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Розвиток антикознавства у Львівському університеті в 

30-х – 50-х роках ХХ ст.: між польськими та 

українськими впливами 

 
Останніми роками українська історична наука де-

монструє вагомі здобутки у висвітленні вузлових проблем 

всесвітньої історії: пишуться підручники, наукові праці, 

з’являються цікаві дисертаційні дослідження. Успіхи ук-
раїнської історіографії значною мірою зумовлені сталою 

традицією наукових досліджень, яка сформувалася та 

впродовж тривалого часу розвивалася в українських уні-
верситетах і наукових установах НАН України. Саме в 

університетах були закладені основи сучасного україн-

ського антикознавства. Провідним центром антикознавст-
ва здавна був Київський університет. Тут розпочинав свій 

шлях у науку Михайло Драгоманов, перші наукові праці 

якого присвячені антикознавчій тематиці. У Харківському 

університеті працювали такі відомі дослідники античної 
історії, як: Іван Нєтушил, Владислав Бузескул, Володимир 

Гольденберг. Одним із найпотужніших в Україні центрів 

археології, класичної філології та антикознавства завжди 
був Львівський університет. Золотими літерами на його 

скрижалях вписані імена Івана Старчука, Йосипа Кобіва, 

Івана Вейцківського, Соломона Лур’є, Андрія Содомори 

та багатьох інших викладачів-науковців. 
Це дослідження спрямоване висвітлити важливий і 

водночас складний етап в історії розвитку антикознавства 

у Львівському університеті. Установлення радянської вла-
ди у Львові у 1939 р. супроводжувалося репресіями щодо 

осіб, які були налаштовані вороже до нового режиму, або 

вважалися неблагонадійними. Усе це відбувалося у руслі 
політики радянізації та українізації, що проводилась і у 

Львівському університеті. Університетську професуру, пе-

реважно етнічно польську, усували з посад чи, навіть, 
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арештовували. У вересні 1939 р. був заарештований член-

кореспондент Польської академії наук професор Леон 

Козловський, який очолював кафедру праісторії
1
. 18 жовт-

ня того самого року було усунуто з посади ректора універ-

ситету Романа Льоншампа де Бер’є і замінено його етніч-

ним українцем Михайлом Івановичем Марченком
2
. 1 груд-

ня 1939 р. Львівський університет імені Яна Казимира був 

перейменований у Львівський державний університет, 

якому 8 січня 1940 року було присвоєно ім’я Івана Фран-

ка. Вивчення давньої історії на історичному факультеті 
покладалося на кафедру стародавньої історії, яку очолив 

професор Казимир Маєвський. Членами кафедри також 

були Микита Думка, Дон Люстгаус і Маркіян Смішко
3
. У 

виданій на Казимира Маєвського характеристиці, підписа-

ній ректором, деканом і секретарем парторганізації, особ-

ливо підкреслено, що К. Маєвський у 1923 р. був заареш-
тований за звинуваченням у комуністичній діяльності і 

просидів у в’язниці дев’ять місяців (у іншій характерис-

тиці – 13 місяців)
4
. Натомість Едмунд Якович Булянда, 

знаний спеціаліст з історії Стародавньої Греції та етрусків, 
характеризується як «завзятий польський шовініст»

5
. В 

                                                             
1 Білас Н. Організація навчального процесу на кафедрі праісторії 
Львівського університету у 1921–1939 рр. // АДЛУ. – 2009. – 
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2014. – Вип. 50. – С. 462, 466. 
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ського університету у 1940 р. крізь призму службових характе-
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університеті відкривають українські кафедри, приймають 

на навчання етнічних українців. На початку 1940 р. біль-

шість викладачів польської національності звільнили з 
посад, а окремих згодом заарештували

6
. 

З початком німецької окупації Львова діяльність 

університету була призупинена і відновилася лише у 
1944 р. 27 липня 1944 року була створена кафедра історії 

стародавнього світу та археології. Одним з працівників ка-

федри був Іван Данилович Старчук
7
, який до того пра-

цював на кафедрі класичної археології. І. Старчук у 1931 
році захистив дисертацію на тему «Античні скульптури 

Вілланова». Крім іншого, він вивчав орнамент Ara Pacis 

Augustae в Римі. Найбільше відомий своїми реконструк-
ціями античного мистецтва. Крім того, Іван Старчук читав 

курс латинської епіграфіки для студентів істориків. 

Після звільнення Львова від німецької окупації у 
колі польської інтелігенції існували сподівання на віднов-

лення в Галичині польської влади. Однак реалії були 

іншими. Показовим є приклад видатного філолога-класика 

Ришарда Ґаншинця, який очолював кафедру класичної 
філології в університеті ім. Яна Казимира у Львові. Зго-

дом він очолював цю саму кафедру уже в університеті 

ім. Івана Франка. Першого травня 1946 року йому була 
оголошена подяка ректора за «кращі результати в науко-

вій праці та підвищення якості навчання»
8
. А уже 25 трав-

ня 1946 року Р. Ґаншинець пише на ім’я ректора заяву: «В 

зв’язку з моїм виїздом до Польщі прошу звільнити мене з 

                                                             
ристик // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 

2014. – Вип. 50. – С. 467. 
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Jana Kazimierza we Lwowie // Przegląd Sejmowy. – Warszawa, 

2007. – N 5 (82). – S. 135–136. 
7 Бандровський О. Вивчення історії стародавнього світу у Львів-
ському університеті // Археологічні дослідження Львівського 

університету. – 2005. – Вип. 8. – С. 115–116. 
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посади професора та завідуючого Кафедри Класичної фі-

лології з днем 10 червня 1946»
9
. Були випадки, коли про-

фесори поляки не поверталися до Львова зі службового 
відрядження з «другої сторони», як, наприклад, професор 

Теофіл Модельський
10

. Не дивно, що кадрова проблема 

гостро стояла чи не на усіх кафедрах університету. 
Невдовзі після вигнання зі Львова німецьких загар-

бників у Львівський університет імені Івана Франка був 

скерований уродженець Черкас, безпартійний, докторант 

Інституту історії Академії Наук СРСР, антикознавець Іван 
Вейцківський (1900–1977). 19 жовтня 1944 р. він очолив 

кафедру історії стародавнього світу і археології
11

. Відтоді 

життя Івана Івановича було пов’язане з цією кафедрою. 
Понад чверть століття він був її завідувачем, а з 1971 р. і 

до кінця своїх днів працював на посаді професора. І. Вейц-

ківський прийшов у Львівський державний університет 
імені Івана Франка у важкий післявоєнний час. У Львові 

він розкрився як учений, опублікував свої наукові праці, 

захистив докторську дисертацію. Він стояв біля витоків 

кафедри археології та історії стародавнього світу, був та-
лановитим педагогом, прививав студентам любов до істо-

ричних студій. 

Життєвий шлях і науковий доробок І. Вейцківського 
уже був предметом дослідження в українській історіо-

графії
12

. Декілька публікацій присвятив І. Вейцківському 

російський дослідник О. Сініцин, який у 2010 р. опублі-

кував його автобіографію, що зберігається в архіві 

                                                             
9 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 57, арк. 22. 
10 Gansiniec R. Notatki Lwowskie (1944–1946). – Wroclaw, 1995. – 

S. 9. 
11 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 3зв. 
12 Бандровський О. Вивчення історії стародавнього світу у 

Львівському університеті // АДЛУ. – 2005. – Вип. 8. – С. 115–
121; Лісовий І. А., Пелещишин М. А. І. І. Вейцківський – 

дослідник античної історії // Вісник Львівського університету. – 

1984. – Вип. 20. – С. 78–81 – (Серія іст.). 
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Саратовського державного університету
13

. Ґрунтовно 

О. Сініцин висвітлив саратовський період життя нашого 

земляка, але слушно вказав, що, як учений, він розкрився 
у Львівському університеті

14
. 

Народився І. Вейцківський 12 березня 1900 р. у Чер-

касах. Батько його був бухгалтером, мати займалася до-
машнім господарством. Незважаючи на матеріальну скру-

ту, у 1919 р. І. Вейцківський закінчив Черкаську гімназію і 

вступив на навчання у Катеринославський (Дніпропет-

ровський) університет на курси іноземних мов. У 1920 р., 
коли університети в Україні були реорганізовані в інсти-

тути народної освіти, І. Вейцківський вимушено припинив 

навчання через матеріальні проблеми. Він повернувся у 
Черкаси і працював контролером Черкаського повітового 

відділення Робітничо-селянської інспекції. У листопаді 

1920 р. І. Вейцківського призвали на військову службу. 
Короткий час він виконував обов’язки бібліотекаря, зго-

дом інструктора-організатора, а з весни 1921 р. був на 

канцелярській роботі в Комісії по відстрочках. Після важ-

                                                             
13 Синицын А. А. Звено в цепи кафедральной родословной: 

И. И. Вейцковский и кафедра истории Древнего мира Саратов-

ского университета в 1937–1941 гг. // Интеллигенция. Интеллек-
туалы. Университет. Теоретический альманах «Res cogitans». – 

Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 92–125; Синицын А. А. Доцент Са-

ратовского университета Иван Иванович Вейцковский // Исто-

рия и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 

А. В. Гладышева. – Саратов, 2010. – Вып. 1. – С. 192–230; Си-

ницын А. А. Автобиография И. И. Вейцковского (Публ., вступ. 

статья А. А. Синицына; коммент. А. А. Синицына и В. А. Со-

ломонова) // История и историческая память: межвуз. сб. науч. 

тр. / под ред. А. В. Гладышева. – Саратов, 2010. – Вып. 1. – 

С. 231–238. 
14 Синицын А. А. Доцент Саратовского университета Иван Ива-
нович Вейцковский // История и историческая память: межвуз. 

сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева. – Саратов, 2010. – 

Вып. 1. – С. 230. 
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кої хвороби (висипний тиф і запалення легенів), І. Вейц-

ківського на півроку Військово-лікарська комісія звільни-

ла від військової служби, а у січні 1922 р. його демобілі-
зували. 

Під час військової служби І. Вейцківський знаходив 

можливість вести педагогічну роботу у Першій Черкась-
кій Зразковій Школі (1921–1924 рр.)

15
. Тоді він також пра-

цював у Науковому історико-педагогічному музеї Черка-

щини і повітовому комітеті охорони пам’яток старовини, 

мистецтва і природи. Членом-кореспондентом цього комі-
тету (це була виборна посада) він був з 1920 до 1929 

року
16

. У 1921 р. в Черкасах було створено Черкаський 

інститут народної освіти. І. Вейцківський став студентом 
історико-філологічного відділення цього навчального зак-

ладу. В автобіографіях він помилково датує початок свого 

навчання в інституті 1920 р.
17

. Восени 1921 р., під час 
відрядження до Української академії наук у Київ, І. Вейц-

ківський виступив із доповіддю про роботу згаданих комі-

тету і музею та про знайдені поблизу Черкас болгаро-ха-

зарські старожитності. Також тоді ж І. Вейцківського зара-
хували до співробітників археологічного відділу Київсько-

го археологічного інституту. У 1922 р., після закриття 

Черкаського педагогічного інституту, він перейшов у 
Київський вищий інститут народної освіти (сьогодні На-

ціональний педагогічний університет імені М. Драгомано-

ва) на гуманітарне відділення з циклу всесвітньої історії. 

Складні сімейні обставини (потреба утримувати не-
працездатних батьків) змусили І. Вейцківського перервати 

свої заняття у вищій школі. Сталося це у 1923 чи 1924 р. 

                                                             
15 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 63 зв. 
16 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 64. 
17 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 18; Сини-

цын А. А. Автобиография И. И. Вейцковского (Публ., вступ. 
статья А. А. Синицына; коммент. А. А. Синицына и В. А. Соло-

монова) // История и историческая память : межвуз. сб. науч. тр. 

/ под ред. А. В. Гладышева. – Саратов, 2010. – Вып. 1. – С. 232. 
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(в автобіографіях вказано дві різні дати). Отримати вищу 

освіту І. Вейцківський зумів аж у 1932 р. (у 1929 р. він 

відновив навчання, але уже в Москві, на лінгвістичному 
відділенні Другого Московського державного університе-

ту, а з кінця 1930 р. – на заочному відділенні Централь-

ного інституту заочної педагогічної освіти). З 1928 р. 
І. Вейцківський працював на педагогічній ниві, у семиріч-

ній школі с. Георгієвське Чуйського району Казакської 

(Казахської) АСРР
18

. У 1929 р. його обрали головою нау-

кового педагогічного товариства у м. Токмак (Киргизька 
АРСР). На цій посаді він перебував до 1931 р.

19
 У 1931–

1932 рр. викладав в Уральському Комуністичному уні-

верситеті (м. Свердловськ). У 1931–1933 рр. працював 
асистентом в Уральському металургійному інституті ста-

лі. У ті самі роки був на посаді асистента в Уральському 

державному університеті (м. Свердловськ). Цікаво, що в 
останньому випадку І. Вейцківський працював не як істо-

рик, а був «асистентом (нім. мови) Свердловського Держ. 

Ун-ту»
20

. 1 травня 1933 р. він був нагороджений грамотою 

за добру викладацьку роботу
21

. У 1933 р. він вступив в 
аспірантуру Московського інституту нових мов, на ні-

мецьку секцію. Там він вчився з 22 вересня 1933 до 15 бе-

резня 1934 р.
22

 Не закінчивши цю аспірантуру, І. Вейцків-
ський 1 вересня 1934 р. вступив до аспірантури Москов-

ського інституту історії філософії і літератури на кафедру 

стародавньої історії. Його науковим керівником став 

В. Сергєєв, провідний радянський антикознавець того пе-
ріоду

23
. Паралельно з навчанням І. Вейцківський продов-

                                                             
18 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 16, 18. 
19 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 64. 
20 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 117. 
21 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 2зв. 
22 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 114. 
23

 Синицын А. А. Доцент Саратовского университета Иван 

Иванович Вейцковский // История и историческая память: 
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жував педагогічну роботу. Зокрема, з 1934 до 1936 рр. він 

викладав у Московському зооветеринарному інституті
24

. 

Навчання в аспірантурі увінчалося захистом канди-
датської дисертації вченого на тему «Рабські повстання в 

Італії та Сицилії у ІІ і І ст. до н. е.» (15 листопада 

1937 р.)
25

. В особовій справі І. Вейцківського зберігається 
копія диплома кандидата наук МКД № 04838, яку підпи-

сав Голова Вищої Атестаційної Комісії 24 вересня 1949 

р.
26

 Диплом, очевидно, був виданий після звернення у 

ВАК ректора Львівського держуніверситету імені І. Фран-
ка Гурія Миколайовича Савіна від 28 червня 1949 р. Текст 

звернення був лаконічним: «Прошу видати диплом канди-

дата історичних наук Вейцківському Івану Івановичу згід-
но із документами, що додаються»

27
. Отже, від часу захис-

ту кандидатської дисертації до отримання на руки відпо-

відного диплома минуло 12 років. 23 травня 1938 р. Вища 
атестаційна комісія затвердила І. Вейцківського у вченому 

званні доцента на кафедрі стародавньої історії
28

. 

З 1 вересня 1937 р. до січня 1941 р. І. Вейцківський 

виконував обов’язки завідувача кафедрою стародавньої 
історії Саратовського державного університету. Цей пері-

од життя вченого детально висвітлений у згаданих пуб-

лікаціях О. Сініцина. За влучним висловлюванням росій-
ського дослідника, І. Вейцківський був у СДУ «мете-

ком»
29

, тобто, хоча і «вільним», але чужинцем. У січні 

                                                             
межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева. – Саратов, 

2010. – Вып. 1. – С. 200, 201. 
24 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 63зв. 
25 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 116. 
26 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 113. 
27 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 21. 
28 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 65зв. 
29 Синицын А. А. Доцент Саратовского университета Иван Ива-
нович Вейцковский // История и историческая память: межвуз. 

сб. науч. тр. / под ред. А. В. Гладышева. – Саратов, 2010. – 

Вып. 1. – С. 230. 
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1941 р. він залишив Саратов і працював у Московському 

інституті філософії, літератури та історії (МІФЛІ). У груд-

ні 1941 р., після об’єднання МІФЛІ з Московським дер-
жавним університетом, І. Вейцківський став співробітни-

ком МДУ. 1 вересня 1943 р. його зарахували до докторан-

тів Інституту історії АН СРСР. План докторської дисер-
тації на тему «Міжнародні відносини у Західному Серед-

земномор’ї в епоху Пунічних війн» затвердила вчена рада 

Інституту історії АН СРСР у 1944 р. З серпня 1943 р. і до 

від’їзду у Львів І. Вейцківський завідував кафедрою ла-
тинської мови у І Московському медичному інституті

30
. 

Восени 1944 р. він отримав пропозицію переїхати на ро-

боту у Львівський державний університет. 
Треба сказати, що І. Вейцківський залишав Москву 

неохоче. Фактично, його переїзд до Львова був вимуше-

ним кроком. Як зазначає учений, з огляду на несприят-
ливий збіг обставин, він виявився у Москві без житла, а 

тому змушений був погодитись із призначенням у Львів-

ський держуніверситет. Про це Іван Іванович писав в 

автобіографії 12 березня 1953 р.
31

 А у Львові йому було 
надано для проживання помешкання за адресою вул. Інс-

титутська, буд. 28, кв. 1, що належало до домоуправи № 

145 у Червоноармійському районі
32

. При цьому, на січень 
1945 р. на його утриманні були мама, дружина і двоє 

дітей
33

. 

Очоливши кафедру історії стародавнього світу у 

Львівському державному університеті імені І. Франка, 
І. Вейцківський змушений був вести роботу у декількох 

напрямах. З одного боку, треба було організовувати освіт-

                                                             
30 В автобіографії І. Вейцківського дещо не узгоджуються дати 

завершення роботи у Москві і початку роботи у Львові [Архів 

ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 16 зв., 18]. 
31 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 65 зв. 
32

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 66. 
33 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 2 зв. 
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ній процес, з іншого – працювати над докторською дисер-

тацією. Окрім читання лекцій та керівництва роботою ка-

федри, І. Вейцківський виконував також інші види робіт. 
Заняття на перших порах доводилося проводити у вкрай 

складних умовах: взимку 1944/1945 р. не було належного 

опалення, у деяких приміщеннях вікна залишалися без 
скла

34
. У квітні 1951 р. за рецензію першого розділу під-

ручника всесвітньої історії йому було оголошено подяку 

від Міністерства освіти УРСР. Керував роботою студент-

ського наукового гуртка з вивчення історії Стародавньої 
Греції та Риму, виступав з доповідями на теоретичних 

семінарах викладачів технікумів і середніх шкіл, загально-

університетських і факультетських теоретичних і науко-
вих конференціях

35
. І. Вейцківський вів наукову роботу за 

темою своєї докторської дисертації. Всупереч клопотанню 

сектора Стародавньої історії Інституту історії АН СРСР
36

 
І. Вейцківського не відновили у штатній докторантурі

37
. 

Такий крок дирекції Інституту історії був вимушений, з 

огляду на вказівки про недопущення сумісництва. Водно-

час завідувач сектора Аспірантури Інституту історії АН 
СРСР Б. Горянов, від імені дирекції Інституту, запевнив 

І. Вейцківського у повній підтримці його наукових сту-

дій
38

. У 1949 р. кафедра історії стародавнього світу і ар-
хеології була об’єднана з кафедрою історії середніх віків. 

І. Вейцківський став завідувачем об’єднаної кафедри істо-

рії стародавнього світу і середніх віків
39

. 

                                                             
34 Gansiniec R. Notatki Lwowskie (1944–1946). – Wroclaw, 1995. – 

S. 11. 
35 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 73. 
36 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 26. 
37 І. Вейцківский був докторантом Інституту історії АН СРСР з 

1 вересня 1943 по 1 грудня 1945 р.: Архів ЛНУ імені Івана 
Франка, спр. 977, арк. 63 зв., 73. 
38

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 11. 
39 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 27. 
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На початку 1946 р. був закінчений перший розділ 

докторської дисертації. В особовій справі І. Вейцківського 

зберігається рецензія на цю роботу академіка АН СРСР 
Р. Віппера від 17 березня 1946 р., адресована проректорові 

з науки Львівського державного університету. У ній, зо-

крема, стверджується: «Робота доцента Вейцківського І. І. 
на тему «Римсько-тарентійський конфлікт і Піррова вій-

на», що є першим розділом докторської дисертації… за 

методом дослідження історичних джерел та розгляду фак-

тичної дійсності цієї надзвичайно цікавої епохи античного 
світу, заслуговує найкращої оцінки»

40
. 

В особовій справі є також виписка з протоколу 

засідання сектора Стародавньої історії Інституту Історії 
АН СРСР від 19 березня 1946 р. На засіданні з доповіддю 

«Зовнішньополітичні відносини напередодні І Пунічної 

війни» виступив І. Вейцківський. Під час обговорення 
його виступу було заслухано позитивний відгук про ро-

боту, який підготував старший науковий співробітник 

М. Машкін. Пропонувалося надати І. Вейцківському тер-

мін для закінчення докторської дисертації до 1 січня 
1947 р.

41
. Однак у подальшому робота сповільнилася. Док-

торська дисертація І. Вейцківського мала бути представ-

лена в Інституті історії АН СРСР у 1951 р. Для цього 
вчений отримав відрядження у Москву з 30 липня до 

19 серпня 1951 р. з оплатою у розмірі 650 крб.
42

 На про-

хання І. Вейцківського, у наказ було внесено зміни і вста-

новлено термін відрядження з 10 вересня до 24 вересня 
1951 р.

43
 Через хворобу І. Вейцківського відрядження було 

знову перенесене, на жовтень (з 8 по 22 жовтня 1951 р.)
44

. 

                                                             
40 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 7. 
41 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 26. 
42 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 35, 36. 
43

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 37, 40. 
44 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 41, 42. 
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В особовій справі відсутні документи про обгово-

рення дисертації в Інституті історії. Як це інколи трап-

ляється, від представлення до захисту ще була довга до-
рога. З 26 березня до 6 квітня та з 6 до 31 жовтня 1952 р. 

І. Вейцківський перебував у наукових відрядженнях в 

Інституті історії АН СРСР. В обґрунтуванні необхідності 
відряджень дослідник зазначив, що вони потрібні для про-

довження роботи над темою «Рим, Карфаген та Нумідія у 

першій половині ІІ ст. до н. е.» і отримання консультацій у 

спеціалістів
45

. Ця тема наукового дослідження, затвер-
джена Міністерством вищої освіти, фігурує уже в заяві від 

12 липня 1951 р.
46

. У характеристиці на І. Вейцківського, 

яку підписав 24 травня 1954 р. ректор ЛДУ імені Івана 
Франка Є. Лазаренко, сказано, що дисертація здана до за-

хисту
47

. Однак лише у 1959 р. опубліковано монографію, а 

докторську дисертацію І. Вейцківський захистив у 1960 р. 
у Львові

48
. 

Треба сказати, що у сучасному антикознавстві нау-

ковий доробок І. Вейцківського має високу оцінку. Кази-

мир Ревяко, говорячи про історіографію взаємин Риму з 
Карфагеном, центральне місце у вітчизняній історіографії 

відводив монографії І. Вейцківського. Зокрема, К. Ревяко 

схвалив його тезу про тенденційність наявних історичних 
джерел щодо Карфагена, вважав аргументованими розду-

ми про долю Регула, поділяв оцінку перебігу бойових дій 

у 242 році
49

. Професор Саркіс Казаров стверджував, що 

праці І. Вейцківського, які ґрунтувалися на широкому колі 

                                                             
45 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 49, 55, 56, 59, 60. 
46 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 35. 
47 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 73. 
48 Вейцківський І. І. Зовнішня політика країн Західного Серед-
земномор’я в 264–219 р. до н. е. – Львів, 1959. – 151 с.; 

Вейцкивский И. И. Западное Средиземноморье в 3 ст. до н. э.: 
автореф… д-р ист. наук. – Львов, 1960. – 42 с. 
49

 Ревяко К. А. Пунические войны. – Минск, 1988. – 27, 28, 96, 

106. 
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джерел, є найсерйознішими вітчизняними дослідженнями 

з історії Пірра. На думку російського антикознавця, 

І. Вейцківському вдалося переконливо довести, що інфор-
мація про нищівну поразку Пірра від карфагенського фло-

ту під час переправи із Сицилії в Італію – не більше, ніж 

вимисел Аппіана. Водночас С. Казаров слушно критику-
вав надмірне захоплення автора ідеями класової боротьби 

і вважає необґрунтованою критику західної «буржуазної» 

історіографії у цьому аспекті
50

. 

Утім, надмірна увага до класової боротьби у того-
часній радянській історіографії була звичним явищем. 

Викладачі радянських університетів та інститутів у своїй 

науковій і педагогічній діяльності повинні були дотриму-
ватися певних методологічних засад, пам’ятати, що з того 

чи того приводу говорили класики марксизму-ленінізму, 

про що йдеться у матеріалах чергового з’їзду партії. В 
особовій справі І. Вейцківського є довідка про здані ним, 

як колишнім заочником Німецького педагогічного інсти-

туту, заліки за курс Педагогічного ВУЗу при Уральському 

педагогічному інституті за період з 10 липня до 17 грудня 
1932 р. Серед вказаних дисциплін є: марксистська історія 

техніки, політична економія, діамат та істмат, ленінізм, 

військові дисципліни, історія ВКП(б), пролетарська літе-
ратура, історія народів СРСР

51
. Уже назви навчальних 

дисциплін засвідчують заідеологізованість форми й змісту 

освітнього процесу. Звісно, це обмежувало і науковий 

пошук та навчально-педагогічну роботу професорсько-
викладацького складу. 

Складні реалії розвитку історичної науки радянсько-

го періоду вповні відображає трудовий шлях професора 
Львівського університету Соломона Яковича Лур’є. Не-

зважаючи на заідеологізованість науково-педагогічної ді-

                                                             
50 Казаров С. С. История царя Пирра Эпирского. – СПб., 2009. – 

С. 163, 164. 
51 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 977, арк. 5. 
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яльності, багато істориків радянського періоду, а серед 

них і Соломон Лур’є, на перше місце ставили історичний 

факт, ретельно підходили до його інтерпретації. Принци-
пова наукова і громадянська позиція могли створити знач-

ні труднощі в роботі і повсякденному житті вченого. Про-

фесору С. Лур’є, скромному в побуті, але безкомпро-
місному в публічних виступах – усних або літературних

52
 

– сповна довелося випити чашу звинувачень в «гріхах» 

реальних і надуманих. Хоча він не був заарештований, але 

змушений був неодноразово змінювати місце роботи. Усе 
це не сприяло науково-педагогічній діяльності. Однак нау-

кова спадщина вченого ставить його в один ряд з провід-

ними антикознавцями і філологами-класиками ХХ століт-
тя. Утім, вона досі не оцінена належним чином. Моногра-

фія С. Лур’є «Антисемітизм у стародавньому світі»
53

 од-

ними дослідниками оцінюється як «важливий», що інши-
ми – ігнорується

54
. У російськомовній історіографії навко-

ло цієї роботи розгорнулися гострі дискусії. У західному 

світі вона практично невідома
55

. Аналіз історіографії пока-

зує, що існують суттєві прогалини у вивченні українсько-
го етапу життя професора С. Лур’є, в тому числі і львів-

ського періоду. 

                                                             
52 Фролов Э. Д. Тернистый путь учёного: С. Я. Лурье и его 

«История Греции» // Лурье С. Я. История Греции / сост., авт. 

вступ. статьи Э. Д. Фролов. – СПб.: Издательство С.-Петербург-

ского ун-та. 1993. – С. 3. 
53 Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. попытки объяснения 

его в науке и его причины. 2-е изд., испр. и доп. автором. – 

Москва; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2009. – 396 с. 
54 Baumgarten A. I. Elias Bickerman as a historian of the Jews: a 

twentieth century tale. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. – Р. 219. 
55 Левинская И. А. Предисловие // Лурье С. Антисемитизм в 
древнем мире. попытки объяснения его в науке и его причины. 

2-е изд., испр. и доп. автором. – Москва; Иерусалим: Мосты 

культуры: Гешарим, 2009. – С. 11. 
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У 1949 р С. Лур’є був звільнений з посади в Ака-

демії наук і в Ленінградському університеті. Приводом 

стали звинувачення в «помилках об’єктивістського харак-
теру»

56
. Завдяки зусиллям президента Академії наук СРСР 

С. Вавилова, С. Лур’є на короткий час повернувся на ро-

боту в Академію наук. Зрештою, позбавлений улюбленої 
роботи і джерел для існування в Ленінграді, С. Лур'є пере-

їжджає до Одеси (1950 г.). Там він отримує посаду про-

фесора і завідувача кафедри в Інституті іноземних мов. 

26 листопада 1951 р. він був прописаний за адресою м 
Одеса, вул. Подбельського (суч. Коблевська), будинок 37, 

кв. 3
57

. Однак в Одесі С. Лур’є пропрацював недовго. У 

кінці 1952 року, через загострення гіпертонічної хвороби, 
він змушений був вийти на академічну пенсію і спочатку 

1953 р. повернувся у Ленінград. 

Незважаючи на поліпшення здоров’я і певні зру-
шення в суспільно-політичному житті після смерті 

Сталіна, проф. С. Лур’є усвідомлював відсутність перс-

пектив повернення до наукової та викладацької діяльності 

в Ленінградському університеті. 11 червня 1953 р Соло-
мон Якович дізнався про оголошений у Львівському дер-

жавному університеті конкурс. У той самий день він 

написав заяву з проханням допустити його до конкурсу на 
посаду завідувача кафедрою або професора філологічного 

факультету. Заяву завершує post scriptum з посиланням на 

наказ міністра Вищої освіти СРСР від 3 жовтня 1949 року 

про дозвіл академічним пенсіонерам поступати на штатні 
посади з призупиненням виплати пенсії

58
. До заяви були 

додані відгуки академіка Івана Івановича Толстого, члена-

кореспондента АН СРСР Петра Вікторовича Ернштедта і 
покійного президента Академії наук СРСР Сергія Івано-

вича Вавилова. У датованому 1950 р. відгуку професор 

                                                             
56 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 11 зв. 
57

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 15. 
58 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 3, зв. 
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П. Ернштедт називає Соломона Лур’є «видатним пред-

ставником науки про історію Греції в СРСР»
59

. 

17 серпня 1953 р. ректор ЛДУ ім. Івана Франка звер-
нувся до ректора Ленінградського державного університе-

ту з проханням повідомити причину звільнення проф. 

Лур’є. 1 липня 1949 р. ще одне звернення, з проханням ви-
слати характеристику на проф. Лур’є, було направлено ди-

ректору Одеського державного педагогічного інституту 

іноземних мов
60

. З Ленінграда надійшла виписка з наказу 

ректора, у якій звільнення професора Лур’є обґрунтову-
ється допущеними ним вагомими помилками в науковій та 

навчальній роботі
61

. У отриманій з Одеси характеристиці 

вказувалося, що професор залишив роботу в Інституті іно-
земних мов за власним бажанням

62
. 

Соломон Якович Лур’є був прийнятий на посаду 

професора кафедри класичної філології з 1 вересня 1953 
року, з місячним окладом 5 500 крб.

63
 У Львові він про-

живав за адресою вул. Котовського (суч. Донцова) 4, кв. 5-

А. У Львівському університеті науково-педагогічна діяль-

ність Соломона Яковича отримала друге дихання. У спис-
ку публікацій за 1949–1953 рр. вказано лише дві позиції: 

стаття у Великій Радянській енциклопедії під титулом 

«Архімед» (1950 р.) і переклад з латинської мови трактату 
Епінуса (1951 р.)

64
. Але вже з 1954 р. регулярно публі-

куються наукові статті та монографії вченого. Професору 

С. Лур’є було доручено читати курс історії грецької мови, 

спецкурс із давньоахейського діалекту і курс історії антич-
ної математики на механіко-математичному факультеті. У 

бібліотеках Львова не було достатньої кількості літера-

                                                             
59 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, додат. № 8. 
60 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 18, 19. 
61 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 33. 
62 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 35. 
63

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 1. 
64 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 26. 
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тури, необхідної для підготовки зазначених курсів на «на-

лежній науковій висоті». З огляду на це, професор отри-

мав наукове відрядження до Москви з 14.01 до 7.02 
1954 р.

65
 Ця відрядження, як і багато інших, надавалося 

«без оплати витрат»
66

. Витрати покривалися за свій раху-

нок, або за рахунок сторони, що приймала
67

. Інколи можна 
було розраховувати на оплату проїзду

68
. 27 травня 1955 р. 

проф. С. Лур’є був переобраний на посаду професора ка-

федри класичної філології. Мабуть, з етичних міркувань, 

Соломон Якович не брав участі в голосуванні за свою 
кандидатуру, хоча і був членом Ради університету

69
. 

5 червня 1957 р. вийшла постанова Ради Міністрів 

СРСР «Про оплату праці працівників науки». Уводилися 
додаткові виплати за вчений ступінь для тих, хто працю-

вав на виробництві. Посадові оклади керівників усіх рів-

нів істотно знижувалися. Майже не змінилася заробітна 
плата молодших і старших наукових співробітників

70
. Но-

вий посадовий оклад професора кафедри класичної філо-

логії С. Лур’є становив 4500 руб.
71

. 

У книзі, опублікованій російською мовою в Парижі 
в 1987 р. – «Історія одного життя», автор розповідає про 

видану завідувачем кафедри Михайлом Біликом негатив-

ну характеристику, яку професор С. Лур’є вимагав для по-
дачі на конкурс до Московського університету або для 

поїздки за кордон
72

. Ця розповідь не зовсім точна. У заяві 

                                                             
65 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 38, 39. 
66 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 39, 42, 47, 48, 

50, etc. 
67 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 36, 56. 
68 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 98. 
69 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 62. 
70 Зезина М. Р. Материальное стимулирование научного труда в 

СССР. 1945 – 1985 // Вестник РАН. – 1997. – № 1. – Том 67. – 
С. 25. 
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 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 104. 
72 Копржива-Лурье Б. Я. История одной жизни. – Paris: 
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на ім’я ректора від 25 квітня 1958 р. Соломон Якович 

просить видати йому характеристику з місця роботи для 

пред’явлення у Спілку письменників щодо прийому в 
члени Спілки

73
. В особовій справі зберігається характерис-

тика без дати, з правками, підписана деканом і секретарем 

партбюро факультету іноземних мов. Після вступної час-
тини у характеристиці вказано курси, які викладає проф. 

С. Лур’є. Зазначено, що в 1956 – 1957 роках він керував 

виробничою практикою студентів у місцях археологічних 

розкопок, на березі Чорного моря. Відзначено керівництво 
ним дипломними і курсовими роботами. Констатується, 

що курси лекцій і практичні заняття професора Лур’є 

читає на належному науково-теоретичному рівні. Наступ-
не речення закреслено, але його можна прочитати: «Однак 

ідейний рівень лекцій не завжди відповідає вимогам 

радянського вузу». Далі сказано: «Проф. Лур’є С. Я. про-
дуктивно та інтенсивно працює науково, написав велику 

кількість праць та монографій з класичної філології». У 

наступному абзаці зазначено недостатню участь в ідейно-

виховній і громадській роботі кафедри, факультету й 
університету. Зроблено висновок про те, що «пасивне 

ставлення проф. Лур’є С. Я. до суспільно-політичних і 

виховних заходів кафедри і факультету не сприяє ідей-
ному вихованню студентів». В останньому реченні читає-

мо: «Характеристика видана для пред’явлення до Спілки 

письменників СРСР, для отримання санаторної путівки». 

Друга частина, після коми, закреслена, а сама кома ви-
правлена на крапку

74
. На підставі цього була підготовлена 

датована 6 травня характеристика від імені ректора і 

секретаря парткому університету. Остаточний текст дато-
ваний 8 травня. У ньому уточнюється, що «характерис-

                                                             
Atheneum, 1987. – С. 227–228. 
73

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 113. 
74 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 111. 
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тика видана для пред’явлення до Спілки письменників 

СРСР для обрання членом»
75

. 

На шляху реалізації наукових і особистих планів 
вченого стояли не тільки суб’єктивні моменти, але й 

об’єктивні обставини. Соломон Якович змушений був вра-

ховувати свій стан здоров’я. Обстеження в терапевтич-
ному секторі Академії наук СРСР провела старший науко-

вий співробітник академії, доктор медичних наук Ірина 

Юхимівна Ганеліна, дружина його сина Якова. Висновок 

медиків було однозначним: поєднання нормального педа-
гогічного навантаження з науковою роботою для проф. 

С. Лур’є категорично протипоказано. З огляду на це, Со-

ломон Якович 3 липня 1958 р. пише заяву на ім’я ректора, 
в якій просить звільнити його від штатної роботи у Львів-

ському університеті, що дасть йому можливість поверну-

тися на пенсію
76

. Однак уже наприкінці літа професор 
С. Лур’є повертається на штатну посаду професора кафед-

ри класичної філології
77

. Очевидно, Соломону Яковичу 

було важко без улюбленої роботи, а на кафедрі не було 

рівноцінної заміни. 20 червня 1960 року він був вчергове 
обраний за конкурсом на посаду професора кафедри кла-

сичної філології. У представленій на конкурс характерис-

тиці констатується глибока науковість, оригінальність і 
свіжість його досліджень. Немає жодних згадок про ідей-

ний рівень лекцій, участь у суспільно-політичних і вихов-

них заходах кафедри і факультету
78

. Протокол лічильної 

комісії засідання Ради університету зафіксував 40 бюлете-
нів з позначкою «згоден» і 3 бюлетені з позначкою «не 

згоден». 

У перші дні січня 1961 р. Соломон Якович отримав 
подяку із занесенням до особової справи з нагоди його 70-

                                                             
75 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 112, 115. 
76 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 118. 
77

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 121. 
78 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 135–138. 
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річчя і 50-річчя наукової і педагогічної діяльності
79

. Юві-

ляру бажали подальших успіхів у педагогічній і науковій 

роботі та доброго здоров’я. Однак зі здоров’ям були проб-
леми. З 19 березня до 29 березня 1961 р. професора Лур’є 

перебуває на лікарняному через важку гіпертонічну хво-

робу
80

. Наприкінці грудня 1962 р. він виїжджає на ліку-
вання у Ленінград. Йому було надано відпустку через 

хворобу з 20 грудня. На роботу Соломон Якович виходить 

лише 6 лютого 1963 р.
81

 11 вересня 1963 р. професора 

С. Лур’є звертається із заявою на ім’я ректора з проханням 
призначити його на посаду професора-консультанта. Це 

давало йому право виконувати тільки половину наванта-

ження, встановленого для штатного професора. Обґрунту-
ванням цього прохання був стан здоров’я. Резолюція скла-

далася з двох пунктів: 1. Перевести на посаду професора-

консультанта. 2. За сумлінну багаторічну працю оголоси-
ти подяку

82
. У вересні 1964 р. стан здоров'я С. Лур’є істот-

но погіршився. 18 вересня 1964 року він не вийшов на 

роботу
83

. 30 жовтня, після важкої хвороби, Соломон Яко-

вич помер. 
Важко переоцінити внесок професора С. Лур’є у 

розвиток кафедри класичної філології Львівського універ-

ситету ім. Івана Франка. У Львові науково-педагогічна 
діяльність Соломона Яковича отримала друге дихання. 

Немає сумніву, що істотним стимулом його наукових і 

педагогічних успіхів стала атмосфера міста, в якому пере-

плелися культурні традиції українців, поляків, євреїв, ро-
сіян і вірменів. Науково-педагогічна діяльність професора 

Соломона Яковича Лур’є внесла свою лепту у формування 

культурного різноманіття Львова. 

                                                             
79 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 144. 
80 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 150–154. 
81 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 158–163. 
82

 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 167. 
83 Архів ЛНУ імені Івана Франка, спр. 8014, арк. 174. 
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Отже протягом 30–50-их років ХХ ст. розвиток 

антикознавства у Львівському університеті не припинявся, 

незважаючи на післявоєнні репресії, заідеологізованість 
освітнього процесу, кадрові питання. Науковці долали ті 

чи ті проблеми, працювали, переборюючи об’єктивні та 

суб’єктивні труднощі, підтримували реноме Львівського 
університету як провідного наукового центру України. 

 


