодних свiдчень проти себе чи iнших, а через деякий час його перестали викликати на
допити. У центральнiй тюрмi “Хрестах” провiв майже
десять мiсяцiв. Його випустили з ув’язнення у зв’язку з недостатньою кiлькiстю доказiв 26.06.1931 р. Це
було майже чудом! Сам вчений пояснював це тим, що
для побудови промислово-економiчного фундаменту,
який партiя намагалася тодi розвивати, потрiбнi були
технiчнi спецiалiсти, iнженери.
Пiсля ув’язнення Д. Рожанського виключено зi
списку спiвробiтникiв Iнституту (29.11.1930), але по
звiльненнi одразу ж вiдновлено на попереднiй посадi.
У 1933 вiн розробив спосiб вимiрювання дiелектричної сталої за надвисоких частот, позбавлений недолiкiв методiв П. Друде. Керував роботами зi створення перших короткохвильових передавачiв, роботами
зi стабiлiзацiї частоти лампових ґенераторiв, з поширення коротких та ультракоротких радiохвиль з урахуванням властивостей йоносфери. Роботи з радiолокацiї, що проводилися в ФТI пiд керiвництвом Рожанського, завершилися створенням перших радянських
iмпульсних радiолокаторiв.
Першого лютого 1933 року Д. Рожанський був обраний членом-кореспондентом Академiї наук СРСР.
Автор численних наукових праць, серед яких: “Про
випромiнювання антени” (1922), “Коливання i хвилi. Звук. Свiтло” (1931), “Акустика i оптика” (1935),
“Фiзичнi основи теорiї поширення коротких хвиль”
(1937). Дмитра Рожанського вважають основоположником Харкiвської унiверситетської наукової школи радiофiзики. Його учнями були А. О. Слуцкiн,
C. Я. Брауде, Ю. В. Кобзарєв, Д. Ф. Штейнберг.
Помер вiд серцевого нападу в 1936 р.

ОЛЕКСАНДР СМАКУЛА

Смакула Олександр Теодорович (9.09.1900, c. Доброводи, нинi Збаразький район, Тернопiльська обл. —
17.05.1983, м. Обурн, США) — український вченийфiзик, доктор фiлософiї, професор, дiйсний член
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НТШ, винахiдник антирефлексiйного покриття лiнз.
О. Смакула — один iз фундаторiв квантової органiчної хiмiї, а також автор праць та технологiй для дослiдження неоднорiдностi в мiшаних кристалах та за
наявностi деформацiї, формул фiзики центрiв забарвлення в кристалах, автор багатьох приладiв твердотiльної електронiки, лазерiв на рiдкiсноземельних
елементах, нелiнiйних напiвпровiдникових матерiалiв, винахiдник бромиду талiю (використовують у
приладах нiчного бачення), вiдкрив явище “просвiтлення оптики” [52–56].

Рис. 25. Олександр Смакула (1900–1983).

Походить iз селянської родини Теодора i Марiї Смакул. Закiнчивши сiльську школу, вступив до гiмназiї
у Збаражi, але провчився тiльки два роки, оскiльки
розпочалася вiйна. У 1922 р. завершив навчання в гiмназiї в Тернополi, де навчався разом зi своїм товаришем Р. Миколаєвичем. У Тернополi гiмназiйним професором фiзики та математики був Мирон Зарицький
(вчений-математик, вiд 1927 р. дiйсний член НТШ).
Мабуть, завдяки такiй хорошiй пiдготовцi друзi без
перешкод складають вступний iспит та продовжують
навчатися в нiмецькому Ґеттiнґенському унiверситетi. Там профiльними предметами О. Смакули були фiзика, хiмiя, математика. У 1927 р. пiсля успiшно складених iспитiв йому присвоєно ступiнь доктора фiлософiї. Розпочинається праця асистентом у фiзичному
iнститутi професора Р. Поля.
Працюючи в Нiмеччинi, надалi пiдтримує зв’язки з
Україною. Публiкує в газетi “Дiло” статтi: “Дещо про
атомiстичну будову матерiї” (1925), “Земля i радiоактивнiсть” (1927), “Антирахiтичний вiтамiн” (1928);
у журналi “Технiчнi вiсти”: “Вiдшукування металевих руд при помочи електромагнiтних хвиль” (1926),
“Новi досягнення при помочи коротких електричних
хвиль” (1927), “Новi вдосконалення динамомашин”
(1928). У листi до В. Левицького пише: “. . . звертаєте
менi увагу, щоби я не загубився для української науки. Про се я й сам часто думаю. Друкувати свої працi мушу в нiмецьких журналах, бо вони доступнi для
наукових працiвникiв, i то не тiльки нiмецьких, але
й всяких других. . . Не берiть менi, будь ласка, цього
за зле. Буду помiщувати свої працi i в Записках Наукового Товариства” [57]. У груднi 1930 р. Олександр

Смакула обраний дiйсним членом НТШ i надалi продовжує пiдтримувати тiснi контакти з Товариством.
Пiд впливом тогочасних наукових iдей О. Смакула одним iз перших застосував поняття квантової механiки для встановлення механiзмiв взаємодiї електромагнiтного випромiнювання iз твердим тiлом. А в
1930 р. надрукована його вiдома стаття, де поняття
i параметри квантових осциляторiв застосовано для
опису радiацiйного забарвлення кристалiв i розраховано кiлькiсне математичне спiввiдношення (формула Смакули). Згодом зосередився на проблемах оптики i спектроскопiї кристалiв. Вiд травня 1930 р. працює керiвником оптичної лабораторiї в Гайдельберзi,
а вiд 1934 р. очолює лабораторiю фiрми “Zeiss” в Єнi.
У 1935 р. робить визначне вiдкриття: за нанесення на
лiнзу тонкого покриття глибиною 1/4 довжини свiтлової хвилi значно зменшується вiдбивання свiтла вiд
поверхнi лiнзи й полiпшуються її оптичнi властивостi
— “просвiтляється” оптика, а отже вдається отримувати контрастнiшi зображення. За цей винахiд способу просвiтлення оптики вiн перший у свiтi отримав
патент (патент № 685767 Нiмецького уряду патентiв
вiд 1 листопада 1935). Хоча патент понад рiк тому
був засекречений, тепер прiоритет О. Смакули є загальновизнаним. Як згадує сам винахiдник “. . . Цайс
отримав патент № 685767 вiд 1 листопада 1935 року.
Мого прiзвища не було вказано, тому що вiдповiдно
до тодiшнього закону про патенти фiрма не мала права називати прiзвища винахiдника. З вiйськових мiркувань патент тримали в таємницi. Лише 1938 року
пiсля публiкацiї Картвiґта i Тарнера заборону на публiкацiю патента було знято” [55].
У 1934–1945 рр. О. Смакула синтезує фтористi
кристали лiтiю й натрiю, а також ориґiнальнi високоi низькотемпературнi мастила. Винаходить бромйодид талiю (нинi використовують у приладах нiчного
бачення). У 1945 р. емiґрує до США. Тут першi шiсть
рокiв працює для уряду над матерiалами, пов’язаними з iнфрачервоним випромiнюванням, мазерами. Переїжджає 1951 року до Массачусетського технологiчного iнституту, одного з найкращих у США, де займає посаду повного професора (зазначимо, що навiть
тодi було дуже мало вакансiй професорського складу), де 1964 року засновує й очолює лабораторiю фiзики кристалiв. Вiн був не тiльки видатним керiвником, всесторонньо обiзнаним дослiдником, але й надзвичайно привiтною людиною. Недарма студентський
клуб МТI зробив вченого своїм опiкуном i радником.
Автор понад 100 наукових праць, багатьох патентiв. У 1962 р. опублiкована його монографiя “Монокристали. Рiст, виготовлення i застосування”. Коли
монокристали iще не вважали електронними матерiалами, О. Смакула своєю роботою заклав пiдґрунтя
для їх вивчення в межах фiзики твердого тiла. Його
кристалографiчнi вимiрювання орґанiчних кристалiв
виявилися цiнними для ототожнення вiтамiнiв А, D,
B2. Мабуть, немає авторитетної книги з оптики, де б
не було посилання на працi нашого земляка. Формули, що вiн вивiв, є основними в галузi фiзики центрiв
забарвлення в кристалах. Та найвидатнiшим винахо4003-19
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дом стало, звiсно вiдкриття процесу “просвiтлення оптики”. Кожен, хто використовує сучасну фотоапаратуру, повинен вiддати шану вченому.
За спогадами сучасникiв, Олександр Смакула завжди прагнув повернутися в Україну, був радий, коли
зустрiчав землякiв на чужинi. “Я уже понад сорок лiт
скитаюсь на чужинi, але своєї Батькiвщини не забув
i повiк не забуду” (О. Смакула, з листа вiд 25.09.1964
р.). У 1972 р., пiд час поїздки на Мiжнародну конференцiю з кристалографiї у Вiрменiї, О. Смакула вiдвiдав Київ, Тернопiль та рiдне село Доброводи. О. Смакула отримав диплом доктора в Ґеттiнґенському унiверситетi в 1927 р, а через 50 рокiв у 1977 р. йому
повторено цей докторат “за великий внесок у фiзику
твердого тiла i застосування його у практицi”.
Вчений помер 17 травня 1983 р., похований у мiстi
Обурнi, США.

ВАСИЛЬ МIЛIЯНЧУК

Мiлiянчук Василь Степанович (10.01.1905 c. Добровiдка Коломийського району, Iвано-Франкiвської
обл. — 3.11.1958 м. Львiв) — фiзик-теоретик, доктор
фiзико-математичних наук, професор, iще студентом
обраний дiйсним членом НТШ (у 1932 р.). Завiдувач
кафедри теоретичної фiзики Львiвського державного
унiверситету iм. I. Франка (1946–1958 рр.). Розробив
теорiю впливу неоднорiдних полiв на характеристики
атомних спектрiв, вiдомий фахiвець у дiлянцi квантової електродинамiки й загальної теорiї квантових
полiв [58–60].

диться на фiзичне вiддiлення загального факультету
у Львiвському полiтехнiчному iнститутi, де на ту пору працював вiдомий математик Стефан Банах.
Загальний дух пiднесення, що панував тодi в науцi
й у фiзицi зокрема, перейняв i Василь Мiлiянчук. Двi
роботи, у яких вiн дослiджував застосування рiвнянь
релятивiстської механiки для розрахунку впливу магнiтного поля на атомнi спектри (ефект Зеємана), були
надрукованi в журналi “Zeitschrift für Physik”, де публiкували свої роботи такi визначнi вченi, як М. Планк
та А. Айнштайн. Не зважаючи на походження i завдяки визначним здiбностям по завершеннi навчання в
1933 р. В. Мiлiянчук отримує роботу асистента на кафедрi теоретичної фiзики Львiвського унiверситету.
Там же ж вiн успiшно складає iспити, захищає дисертацiю iз присудженням ступеня доктора фiлософiї.
Iще студентом, 1932 р. обраний дiйсним членом НТШ
(на рис. 27 грамота, видана Товариством В. Мiлiянчуковi). Очевидно, це вiдбулося завдяки його активнiй
участi в наукових дослiдженнях на старших курсах i
постiйному бажанню спiвпрацювати з НТШ. Ще навчаючись у Коломийськiй гiмназiї, у 1924 р. вiн пише
до НТШ листа, у якому повiдомляє про свої зiбрання
усної народної творчостi та просить iнформацiю про
записи народних пiсень, приповiдок. Згодом вiн рецензує та кореґує, статтi, поданi до друку у “Збiрник
МПЛС”.

Рис. 27. Грамота дiйсного члена НТШ Василя Мiлiянчука. Документ iз приватного архiву родини Мiлiянчукiв.

Рис. 26. Василь Мiлiянчук (1905–1958) [85].

Народився в селi Добровiдцi в селянськiй родинi
Степана Мiлiянчука та Марiї з дому Полiницi. Батько
важко працював, щоб пiдтримувати й навчати 3 синiв: Михайла, Василя та Дмитра. Вихiдцю з незаможної родини важко було оплачувати навчання в гiмназiї, тому Василь Мiлiянчук навчався у трьох гiмназiях
у перiод 1918–1926 рр. Пiсля закiнчення навчання в
1926 р. у Львiвськiй гiмназiї майбутнiй вчений вступив на математично-природничий факультет Львiвського унiверситету, але вже наступного року перево4003-20

У Львовi 1931 р. вiдбувся Другий студентський конгрес i створено Екзекутиву (виконавчий орган) Союзу
українських студентських органiзацiй пiд Польщею.
Василь Мiлiянчук у цьому органi виступав у ролi референта з освiтнiх питань. Вiн брав участь в органiзацiї культурно-освiтньої працi студентiв, проведеннi
щорiчних анкет, органiзацiї разом iз студентами та
просвiтянами популярних доповiдей, вистав у школах та в сiльськiй мiсцевостi. Журнал “Студентський
шлях” у липнi 1931 р. опублiкував реферат eченогопедагога “Студiї на Висших школах в Польщi”. Зазначимо, що вмiло дiбранi матерiали цього журналу застерiгали молодь вiд екстремiстської дiяльностi. Вони ставили за мету розбудову, заповнення прогалин
в українськiй освiтнiй системi та культурно-виховнiй

ФIЗИКА I ФIЗИКИ В НТШ У ЛЬВОВI

дiяльностi. Та навiть це налякало тодiшню владу, i
часопис 1934 року було заборонено.
Пiдтвердженням та визнанням професiйних здобуткiв В. Мiлiянчука стало отримання державної стипендiї (5000 злотих) i наступнi вiдрядження до Iнституту фiзики Варшавського унiверситету, Фiзичного iнституту Ляйпцiзького унiверситету (до В. Гайзенберґа), до Вiльнюського унiверситету. У Нiмеччинi
вiн зустрiвся з О. Стасiвим, який на ту пору працював
у дослiднiй лабораторiї проф. Р. Поля. Ознайомившись iз його працями, вирiшив рекомендувати Стасiва в дiйснi члени НТШ, про що написав 1936 року в
листi до В. Левицького. Перекладає працю О. Стасiва для публiкацiї в “Збiрнику МПЛС”. Повернувшись
до Львова, стає старшим асистентом кафедри теоретичної фiзики i працює там до 1939 р. Того ж року
одружується з Iванною Нечай (дiти — Михайло, Андрiй, Юрiй, Любов).
Пiд час нiмецької окупацiї Львова викладав на сiльськогосподарських курсах, а пiсля звiльнення вiд нацистiв та приходу радянської влади повертається до
викладання у Львiвському унiверситетi. Завiдує кафедрою експериментальної, а вiд 1946 року кафедрою
теоретичної фiзики. Йому присвоюють ступiнь кандидата фiзико-математичних наук (оскiльки польське
звання не визнавалося). Зазначимо, що у цей час на
кафедрi працювали i Володимир Кучер, i Абба Глауберман. Отже, на кафедрi були представленi три напрямки — квантова механiка та електродинамiка, статистична фiзика i теорiя твердого тiла вiдповiдно.
Завдяки авторитету Мiлiянчука Президiя АН
СРСР у 1955 р. вирiшила провести 10-ту нараду зi
спектроскопiї у Львовi (липень 1956 р.) iз запрошенням близько тисячi учасникiв з iнших мiст. Його науковi дослiдження цього перiоду стосуються теорiї
збурень атомних спектрiв i впливу на них неоднорiдного молекулярного поля. Пiдсумком дiяльностi
в цьому напрямку став захист докторської дисертацiї “Вплив неоднорiдного мiжмолекулярного поля на
атомнi спектри” (1957 р.).
Студенти зазначали високу викладацьку майстернiсть проф. Мiлiянчука. Вiн не користувався конспектами, тiльки маленькою запискою, розмiром з долоню. Часто вживав слова галицького дiалекту. На екзаменi забороняв студентам користуватися додатковими матерiалами, орiєнтуючись не тiльки на вмiння iнтерпретувати та пояснити списане. Вiн надавав
молодi можливiсть широкого вибору напрямкiв дослiдження, пiдтримував не лише теоретичнi дослiдження, але й у галузi експериментальної фiзики, що пiдносило престиж Унiверситету. Був редактором наукових збiрникiв працiвникiв унiверситету. Деякi зi студентiв проф. Мiлiянчука згодом самi стали визначними вченими-фiзиками. Серед них — Р. Гайда, I. Юхновський, А. Свiдзинський, I. Тальянський.
Вчений працював над пiдручником з електродинамiки, але так i не встиг його завершити. Життєвий
шлях вченого раптово обiрвався 3 листопада 1958 року. Похований на Личакiвському цвинтарi у Львовi,
поле № 4.

АНДРIЙ ЛАСТОВЕЦЬКИЙ

Ластовецький Андрiй Миколайович (31.08.1902,
м. Станiславiв, нинi Iвано-Франкiвськ — 11.09.1943,
Львiв) — український науковець та педагог, викладач
фiзики у Львiвському унiверситетi (вiд 1929), професор фiзики у Львiвському медичному iнститутi (1939–
1943), завiдувач кафедри експериментальної фiзики
(1939–1943), декан (1942–1943). Дiйсний член НТШ
вiд 1933 [61–63].

Рис. 28. Андрiй Ластовецький (1902–1943) з дружиною
та сином. Фото iз приватного архiву родини Юлiана Редька.

Андрiй Ластовецький народився 31 серпня 1902 року в Станiславовi в сiм’ї гiмназiйного вчителя та громадського дiяча Миколи Ластовецького. Початкову
школу й гiмназiю закiнчив у Львовi, причому останню — з вiдзнакою. Був активним членом Пласту. Далi вчився в органiзованому НТШ таємному Українському унiверситетi (1920–1922), пiсля чого продовжив навчання фiзики й математики у Вiднi, Берлiнi та Боннi, що дало йому змогу закiнчити фiзикоматематичний факультет Боннського унiверситету в
1927 роцi, де й отримав науковий ступiнь доктора наук. Молодий український студент вирiзнявся активною громадянською позицiєю й органiзацiйним хистом, про що може свiдчити те, що два роки поспiль
був головою “Спiлки українських студентiв” у Берлiнi. Дисертацiю з експериментальної фiзики Ластовецький писав пiд керiвництвом професора Коннена, який займався спектроскопiєю. Як член Товариства фiзикiв Нiмеччини друкував свої науковi статтi у
фахових нiмецьких виданнях. Закiнчивши навчання,
Андрiй Ластовецький повернувся до Львова, де 1928
року нострифiкував свiй диплом та вiдбув обов’язкову вiйськову службу. Вiд 1929 року вчений працював
асистентом Станiслава Льорiї на кафедрi експериментальної фiзики Львiвського унiверситету. Пiд час роботи публiкував у науковому виданнi “Acta Physica
Polonica” свої працi з рентґенолоґiї. Андрiй Ластовецький був одним з iнiцiаторiв проведення першого Конгресу українських iнженерiв i технiкiв у 1932
роцi у Львовi. Брав активну участь в органiзацiї та
проведеннi V з’їзду українських природодослiдникiв
та лiкарiв 1935 року.
Дiйсним членом НТШ Андрiй Ластовецький
був обраний 1933 року, працював у математично4003-21
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природописно-лiкарськiй секцiї, а 1935 року був обраний до правлiння Товариства. Його науковi працi
виходили у “Збiрнику МПЛС”, львiвських журналах
“Технiчнi вiстi”, “Przyroda i technika”. Вiд 1936 року
працював також учителем фiзики i математики в I
державнiй польськiй гiмназiї у Львовi. Одночасно з
цим писав численнi науково-популярнi статтi й замiтки, спочатку для видань товариства “Просвiта”, а згодом у газетi “Дiло”.
Важлива сторiнка життя професора Ластовецького почалася восени 1939 року, коли його запросили
на посаду завiдувача кафедри фiзики Львiвського медичного iнституту. Цей iнститут створено у Львовi на основi медичного факультету Львiвського унiверситету, а спецiалiзацiя А. Ластовецького в дiлянцi рентґенолоґiї цiлком вiдповiдала спрямуванню кафедри фiзики медичного iнституту. Там i працював
до смертi, згодом ставши також деканом лiкувального факультету i проректором. Пiд час нiмецької
окупацiї у Львовi були створенi нiмецькомовнi Державнi медико-природничi фаховi курси, директором
яких був Андрiй Ластовецький. З напруженням стосункiв мiж польським i українським пiдпiллям керiвництво диверсiї Головної комендатури Армiї Крайової
(Kedyw) почало вести терористичнi дiї проти української iнтелiґенцiї. Так, восени 1943 року з цим зiткнулися i вченi. Одинадцятого вересня Андрiя Ластовецького застрелив невiдомий польський бойовик. Iснує
думка, що прицiл полякiв на українського професора
навiв один з вiдкинутих кандидатiв хибним звинуваченням у начебто шовiнiзмi й навмисному недопусканнi полякiв до Курсiв. При цьому багато польських авторiв, спираючись на офiцiйнi свiдчення, вказують на українцiв, якi пiсля випадку з Ластовецьким,
Подолинським та iншими завдали удару у вiдповiдь,
вчинивши атентат на другого декана Медiнституту
Болеслава Ялового (див. наприклад [63, 64]).

судячи з обсягу його опублiкованих праць i статей,
сфера зацiкавлень вченого була набагато ширшою.
Вiн є також автором шкiльного пiдручника з фiзики українською мовою (див. фото 29), кiлькох перекладiв науково-популярної лiтератури. При цьому, за
свiдченнями його колеги i друга Володимира Кучера, писав “ясно i зрозумiло, не забуваючи нiколи про
основний i науковий виклад”. Володiв польською, нiмецькою, французькою та англiйською мовами.
Похований у Львовi на Личакiвському цвинтарi
(поле № 51).

ЗЕНОН ХРАПЛИВИЙ

Храпливий Зенон Васильович (15.03.1904 c. Лисiвцi, Тернопiльська обл. — 1.10.1983 м. Саут-БаундБрук, США) — український фiзик-теоретик, гiмназiйний учитель, доктор фiлософiї (1932), професор та
проректор Львiвського унiверситету (1939–1941), професор католицького унiверситету Сент-Луїс, США
(1948–1972). Дiйсний член НTШ у Львовi та американського НТШ, член Американського фiзичного товариства. Автор українського гiмназiйного пiдручника “Нарис фiзики”. Основнi науковi зацiкавлення —
релятивiстська квантова механiка та нелiнiйна електродинамiка Борна–Iнфельда [9, 65, 66].

Рис. 30. Зенон Храпливий (1904–1983).

Рис. 29. Обкладинка пiдручника для старших класiв
гiмназiї “Мертва природа”.

До дiлянок наукового зацiкавлення Андрiя Ластовецького належали рентґено- та спектроскопiя, однак,
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Народився в c. Лисiвцях Залiщицького повiту на
Тернопiльщинi в родинi директора народної школи
Василя Храпливого та Софiї-Стефанiї з дому Ганкевичiв, де був наймолодшим i зростав разом з iще
трьома братами (Iваном, Романом та Євгеном). Рано
втратив батька, родина стала жити на скромну пенсiю вдови сiльського вчителя. Однак мати доклала
всiх зусиль, щоб дiти здобули хорошу освiту. Згодом
Iван (1895–1960) став доктором фiлософiї, був учителем класичних мов у Коломийськiй гiмназiї, репресований, Роман (1896–1919) загинув пiд час визвольних
змагань пiсля першої свiтової вiйни в “чотирикутнику смертi” (чотар УГА), а Євген (1898–1949), вченийагроном, був також дiйсним членом НТШ.

ФIЗИКА I ФIЗИКИ В НТШ У ЛЬВОВI

У 1908 р. родина переїздить до Тернополя, де
З. Храпливий закiнчує народну школу. Коли розпочалася вiйна, родина Храпливих перебувала на канiкулах у Скольому, в Карпатах. До Тернополя повернутися вже не могли, дорога до Львова також була захоплена. Оскiльки родина жила на кошти, що
отримували з виплат цiсарської пенсiї батька, було
вирiшено емiґрувати товарним поїздом через Закарпаття до Вiдня. Тут пiдтримкою була чисельна українська громада. Але не все складалося так легко.
Старших братiв Храпливих мобiлiзували в цiсарську армiю. Наймолодший Зенон розпочав навчання на
українських гiмназiйних курсах, однак провчився недовго, оскiльки родину переселили до захiдної Австрiї
через великий наплив переселенцiв до Вiдня.
Життя родини пiсля вiйни також не було легким.
Хоча Зенон iз матiр’ю в 1918 р. повернулися на українськi землi (Збараж), старшi брати перебували в
полонi. Майбутнiй вчений (iще неповнолiтнiй хлопчина) влаштовується на роботу книговода на пивний
завод у Збаражi i паралельно продовжує навчатися
самостiйно. У 1923 р. складає заочно iспит зрiлостi
в Тернопiльськiй гiмназiї. Тодi ж записується на студiї у Вiденському та Кракiвському унiверситетах, але
через брак коштiв змушений покинути навчання. У
1925 р. починає працювати у “Ревiзiйному союзi Українських кооперативiв”. Вiд 1926 до 1929 р. навчався
у Львiвському унiверситетi, склавши iспит iз квалiфiкацiї вчителя математики та фiзики.

Рис. 31. Обкладинка пiдручника Зенона Храпливого
1938 р.

Педагогiчну дiяльнiсть розпочав у приватнiй гiмназiї Перемишля, спершу викладаючи в приватнiй жiночiй гiмназiї, а згодом — у чоловiчiй державнiй українськiй гiмназiї. У 1936 р. повернувся до Львова i
став працювати вчителем фiзики в 1-й академiчнiй
українськiй гiмназiї (фiлiї), на ту пору в унiверситетi
отримати роботу українцям було практично неможливо. У 1938 р. вийшов друком гiмназiйний пiдручник
З. Храпливого “Нарис фiзики” (див. рис. 31) [67].
Займається i науковою дiяльнiстю. Iще працюючи

в Перемишлi, доїжджає до Львова для участi в семiнарах Iнституту теоретичної фiзики при Львiвському унiверситетi. Пiд впливом актуальних на ту пору
iдей пише двi працi з квантової механiки (“Про вiд’ємнi рiвнi в теорiї Дiрака” та “Про власний потенцiал
електрона у хвильовiй механiцi”), на основi яких йому було присвоєно ступiнь доктора в 1932 р. Науковi успiхи не залишилися непомiченими, i в 1934 роцi
З. Храпливий був обраний дiйсним членом НТШ, а
згодом — членом Наукової ради НТШ.
Хоча дiяльнiсть НТШ i була припинена з приходом до Львова радянської влади в 1939 р., українським вченим пропонують унiверситетськi посади. Так,
проф. Храпливий упродовж 1939–1941 рр. викладав
у Львiвському унiверситетi й очолював кафедру теоретичної фiзики, обiймав посаду проректора унiверситету з навчальної роботи. Читав курс статистичної
фiзики. Однак це тривало недовго, i згодом розпочалася хвиля антиукраїнських репресiй. Зi встановленням у 1941 р. нiмецької влади у Львовi ситуацiя не полiпшилася. Вчений влаштувався редактором в одному з видавництв шкiльних пiдручникiв. Вiд 1.04.1943–
1.04.1944 рр. — професор i завiдувач кафедри в Державному господарському iнститутi в Дублянах. Згодом емiґрував спершу до Вiдня, вiдтак до Мюнхена, де викладав у Мiжнародному вiльному унiверситетi, органiзованому ООН для бiженцiв (1945–1947),
та працював професором в Українському технiчногосподарчому iнститутi.
У 1948 роцi проф. Храпливий емiґрує в США на
запрошення працювати професором фiзики в католицькому Унiверситетi Сент-Луїса. У 1972 р. вийшов на
пенсiю. Перед вiд’їздом до США одружився зi своєю
колишньою ученицею Марiєю з роду Курилець, iз
якою зростили двiйко дiтей (син Андрiй та донька
Олена (Леся)).
Головнi напрямки наукових зацiкавлень Зенона
Храпливого — квантова теорiя поля, релятивiстська
квантова механiка. Працюючи в Сент-Луїсi (США),
публiкує низку статей у журналi “Physical Review”.
Розробляє досконалiший механiзм взаємодiї дiракiвського електрона в зовнiшньому полi на основi представлення Фолдi–Войтхоузена. Пiсля виходу на пенсiю 1972 р. продовжує наукову дiяльнiсть. Читає спецкурси i займається перекладами, уклав словник. Член
Американського фiзичного товариства, дiйсний член
Нью-Йоркської академiї наук.
Помер 1.10.1983 р i похований на цвинтарi Св. Андрея в Баунд-Бруку — пантеонi визначних українцiв
Америки.

ОСТАП СТАСIВ

Стасiв Остап Олександрович (1.01.1903 c. Борщовичi, нинi Пустомитiвський р-н, Львiвська обл. —
19.02.1985 м. Альфельд, Нiмеччина) — український
вчений-фiзик, доктор фiлософiї, професор, дiйсний
член НТШ, дiйсний член Українського iнженерного
товариства. Засновник i директор Iнституту криста4003-23
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лографiї в Берлiнi, фундатор мiжнародного фiзичного журналу “Physica Status Solidi”. Основними напрямками наукової дiяльностi О. Стасiва були кристалофiзика, фотохiмiя та фiзика твердого тiла. Вивчав
роль дефектiв у кристалах галогенiв срiбла, вiдкрив
фiзичнi явища виникнення й перемiщення центрiв забарвлення в лужно-галогенiдних кристалах пiд час дiї
на них електричного поля [68–71].

кiнчивши навчання, вiд 1927 р. пiд керiвництвом Вальтера Боте поглиблює спецiальну освiту в Iнститутi
фiзики Гессенського унiверситету. Експериментально
дослiджує повне внутрiшнє вiдбивання свiтла на межi
подiлу двох середовищ. На основi цiєї працi фiлософський факультет унiверситету iменi Людвiґа в Гессенi
25.11.1929 р. присудив О. Стасiву ступiнь доктора фiлософiї.
Вiд 1931 р. Остап Стасiв став науковим спiвробiтником 1-го фiзичного iнституту при Ґеттiнґенському
унiверситетi, щорiчно публiкує статтi в центральних
фiзичних журналах, листується з львiвськими колегами. У 1931 р. стає членом Українського технiчного товариства у Львовi. Водночас журнал “Технiчнi
Вiсти” реґулярно повiдомляє про його новi публiкацiї. У 1932 р. публiкує працю про вiдкриття явища
перемiщення центрiв забарвлення пiд впливом електричного поля. На I Конгрес українських iнженерiв
(травень, 1932 р.) у Львовi доктор Стасiв надсилає
реферат “Модуляцiя свiтла при помочи кер-ефекту”.
За рекомендацiєю В. Левицького та В. Мiлiянчука,
30 березня 1936 року О. Стасiва обрано дiйсним членом НТШ.

Рис. 32. Остап Стасiв (1903–1985) [86].

Народився в родинi залiзничного працiвника Олександра та Ганни Стасiвих (Гурба), у сiм’ї було восьмеро дiтей. У 1909 р. через травму ока iз призначенням
пенсiї батько змушений залишити працю на залiзницi. Сiм’я кiлька разiв переїжджала, допоки не купила
хатку в Перемишлi. Перша свiтова вiйна розкидала
сiм’ю: дiти роз’їхалися в рiзнi країни, а по другiй свiтовiй тiльки одна донька (Ольга) залишилась iз батьками. Спершу майбутнiй вчений навчався в народнiй
школi в селi Борщовичах, а вiд 1913 року — у мiськiй українськiй гiмназiї м. Перемишля, з 14 рокiв почав давати приватнi уроки. Коли в 1921 р. О. Стасiв
складав з вiдзнакою випускнi гiмназiйнi iспити (матуру), iнспекцiю здiйснював Володимир Левицький,
вiн порадив здiбному юнаковi продовжувати навчання в унiверситетi чи полiтехнiцi. Однак вищi львiвськi навчальнi заклади були для українцiв практично
недоступнi, i проблиском надiї було заснування пiдпiльного Українського унiверситету у Львовi. Протягом року О. Стасiв навчався на природничому вiддiлi фiлософського факультету в Українському унiверситетi у Львовi, а з осенi 1922 р. вiдвiдував заняття
i в таємнiй Полiтехнiцi, звiдки разом iз студентами
був скерований на практику до Ґданська, потiм поїхав до Берлiна. Там вiн у 1923 роцi вступив до Берлiнського унiверситету за спецiальнiстю фiзика. Пiд
час навчання слухав лекцiї Макса Планка, Альберта
Айнштайна, Макса фон Лауе, Вальтера Боте12 . За-

12

У 1937 р. Остап Стасiв одружується з Терезою Стефен, а в 1938 в них народжується дочка Марiя-Луїза,
яка також стала фiзиком. Вiд 1937 по 1945 рр. працює керiвником лабораторiї дрезденської фiрми “Zeiss
Ikon”. Головна iдея його праць цього перiоду полягала в полiпшеннi фотографiчних плiвок фiрми з використанням методик дослiджень, розроблених науковою школою Р. Поля для вивчення галогенiдiв срiбла.
Ця тематика стала основним напрямком дослiджень
О. Стасiва на наступнi 30 рокiв. У 1947 р. О. Стасiв став професором Дрезденського технiчного унiверситету, де пропрацював 20 рокiв. Читав лекцiї з
атомної фiзики, статистичної фiзики, спецкурси з фiзики твердого тiла i з теорiї складних дефектних центрiв у домiшкових йонних кристалах. У 1951 р. на базi Дрезденського фiлiалу професор Стасiв засновує в
Берлiнi Iнститут кристалофiзики Нiмецької академiї
наук. За видатнi заслуги у розвитку науки для мирних цiлей 7.10.1956 р. вченому присуджена Нiмецька
нацiональна премiя III класу з науки i технологiй. У
1959 р. у видавництвi “Springer” вийшла фундаментальна монографiя Стасiва “Електроннi та йоннi процеси в йонних кристалах” [72].
У 1968 р. проф. Стасiв вийшов на пенсiю. Пiсля
45-рiчної емiґрацiї нарештi отримав дозвiл вiдвiдати
Україну впродовж семи днiв. На поїздку до Львова
i вiдвiдини Львiвського унiверситету дозволу не отримав. Натомiсть пiд час перебування в Києвi проф.
Стасiв вiдвiдав Iнститут фiзики АН УРСР та Київський унiверситет.
Помер 19.02.1985 р., похований в Альфельдi, США.

Вальтер Вiльгельм Ґеорґ Боте (1891–1957) — нiмецький фiзик, учень Макса Планка. У 1954 р. отримав Нобелiвську
премiю за метод збiгiв для виявлення космiчних променiв i зробленi у зв’язку з цим вiдкриття.
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МИКОЛА ДУБОВИЦЬКИЙ

Дубовицький Микола (13. 09. 1903, c. Микуличин —
02. 02. 1985, Кракiв) — український вчений, професор
(з 1956), фахiвець у галузi металургiї, громадський дiяч. Дiйсний член НТШ (1938) [42, 73].

Дубовицький був вiдправлений на стипендiю фонду.
Темою своїх дослiджень молодий вчений обрав термiчне оброблення, яке дослiджував пiд керiвництвом
професора Фещенка-Чопiвського. Зрештою, став розпорядником Фонду.
Микола Дубовицький дослiджував вплив ванадiю
й титану на властивостi залiза, нiкелю, кобальту, а
також властивостi титанових сталей. Виступав iз доповiдями на мiжнародних наукових конференцiях з
ливарництва у Празi (1953), Вiднi (1961), Варшавi
(1965). Пiд час нiмецької окупацiї Польщi прославився тим, що зберiг цiннi лабораторнi зразки (понад 200
кiлограмiв металiв) i документацiю [74].
Микола Дубовицький помер у Краковi 1985 року.

ЄВГЕН ПЕРХОРОВИЧ

Рис. 33. Микола Дубовицький (1903–1985). Фото зi
стенду Гiрничо-металургiйного унiверситету Кракова.

Про дитинство Миколи Дубовицького вiдомо небагато, але знаємо, що на час Першої свiтової вiйни
змушений був припинити навчання у рiдному Микуличинi, а згодом у складi школи пiдхорунжих УНР
був учасником радянсько-польської вiйни 1920 року.
У 1923 роцi закiнчив Першу гiмназiю Станiслава. Пiсля атестацiї в таборi для iнтернованих м. Калуша за
сприяння професора I. Фещенка-Чопiвського вступив
у Кракiвську гiрничо-металургiйну академiю, яку успiшно завершив 1928 року, i надалi працював там,
спочатку на посадi молодшого iнженера й асистента кафедри Фещенка-Чопiвського, часто заступаючи
його на заняттях й iспитах. Згодом став органiзатором i завiдувачем кафедри металознавства й термiчної обробки залiза та сталi (1954–1962), водночас деканом металургiйного факультету (1956) та професором. Також спiвпрацював у Полiтехнiцi м. Ченстохова (1954–1962 рр. на кафедрi металознавства),
Кракiвськiй промисловiй школi й гiрничому технiкумi та лектором в iнших навчальних закладах Польщi. Пiд час навчання приєднався до органiзацiї стипендiального фонду iм. Симона Петлюри, який формально iснував при Спiлцi українських iнженерiв i
технiкiв-емiґрантiв у Варшавi з фiлiєю в Краковi i мав
за завдання надавати фiнансову допомогу українським студентам-емiґрантам, що вчилися у вищих школах Польщi. Через брак фiнансових прибуткiв цей
фонд тривалий час дiяв лише на територiї Кракiвської гiрничо-металургiйної академiї, куди й Микола

Перхорович Євген (1903–?) — український вчений,
професор Львiвської полiтехнiки, дiйсний член НТШ
[42, 75].
Серед студентiв-українцiв Гiрничо-металургiйної
академiї у Краковi видiлявся Євген Перхорович, який
вибрав темою своїх дослiджень “Легкi метали та їх
стопи” i писав дипломну роботу в професора Доскевича. Перхорович перебував у тiсному контактi з Iваном Фещенком-Чопiвським, активно сприяв iснуванню стипендiального фонду iм. С. Петлюри i навiть був
вiдпоручником Фонду на Варшаву, хоч сам особисто
не користав з нього.
У Варшавi працював iнженером-металургом, асистентом при кафедрi ливарства Варшавської полiтехнiки. Там став господарем останнього “Свята українських технiкiв” узимку 1938 року в українському барi
“Вар” на площi Нарутовича, яке вiдвiдав i ФещенкоЧопiвський. У 1941 роцi був обраний головою Українського технiчного товариства, професiйного товариства українських iнженерiв, створеного 1909 року
у Львовi.
З початком Другої свiтової вiйни Є. Перхорович
очолив кафедру “технологiї металiв” (тепер кафедра
прикладного матерiалознавства та обробки матерiалiв) Львiвської полiтехнiки уже як вiдомий спецiалiст
у галузi ливарництва i металознавства. Тодi пiд його
керiвництвом у Львiвськiй полiтехнiцi дисциплiни з
технологiї металiв уперше зазвучали українською мовою. З початком нiмецької окупацiї робота iнституту
припинилася. На його базi були створенi трирiчнi фаховi курси, якi давали лише квалiфiкацiю “старший
майстер”. У 1944 роцi багато кафедр з обладнанням
евакуювали до австрiйського мiста Ґраца. Тим часом професор Є. Перхорович у квiтнi 1944 року переїхав до Кракова, де викладав у Гiрничо-металургiйнiй
академiї. З наступом радянських вiйськ вiн переїхав
до Берлiна, але був заарештований органами НКВС.
Вiд цього моменту невiдомо, як склалася його подальша доля.
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Рис. 34. Могили українських фiзикiв — дiйсних членiв НТШ на Личакiвському цвинтарi у Львовi (Володимир Кучер (поле 1А), Василь Мiлiянчук (поле 4), Роман Цегельський (поле 71), Володимир Левицький (поле 71), Андрiй
Ластовецький (поле 51)).
ПОДЯКИ

Ми щиро вдячнi всiм, хто в той чи iнший спосiб
допомагав нам у роботi над цiєю статтею: Аркадiю
Гайдукiвському, Аннi Гошко, Галинi Красницькiй,
Христинi Назаркевич, Олеговi Петруковi, Романовi Пляцковi, Андрiєвi Ровенчаковi, Галинi Сварник.
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Особлива подяка — спiвробiтникам лабораторiї статистичної фiзики складних систем IФКС НАН України за зацiкавленiсть i дружню атмосферу та редакторам збiрки нарисiв про науку i науковцiв Львова
“Leopolis Scientifica” — Олеговi Петруковi й Андрiєвi
Трохимчуковi за запрошення взяти участь в написаннi цiєї книжки.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК I. СПИСОК СТАТЕЙ З ФIЗИКИ,
ОПУБЛIКОВАНИХ У ЗБIРНИКУ МПЛС НТШ

Перший українськомовний журнал у галузi природничих наук, математики та медицини — “Збiрник
математично-природописно-лiкарської секцiї НТШ”
засновано 1897 р. Вiд 1898 р. вiн подiляється на два
вiддiли — Математично-природописний та Медичний
(Лiкарський збiрник). Подаємо список статей на фiзичну тематику, опублiкованих у Збiрнику в 1897 —
1938 рр., та їхнiй обсяг [76].
1897, Т. 2
В. Левицький, Елєктромаґнетна теория сьвiтла i
филї елєктричнi. — 72 с.
В. Левицький, Материяли до фiзичної термiнольоґiї — 9 c.
1898, Т. 3, вип. 2
Клим Глїбовицький, Права руху маятника. — 72 c.
Володимир Левицький, Материяли до фiзичної термiнольоґiї, часть друга i трета. — 13 c.
1899, Т.4
Укл.
Володимир
Левицький,
Бiблiоґрафiя
математично-фiзична (за рiк 1896-1898) — 14 c.
1900, Т. 6, вип. 1
Iван Пулюй, Безпечна стация телєфонiв (з чотирома лїтоґрафiчними таблицями). — 8 c.
Бiблїоґрафiя i хронїка математично-фiзична. —
20 c.
1900, Т. 7, вип. 1
Софрон Матвiяс, Дещо про лучi Бекереля. — 8 c.
Стефан Рудницкий, Про плями сонїчнi (Часть перша). — 27 c.
Бiблiоґрафiя i хронїка математично-фiзична. —
11 c.
1901, Т. 7, вип. 2
Володимир Левицкий, Теория перстеня Сатурна. —
46 c.
Стефан Рудницкий, Про плями сонїчнi (Часть друга). — 90 c.
Бiблiоґрафiя i хронiка математично-фiзична. —
41 c.
1902, Т. 8, вип. 2
Др. Володимир Левицкий, Ґеометрия метова в оптицї ґеометричнiй (пiсля теориї Ф. Кляйна). — 12 c.
Софрон Матвiяс, Новiйшi розслїди над лучами
Бекреля. — 6 c.
Др. Володимир Левицкий, Материяли до фiзичної
термiнольоґiї. Часть четверта. — 12 c.
Бiблїоґрафiя i хронїка математично-фiзична. —
51 c.
1903, Т. 9
Юлiян Гiрняк, Роля сталої, плинної i ґазової фази
в хемiчнiй рiвновазї. — 42 c.
Бiблїоґрафiя i хронїка математично-фiзична. —
61 c.
1905, Т. 10
Др. Iван Пулюй, Кругова дiаграма генераторiв для
перемiнних прудiв. — 24 c.

Др. Iван Пулюй, Елєктрична централка Гогенфурт
фiрми Г. Спiро i синове в Крумлянi. — 35 c.
Бiблїоґрафiя i хронїка математично-фiзична. —
61 c.
1907, Т. 11
Др. Юлїян Гiрняк, О проводї тепла цукру у воднiм
розчинї. — 11 c.
1908, Т. 12
Др. Юлїян Гiрняк, Про вплив синхронїчної змiни концентрациї на хiд мономолекулярної реакциї. —
14 c.
Др. Юлїян Гiрняк, Про перiодичнi хемiчнi реакциї.
— 8 c.
Др. Володимир Левицький, Клим Глїбовицький
(згадка посмертна). — 6 с.
Бiблїоґрафiя i хронїка математично-фiзична. —
41 c.
1909, Т. 13
Володимир Кучер, Основи елєктронїки. — 68 c.
Др. Юлїян Гiрняк, Замiтки до рiвнань моно- i бiмолекулярної хемiчної кiнетики. — 29 c.
Др. Юлїян Гiрняк, Вплив температури на скорiсть
декiлькох хемiчних реакцiй. — 19 c.
Бiблїоґрафiя. — 37 c.
1910, Т. 14
Др. Юлїян Гiрняк, Вплив температури на скорiсть
декiлькох хемiчних реакцiй (доповнена). — 7 c.
1912, Т. 15, вип. 1
Володимир Кучер, Динамiка елєктрону. — 40 c.
1913, Т. 15, вип. 2
Др. Юлїян Гiрняк, Дещо про теоретичне i методичне значiнє температури скоростий процесiв для хемiчної кiнетики. — 14 c.
Бiблїоґрафiя. — 34 c.
1916, Т. 16
Володимир Кучер, Електромаґнетна теорiя лучистого тиснення. — 15 c.
1916, Т.17
Др. Роман Цегельський, Iз сучасних дослїдiв над
маґнетизмом. — 58 c.
1919, Т. 18–19
Володимир Кучер, Причинки до теорiї структури
етеру. — 13 c.
Володимир Кучер, Сучасна атомiстична теорiя. —
12 c.
Володимир Кучер, Вибранi питання з теорiї квантiв
енерґiї. — 35 c.
1922, Т. 21
Володимир Кучер, Теорiя зглядности. — 84 c.
Роман Цегельський, Про дослiди др. Iрени Паранкевич над елєментарним квантом елєктричности i над
фотофорезою. — 5 c.
1925, Т. 23–24
Д. Ґраве, Елєктромаґнетнi сили в сонячнiй системi.
— 4 c.
1926, Т. 25
I. Фещенко-Чопiвський, Цементованнє залiза i стали борем i берилем. — 22 c.
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1927, Т. 26
М. Чайковський, Дiяльнiсть математично-природописно-лiкарської секцiї та її директора й редактора
перших 25 томiв “Збiрника” др-а Володимира Левицького. — 18 c.
I. Фещенко-Чопiвський, Цементованнє нiклю i деяких стопових сталей бором i берилем. — 3 c.
Н. Ахiєзер, Про одну теорему M. Brillouin’a. — 2 c.
N. Sadowśkyj, Der Wehneltunterbrecher. — 23 c.
О. Смакула, Помiр питомого опору плинного воздуха. — 7 c.
I. Фещенко-Чопiвський, Цементуваннє кобальту борем i берилем. — 8 c.
М. Павлiв, Про абсорбцiю ґазiв пiдчас елєктричних
розряджень. — 18 c.
1928, Т. 27
Р. Цегельський, Д-р Iван Пулюй як науковий дослiдник. — 28 c.
О. Смакула, До фосфоризацiї аькалевих гальоїдiв.
— 7 c.
С. Чорний, Формули довготи перiастра та ексцентричности орбiти затемнюваних змiнних зiр типу β
Lyrae. — 3 c.
К. Танчакiвський, Поляризацiя ртутьних елєктрод
в розчинах ртутьних солий. — 16 c.
П. Герасименко, Поляризацiя сталих ртутьних елєктрод в розчинах ртутьних солий. — 12 c.
N. Kryloff et N. Bogoliouboff, Sur quelques critères
concernant l’existance des dérivées d’une fonction d’une
variable réelle. — 7 c.
В. Кучер, О двiйности в ґеометрiї i фiзицi. — 22 c.
1930, Т. 28–29
I. Фещенко-Чопiвський, Про деякi фiзичнi властивости рекристалiзованого м’ягкого зелiза та структуральнi особливости рекристалiзованої будови. — 6 c.
В. Кучер, Колибання в ґазах в свiтлi новiтнiх квантових статистик. — 2 c.
A. Lastowetzki, Über einige Gasspektra, die bei Verwendung einer Hohlkathode erscheinen. — 11 c.
П. Герасименко i I. Шлендик, Адсорпцiя йонiв i перенапруження водня. — 2 c.
В. Кучер, Головнi напрямнi квантових статистичних теорiй. — 2 c.
R. Mykolajewycz, Die Gesetzmässigkeiten des
lichtelektrolytischen Effektes (Becquereleffektes) an Wismutoxydelektroden. — 33 c.
1934, Т. 30
М. Мiхальський, Оцiнка збурень деякiх астероїдiв
через Марса, Землю, Венеру та Меркурiя. — 4 c.
B. Milianczuk, Zur Frage nach den Summenregeln in
“erzwungenen” Dipolmultipletts. — 4 c.
1937, Т. 31
З. Храпливий, Основнi поняття елєктродинамiки а
унiтарна теорiя поля. — 6 c.
О. Монцiбович, Елєменти зорi SU Cygni. — 4 c.
О. Стасiв, Механiзм переносу електричности в непровiдниках. — 12 c.
Р. Цегельський, Фiзикальнi проблеми останньої доби. — 25 c.
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1938, Т. 32, вип. 1
I. Фещенко-Чопiвський, Що треба розумiти пiд “керованою металюрґiєю”? — 8 c.
Е. Перхорович, Дослiди над здiбнiстю металiв та
стопiв виповнювати форми. — 9 c.
I. Фещенко-Чопiвський, Новочасне гартування сталi та двоверстова купiль. — 8 c.
1938, Т. 32, вип. 2
I. Фещенко-Чопiвський, Новiтнi магнети. — 8 c.

ДОДАТОК II. СПИСОК СТАТЕЙ НА ФIЗИЧНУ
ТЕМАТИКУ, ОПУБЛIКОВАНИХ У
“ЛIТЕРАТУРНО-НАУКОВОМУ ВIСТНИКУ”

Перший всеукраїнський лiтературно-науковий
i громадсько-полiтичний часопис “Лiтературнонауковий вiстник” видавався НТШ вiд 1898 до 1932
року. Журнал був заснований за iнiцiативою Михайла Грушевського. Хоча основна частина публiкацiй
журналу була лiтературно-публiцистичного характеру, серед помiщених у ньому статей знаходимо i статтi
на фiзичну тематику [77]. Подаємо їх перелiк.
Раковський, Iван, Вiк нашої землi. — 1901, т. 13,
ч. II: с. 1–9.
Раковський, Iван, Поезiя в осьвiтленю наук природничих. — 1901, т. 15, ч. II: с. 20–33; 1902, т. 17, ч. II:
с. 148–171.
[Ферстер, Вiльгельм], Сумнiви про стiйнiсть космогонiї Канта-Ляпляса. З нiм. пер. др. В. Левицький. —
1903, т. 21, ч. II: с. 47–54.
Гiрняк, Юлiян, Ненастанна деґрадация енерґiї конечна проява й причина всякого руху i житя в природi. — 1903, т. 21, ч. II: с. 73–83.
Кайзер, Г., Теорiя електронiв [виклад у Боннi,
27 сiчня 1903 р.]. З нiм. пер. Др. Вол. Левицький. —
1903, т. 22, ч. II: с. 195–207. Берлин, в маю 1903.
ван’т Гоф, Якобус, Розвiй природничих наук у
XIX ст. З нiм. Пер. др. Вол. Левицький. — 1903, т. 22,
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Українськомовнi працi вчених-фiзикiв, пов’язаних
iз НТШ, зiграли вирiшальну роль у становленнi української фiзичної термiнологiї. Загалом, такi публiкацiї можна умовно роздiлити на такi групи: (i) видання та статтi, що передували появi “Збiрника МПЛС”.
Тут передусiм потрiбно назвати перший ориґiнальний
українськомовний пiдручник з фiзики Петра Огоновського [17] та першу частину термiнологiчного словника Володимира Левицького, помiщену в “Записках
НТШ” (1895, т.11); (ii) статтi у “Збiрнику МПЛС”
(Див. Додаток I); у журналi “Лiтературно-наукововий
вiстник” (Див. Додаток II) (iii) iншi публiкацiї (пiдручники з фiзики, статтi на фiзичну тематику в УЗЕ
— Українськiй загальнiй енциклопедiї за ред. Iвана Раковського [79] науково-популярнi статтi членiв
НТШ в перiодицi) [13, 14].
Iз перелiчених вище видань визначальну роль вiдiгравав “Збiрник МПЛС”. За перiод вiд 1897 до 1938
рокiв тут опублiковано 74 статтi на фiзичну тематику,
iз них 3 термiнологiчного i 10 бiблiографiчного характеру. Поряд з термiнологiчними словниками В. Левицького в галузi фiзики: ч. 1 — механiка (Записки
НТШ, 1895, т. 11), ч. 2 — механiка течiй, газiв i метеорологiя (Збiрник МПЛС, 1898, т. 3(2)), ч. 3 — магнетизм, електрика i електротехнiка (там само, 1898,
т. 3(2)), ч. 4 — акустика i оптика (там само, 1902,
т. 8(2)), низку фiзичних термiнiв знаходимо i в його математичному та хiмiчному словниках (“Збiрник
МПЛС”, 1902, т. 8(2); там само, 1903, т. 9), а також у
географiчному словнику Степана Рудницького (там
само, 1908, т. 12). Деякi оригiнальнi статтi, помiщенi в “Збiрнику МПЛС”, також супроводжувалися термiнологiчними словниками. Серед фiзикiв — авторiв

“Збiрника МПЛС” — потрiбно назвати, крiм згаданого вже В. Левицького (незмiнного головного редактора), також Iвана Пулюя, Юлiана Гiрняка, Романа
Цегельського, Володимира Кучера, Iвана ФещенкаЧопiвського. Саме завдяки їхнiм працям вiдбувалося
формування української фiзичної термiнологiї на сторiнках “Збiрника МПЛС”.
Для перших статей на фiзичну тематику характерне вживання народних (“простонародних”) термiнiв,
таких, як: дрiбномiр (мiкрометр), осередок (центр —
тяжiння, тиску, маси), верхня (поверхня), колибень,
хитун (маятник), дуговина (спектр), дроганє (коливання), Звiринець (Зодiак). Проблема вибору мiжнародного чи нацiонального термiна, заакцентована, зокрема, i в дискусiї I. Горбачевського з В. Левицьким
(Збiрник МПЛС, т. 10, 1905), також простежується
на прикладi фiзичної термiнологiї. Так, не прижилися початково запропонованi термiни українського походження, якi вже мали широковживанi мiжнароднi
вiдповiдники: сочинник (коефiцiєнт), висиланє (емiсiя), безвладнiсть (iнерцiя) та iн. У низцi термiнiв помiтний вплив польської мови: бiгун (полюс), рiжницевий (диференцiальний), поземий (горизонтальний),
сочка (лiнза), назви деяких сполук у жiночому родi
(хiнiна, стрихнiна — а не: хiнiн, стрихнiн).
Проте, за умов збiльшення кiлькостi українськомовних публiкацiй на фiзичну тематику, активнiшого
використання української мови як мови науки, вiдбувається становлення розвинутої термiнологiї в галузi фiзики. Цьому сприяють i термiнологiчнi дискусiї
на сторiнках Збiрника МПЛС, i публiкацiя в ньому
та в перiодицi тих часiв термiнологiчних словникiв,
i участь у роботi журналу вчених — фiзикiв з Надднiпрянщини. Вченi НТШ спiльно з ВУАН прийняли
спiльний український правопис, який був впроваджений у видання НТШ вiд 1929 р. Репресiї щодо української наукової мови та її носiїв, що розгорнулися в
Радянськiй Українi в 30-х роках, iз зрозумiлих причин не торкнулися видань НТШ [80]. Так формувалася українська наукова термiнологiя, потреба якої була задекларована, зокрема, i в редакцiйнiй передмовi
до “Збiрника МПЛС” (т. 1, 1897 р.): “Наш язик лише
тогдi зможе добути собi одвiтного i гiдного становища, коли розвине ся о стiлько, щоби мiг стати поруч
з образованими язиками других народiв Европейських, яко довiдний середник звязкового i опредiленого
виражання мислей на всiх полях людського умства”.
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This paper presents a short review of the activities of physicists — the full members of the Shevchenko Scientific
Society in Lviv (abbreviated as NTSh — from its name in Ukrainian: Naukove tovarystvo imeni Shevchenka). The
society was founded in Lviv in 1873 and named after famous Ukrainian poet, writer, artist, public and political
figure Taras Shevchenko. After reorganization in 1892, the society came to resemble a typical scientific association,
and it was in fact the first Ukrainian Academy of Arts and Sciences. Structurally, in consisted of three sections,
one of them was devoted to mathematics, natural sciences and medicine. NTSh was dissolved by the Soviet
authorities in 1940; in 1947 it resumed its activities in Western Europe and in the USA; in 1989 it was reactivated
in Ukraine. In this paper, we analyze the activities of the physicists that received the title of NTSh full members
(academicians) by 1940. Different fields of physics were represented in the society during this period, and among
the full members of the NTSh 21 scientists were engaged in physics. Publications in the field of physics appeared
regularly in the Collection of the mathematical-natural sciences-medical section of NTSh — a total of 74 articles
were published on physical subjects, including 3 terminological and 10 bibliographic ones. The physicists took an
active part in the organization and activities of the clandestine Ukrainian university in Lviv (1919–1925). Papers
of NTSh full members appeared in leading European physical journals. Internships in leading European centres
of physical thought were widely practiced. At the beginning of 1920s, physicists from other countries were elected
as NTSh full members. Among them were Max Planck, Albert Einstein, Stepan Timoshenko, Mykola Krylov,
Dmytro Rozhansky, Abram Ioffe.
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