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The history of Lviv University has been and remains a rel-
evant topic of research, because since its inception it has been 
an important factor in the development of intellectual, cultural 
and socio-political spheres in the lives of Ukrainians, Poles and 
other peoples. Despite the fact that today historiography dedi-
cated to Lviv University is significant, many aspects of its his-
tory are not covered in scientific publications. This applies, in 
particular, to the structure of the faculties. Among the wide 
range of issues related to the faculty structure of Lviv Univer-
sity, one of the leading places is occupied by scientific depart-
ments, which clearly stand out among its structure from the 
middle of the 19th century and until 1939, marking the pecu-
liarities of the university before the Soviet reorganization. Un-
fortunately, most researchers identify these research units with 
professorial departments, and therefore do not characterize 
them separately. Thus, there are not enough publications dedi-
cated to seminars and institutes of Lviv University, which oper-
ated until 1939.The above testifies to the relevance of the pro-
posed article, the purpose of which is a comprehensive analysis 
of the network of scientific departments of these areas of the 
Faculty of Humanities of Lviv University (1924—1939) in 
terms of their structure and staff.

Thus, the object of research is the scientific units of the fac-
ulty level of Jan Kazimierz University in Lviv, whose activities 
were aimed at the study of philological or complex philological 
and historical issues. The subject of the study are changes in 
the structure of these units and their employees.

The source base of the proposed study is the official publi-
cation of Jan Kazimierz University in Lviv «The staff of the 
University», developed using comparative-historical and typo-
logical methods.

The presence of scientific units at the professorial depart-
ments allowed to involve in the development of a particular area 
demonstrators, deputy assistants, junior and senior assistants, 
assistant volunteers, who held the positions of students of a pro-
fessor, forming his scientific school.

Keywords: scientific units, Faculty of Humanities, Lviv 
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Історія Львівського університету Яна Казимира і доте-
пер залишається актуальною темою наукових досліджень, 
адже від часу заснування ця інституція була ключовою у 
розвитку інтелектуально-культурної та суспільно-політичної 
сфер у житті українців, поляків, інших народів. Метою стат-
ті є комплексний аналіз мережі наукових підрозділів зазна-
чених спрямувань гуманітарного факультету університету 
(1924—1939) з погляду їхньої структури та особового скла-
ду. Об’єктом дослідження є наукові підрозділи факультет-
ського рівня Університету, діяльність яких спрямовувалась 
на дослідження філологічної чи комплексної філологічно-
історичної проблематики. Предметом дослідження є змі-
ни у структурі цих підрозділів та складі їхніх працівників. 
Основу джерельної бази дослідження становить офіцій-
не видання Університету Яна Казимира у Львові «Склад 
Університету», опрацьоване із застосуванням порівняльно-
історичного і типологічного методів.

Ключові слова: наукові підрозділи, гуманітарний фа-
культет, Львівський університет, філологія, історія, наро-
дознавство.
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Вступ. В історіографії історії Львівського уні-
верситету міжвоєнного періоду переважна біль-

шість праць стосується біографій учених, передусім 
професорів, а також окремих напрямів, представле-
них цілими факультетами (теологічний, факультет 
права, медичний факультет) або ж окремими ка-
федрами. Недоліки багатьох публікацій вбачаємо 
у відсутності чіткої характеристики структури під-
розділів; у вже згаданому ототожненні професор-
ських кафедр з підрозділами наукового спрямуван-
ня, які діяли при них: у довільному вживанні їхніх 
назв; у нехтуванні змінами, які відбувалися у них 
на тому чи іншому етапі. Зважаючи на це, у пропо-
нованій статті, на основі інформації офіційного ви-
дання Львівського університету «Університет Яна 
Казимира у Львові. Склад Університету», що має 
характер історичного джерела [1—10], реконстру-
йовано мережу наукових підрозділів філологічного 
та філологічно-історичного спрямувань, які діяли на 
гуманітарному факультеті. Наголосимо, що частина 
представлених цими підрозділами напрямів висвіт-
лена у наукових публікаціях (наприклад, орієнта-
лістика — у статтях Андрія Козицького [11; 12] чи 
слов’янознавство — у статтях Іраїди Галенко [13]). 
Важливу інформацію про різні напрями містить й 
«Енциклопедія Львівського університету» [14; 15]. 
Попри це, чимало аспектів порушеної у статті про-
блематики в наявних працях не розкрито, а рекон-
струкцію усієї мережі наукових підрозділів зазна-
чених напрямів здійснено вперше.

Досліджувана проблематика важлива для народо-
знавчих наук, позаяк аналізовані наукові підрозділи 
гуманітарного факультету Університету Яна Казими-
ра у Львові були осередками розвитку й народознав-
ства. Зокрема, вчені-сходознавці й славісти Львів-
ського університету 1920—1930-х років були зна-
ними і як етнологи та фольклористи, філолог-класик 
Ришард Ґаншинєц був відомим народознавцем, а 
філолог-україніст Ян Янув та філологи-романісти 
Едвард Порембович і Зиґмунт Черни — знаними 
фольклористами. Фольклористика була й серед нау-
кових зацікавлень учених-літературознавців Універ-
ситету Яна Казимира у Львові, а діалектологія — 
учених мовознавців. Таким чином, реконструкція іс-
торії наукових підрозділів, які очолювали зазначені 
професори, є неодмінною складовою історії народо-
знавства у Львівському університеті.

Основу джерельної бази дослідження стано-
вить офіційне видання Університету Яна Казими-
ра у Львові «Склад Університету», опрацьоване із 
застосуванням порівняльно-історичного і типологіч-
ного методів.

Основна частина. Структура наукових підрозді-
лів філологічного спрямування філософського факуль-
тету Університету Яна Казимира у Львові на 1924 р. 
(перед його поділом на гуманітарний та математично-
природничий факультети) була такою:

• семінар індоєвропейського мовознавства та 
індійської філології (вул. св. Миколая, 4; нині 
вул. М. Грушевського, 4). Керівник — доктор фі-
лософії, звичайний професор порівняльної грамати-
ки індоєвропейських мов та індійської філології Ан-
джей Ґавронський; старший асистент — доктор фі-
лософії Еуґеніуш Слушкевич;

• орієнталістичний семінар (вул. Костюшка, 9; не 
змінювала назви). Керівники — звичайні професо-
ри орієнталістичних наук Владислав Котвич та Зиґ-
мунт Смоґожевський;

• семінар класичної філології (вул. св. Мико-
лая, 4). Керівники — звичайні професори класич-
ної філології Станіслав Вітковський та Ришард Ґан-
шинєц, надзвичайний професор класичної філології 
Єжи Ковальський; молодший асистент — Ян Сме-
река (абсольвент філософського факультету);

• підручникова збірка класичної філології (вул. св. Ми-
колая, 4). Керівник — звичайний професор класич-
ної філології Станіслав Вітковський;

• семінар слов’янської філології (вул. св. Мико-
лая, 4). Керівник — звичайний професор слов’янської 
філології Тадеуш Лер-Сплавінський;

• семінар польської мови (вул. св. Миколая, 4). 
Посада керівника була вакантною, його обов’язки 
виконував Т. Лер-Сплавінський; старший асис-
тент — доктор філософії Ян Янув;

• семінар польської філології (вул. св. Миколая, 4) 
у складі двох відділів:

А) відділ новішої польської філології. Керівник — 
звичайний професор польської мови та літератури 
Вільгельм Брухнальський; молодший асистент — 
абсольвент філософського факультету Мечислав 
Піщковський;

B) відділ старішої польської філології. Керів-
ник — звичайний професор історії польської літе-
ратури Юліуш Кляйнер;
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• семінар романської філології (вул. Маршалков-
ська, 1; нині вул. Університетська, 1). Керівник — 
звичайний професор романської філології Едвард 
Порембович; старший асистент — доктор філосо-
фії Єжи Курилович;

• семінар англійської літератури. Керівник — над-
звичайний професор англійської літератури Владис-
лав Тарнавський;

• семінар німецької філології (вул. св. Мико-
лая, 4). Керівник — звичайний професор німець-
кої мови та літератури Віктор Долльмайр [1, s. 16—
19, 38—40].

Як бачимо, у структурі наукових підрозділів фі-
лологічного спрямування філософського факультету 
Університету Яна Казимира у Львові були майже ви-
ключно (за винятком підручникової збірки класич-
ної філології) семінари. Деякі з них очолювали од-
разу декілька професорів (у випадку із семінаром 
польської філології — з офіційним поділом на два 
відділи). Кількість науково-допоміжних працівни-
ків підрозділів була незначною, а чимало семінарів 
не мали їх узагалі. Переважна більшість семінарів 
філологічного спрямування розміщувалася у корпу-
сі за адресою: вул. св. Миколая, 4. Лише орієнта-
лістичний семінар та семінар романської філології 
мали інші адреси — відповідно вул. Костюшка, 9 
та вул. Маршалковська, 1.

Упродовж наступних 15 років наукові підрозділи 
філологічно-історичного та філологічного спрямуван-
ня Університету Яна Казимира у Львові, які були в 
структурі гуманітарного факультету, зазнавали по-
стійних змін. Охарактеризуємо зазначені підрозділи 
за порядком їх представлення у виданні «Університет 
Яна Казимира у Львові. Склад Університету».

На 1925 р. на гуманітарному факультеті існував 
орієнталістичний інститут (розміщений на тодіш-
ньому третьому поверсі корпусу на вул. Костюш-
ка, 9). Він складався з А) семінару індоєвропей-
ського мовознавства та індійської філології (керів-
ник професор А. Ґавронський, молодший асистент 
доктор Є. Курилович); B) семінару індійської фі-
лології та культури (керівник заступник професо-
ра Стефан Стасяк), С) семінару Близького Сходу 
(керівник професор З. Смоґожевський, демонстра-
тор студент гуманітарного факультету Ян Клінґер), 
D) семінару Далекого Сходу (керівник професор 
В. Котвич, возний Ян Пйонтковський) [2, s. 53—

54]. Тобто бачимо, що порівняно з 1923—1924 рр. 
підрозділи, які представляли індоєвропейське мо-
вознавство та орієнталістику, зазнали структурних 
трансформацій.

На 1927/28 навчальний рік фіксуємо такі зміни в 
орієнталістичному інституті: посада керівника семі-
нару індоєвропейського мовознавства та індійської 
філології числилася вакантною, а очолював його як 
заступник керівника доцент Є. Курилович; молод-
шим асистентом був Е. Слушкевич). Семінаром ін-
дійської філології та культури надалі керував С. Ста-
сяк, що перебував у статусі доцента. Демонстра-
тором семінару Близького Сходу під керівництвом 
професора З. Смоґожевського працював студент гу-
манітарного факультету Тадеуш Левіцький; возним 
семінару Далекого Сходу під керівництвом профе-
сора В. Котвича — Валер’ян Шмуц [3, s. 50].

Наприкінці 1920-х років склад орієнталістичного 
інституту був таким: А) семінар індоєвропейського 
мовознавства та індійської філології (керівник про-
фесор Є. Курилович, молодший асистент доктор 
Е. Слушкевич); B) семінар індійської філології та 
культури (керівник професор С. Стасяк); С) семінар 
Близького Сходу (керівник професор З. Смоґожев-
ський, демонстратор студент гуманітарного факуль-
тету Францішек Махальський); D) семінар Дале-
кого Сходу (керівник професор В. Котвич, демон-
стратор Мар’ян Левіцький, возний В. Шмуц) [4, 
s. 56—57]. На початку 1930-х років орієнталістич-
ний інститут продовжував існувати в складі тих са-
мих чотирьох семінарів. У підрозділі відбулася лише 
одна зміна: Ф. Махальський, який уже мав ступінь 
доктора, обійняв посаду заступника асистента семі-
нару Близького Сходу [5, s. 154—155].

Натомість на 1932/33 навчальний рік фіксуємо 
відчутні зміни в структурі орієнталістичного інсти-
туту. По-перше, змінив назву його семінар А: зі «се-
мінар індоєвропейського мовознавства та індійської 
філології» на «семінар індоєвропейського мовознав-
ства та іранської філології» (керівником семінару за-
лишався Є. Курилович, натомість Е. Слушкевич обі-
ймав посаду старшого асистента). По-друге, семінар 
Близького Сходу (С) як заступник керівника очолю-
вав професор Алексий Клявек; заступником асистен-
та семінару працювала Рена Вільбах (Вільбахувна). 
Стосовно семінару Далекого Сходу (D), то відбу-
лися лише невеликі зміни в його складі — М. Ле-
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віцький перейшов з посади демонстратора на посаду 
молодшого асистента. Семінар індійської філології та 
культури (С) діяв без змін [6, s. 148—149].

У 1933 р. орієнталістичний інститут поділили за-
мість чотирьох семінарів на два заклади:

А) заклад індійської філології та культури (осо-
бливий відділ якого становили збірки професора 
А. Ґавронського та колишньої кафедри культури 
Близького Сходу). Заклад як керівник очолював 
С. Стасяк; заступником асистента працювала ма-
гістр Ева Ґрубер (Ґруберувна);

В) заклад Далекого Сходу. Керівник — В. Кот-
вич, старший асистент магістр М. Левіцький, воз-
ний В. Шмуц [7, s. 68].

Паралельно спостерігаємо появу нового самостій-
ного наукового підрозділу — закладу індоєвропей-
ського мовознавства, який у виданні «Університет 
Яна Казимира у Львові. Склад Університету» поча-
ли розміщувати після закладу історії освіти і шкільни-
цтва та перед орієнталістичним інститутом. Заклад ін-
доєвропейського мовознавства очолював Є. Курило-
вич, а посаду старшого асистента підрозділу обіймав 
Е. Слушкевич. Розміщувався підрозділ на третьому 
поверсі будівлі по вул. Костюшка, 9 [7, s. 68].

У наступні роки змін у структурі та складі орієн-
талістичного інституту не відбувалося, лише до того 
магістр М. Левіцький здобув ступінь доктора (був 
надалі старшим асистентом закладу Далекого Схо-
ду). Без змін діяв і заклад індоєвропейського мовоз-
навства [8, s. 67]. Натомість у середині 1930-х ро-
ків фіксуємо суттєві структурні трансформації. Від-
тоді наукові підрозділи характеризованих напрямів 
діяли як самостійні заклади:

• заклад індоєвропейського мовознавства (керівник 
Є. Курилович, старший асистент Е. Слушкевич);

• заклад індійської філології (зі збірками професо-
ра А. Ґавронського та колишньої кафедри культури 
Близького Сходу) (керівник С. Стасяк, заступник 
асистента Миколай Алтухов);

• заклад орієнталістичних наук (керівник В. Кот-
вич, старший асистент М. Левіцький, возний 
В. Шмуц) [9, s. 73—74].

У 1938/39 навчальному році стосовно складу ці 
підрозділи виглядали так: 

• заклад індоєвропейського мовознавства надалі 
очолював Є. Курилович, а старшим асистентом пра-
цював Е. Слушкевич, який мав уже титул доцента. 

Заклад індійської філології (зі збірками професо-
ра А. Ґавронського та колишньої кафедри культури 
Близького Сходу) очолював С. Стасяк; М. Алту-
хов, уже як магістр, працював його старшим асис-
тентом; ставку возного обіймав Анджей Губік. За-
клад орієнталістичних наук надалі діяв під керів-
ництвом В. Котвича; посаду старшого асистента 
підрозділу обіймав магістр Людвік Скужак, возно-
го — В. Шмуц. Зазначимо й те, що заклад індій-
ської філології тепер розміщувався на другому по-
версі будівлі за адресою вул. Костюшка, 9, натомість 
заклад орієнталістичних наук та заклад індоєвропей-
ського мовознавства — як і раніше — на третьому 
поверсі зазначеного корпусу (до того саме там були 
всі три заклади) [10, s. 68—69].

У виданні «Університет Яна Казимира у Львові. 
Склад Університету» після наукових підрозділів, які 
представляли індоєвропейське мовознавство та орі-
єнталістику, йшла характеристика підрозділів, спря-
мованих на наукові студії з класичної філології та іс-
торії й культури античних греків і римлян. На 1925 р. 
це були: семінар класичної філології І (керівник про-
фесор С. Вітковський, молодша асистентка абсоль-
вентка гуманітарного факультету Марія Віновська); 
семінар класичної філології ІІ (керівник професор 
Є. Ковальський) та семінар класичної філології ІІІ 
(керівник професор Р. Ґаншинєц, демонстратор сту-
дент гуманітарного факультету Леон Мюллер). Усі 
три семінари розташовувалися на третьому поверсі 
корпусу по вул. Міцкевича, 5 (нині вул. Листопадо-
вого Чину, 5) [2, s. 54].

На 1927/28 навчальний рік відбулися зміни 
науково-допоміжних працівників характеризованих 
семінарів класичної філології: молодшим асистентом 
семінару під керівництвом С. Вітковського був док-
тор Я. Смерека, возним — Томаш Квік; семінар, 
очолений Є. Ковальським, й надалі не мав ставок до-
поміжного персоналу; демонстратором семінару під 
керівництвом Р. Ґаншинця рахувався студент гума-
нітарного факультету Адам Вненк [3, s. 50—51].

В останній третині 1920-х років семінар класичної 
філології І офіційно окреслили як грецький (керів-
ник С. Вітковський, молодший асистент Я. Смерека, 
возний Мечислав Моравський); семінар класичної 
філології ІІ — як латинський (керівник Є. Коваль-
ський, заступник асистента Ян Бонк-Мартович), се-
мінар класичної філології ІІІ — як семінар давньої 
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культури (керівник Р. Ґаншинєц, молодший асис-
тент доктор Л. Мюллер). Необхідно наголосити й 
на тому, що перші два семінари й надалі розміщу-
валися на третьому поверсі корпусу на вул. Міцке-
вича, 5, натомість третій семінар, основною назвою 
якого була «семінар давньої культури», — у корпусі 
за адресою вул. Маршалковська, 1 [4, s. 57].

Наприкінці 1920-х років маємо зміни у статусі 
підрозділів: семінари перетворили на інститути. Ін-
ститут класичної філології І (грецької) надалі очо-
лював С. Вітковський (старшим асистентом працю-
вав Я. Смерека, возним — М. Моравський); ін-
ститут класичної філології ІІ (латинської) очолював 
Є. Ковальський (заступником асистента числився 
Я. Бонк-Мартович); інститутом давньої культури 
(класичної філології ІІІ) керував Р. Ґаншинєц (став-
ку молодшої асистентки обіймала доктор Гелена Ма-
такевич, а у 1932/33 навчальному році ця ставка 
була вакантною) [5, s. 155; 6, s. 149].

У 1933 р. характеризовані підрозділи перетвори-
ли на заклади: заклад класичної філології І (грецької) 
(керівник С. Вітковський, старший асистент доктор 
Я. Смерека, возний М. Моравський); заклад кла-
сичної філології ІІ (латинської) (керівник Є. Коваль-
ський, заступник асистента Антоній Бураковський); 
заклад давньої культури (класичної філології ІІІ) (ке-
рівник Р. Ґаншинєц, молодший асистент Мирослав 
Борисюк) [7, s. 69]. У 1935/36 навчальному році 
склад закладів класичної філології І та давньої куль-
тури залишався без змін, а заступником асистента 
закладу класичної філології ІІ був Броніслав Білін-
ський [8, s. 68]. Відтак заклад класичної філології І 
очолив професор Єжи Мантойффель (ад’юнктом 
підрозділу працював уже доцент Я. Смерека, стар-
шим асистентом — магістр Б. Білінський, возним — 
Юзеф Ґольдфельд). Заклад класичної філології ІІ 
надалі діяв під керівництвом Є. Ковальського, нато-
мість кількість його науково-допоміжних працівни-
ків зросла, у тому числі за рахунок залучення праців-
ників закладу класичної філології І: ад’юнкт доцент 
Я. Смерека, заступник асистента Станіслав Акеля-
шек, возний Ю. Ґольдфельд. Заклад давньої куль-
тури під керівництвом Р. Ґаншинця мав одну став-
ку науково-допоміжного працівника — молодшого 
асистента, яку обіймав Пьотр Ґрушка [9, s. 74].

На 1938/39 навчальний рік склад закладів був 
такий: 

• заклад класичної філології І (грецької): ке-
рівник професор Є. Мантойффель, ад’юнкт до-
цент Я. Смерека, старший асистент магістр Б. Бі-
лінський, асистент-волонтер С. Акеляшек, возний 
Ю. Ґольдфельд; 

• заклад класичної філології ІІ (латинської): ке-
рівник Є. Ковальський, ад’юнкт доцент Я. Смере-
ка, старша асистентка магістр Аліна Ходачек (Хо-
дачкувна), возний Ю. Ґольдфельд;

• заклад давньої культури (класичної філоло-
гії ІІІ): керівник Р. Ґаншинєц, молодший асистент 
П. Ґрушка.

Перші два заклади розміщувалися на третьому 
поверсі корпусу за адресою вул. Міцкевича, 5, тре-
тій — у партері будівлі по вул. Маршалковській, 1 
[10, s. 69].

Після підрозділів, присвячених класичній філоло-
гії, у виданні «Університет Яна Казимира у Льво-
ві. Склад Університету» йшла характеристика сла-
вістичного підрозділу. На 1925 р. ним був семінар 
слов’янської філології, очолений професором Тадеу-
шом Лером-Сплавінським. Старшим асистентом се-
мінару був доктор Станіслав Бонк-Мартович. Семі-
нар слов’янської філології розміщувався на першому 
поверсі корпусу по вул. св. Миколая, 4 [2, s. 54; 3, 
s. 51]. У 1928 р. семінар слов’янської філології розміс-
тили на першому поверсі будівлі за адресою вул. Кос-
тюшка, 9. Керівником семінару значився професор 
Вітольд Ташицький, а старшим асистентом — док-
тор Станіслав Йодловський [4, s. 57]. На початку 
1930-х років склад підрозділу залишався без змін, 
проте його піднесли до статусу інституту [5, s. 155; 6, 
s. 149], натомість у 1933 р. перевели в статус закла-
ду. Підрозділ і далі очолював В. Ташицький, а його 
науково-допоміжним працівником став Стефан Гра-
бєц, який обіймав посаду молодшого асистента [7, 
s. 69]. У 1935/36 навчальному році до складу закладу 
слов’янської філології долучився молодший асистент-
волонтер магістр Ян Мєжва [8, s. 68]. У середині 
1930-х років підрозділ очолив професор Здзіслав 
Штібер. Також у закладі слов’янської філології й на-
далі працював уже магістр Стефан Грабєц — обіймав 
посаду старшого асистента [9, s. 74], а в 1938/39 на-
вчальному році до ставок підрозділу додалася посада 
возного (обійняв Владислав Мозер) [10, s. 69].

Аналогічні структурні трансформації пройшов і 
семінар польської мови [1, s. 39; 2, s. 54; 3, s. 51]: 



611Мережа наукових підрозділів філологічно-історичного та філологічного спрямувань…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 3 (159), 2021

від кінця 1920-х років — і на початку 1930-х ро-
ків — інститут польської мови [5, s. 155; 6, s. 149], 
а далі до 1939 р. — заклад польської мови [7, s. 69; 
8, s. 68; 9, s. 74; 10, s. 69]. Підрозділ спершу роз-
міщувався на тодішньому першому поверсі будівлі 
на вул. св. Миколая, 4 [1, s. 39; 2, s. 54; 3, s. 51; 4, 
s. 57], а далі — на тодішньому першому поверсі у 
корпусі на вул. Костюшка, 9 [4, s. 57; 5, s. 155]. У 
першій половині 1920-х років посаду керівника семі-
нару польської мови заступав Т. Лер-Сплавінський 
[1, s. 39]. Упродовж десятиліття підрозділ очолював 
професор Генрик Гартнер [2, s. 54; 3, s. 51; 4, s. 57; 
6, s. 149; 7, s. 69]. Врешті, від середини 1930-х ро-
ків спершу як заступник керівника [8, s. 68], а далі 
як керівник заклад польської мови очолював В. Та-
шицький [9, s. 74; 10, s. 69]. Допоміжні посади у 
підрозділі обіймали: доктор Ян Янув (старший асис-
тент, 1923—1925) [1, s. 39], С. Бонк-Мартович 
(старший асистент, 1927—1928) [3, s. 51], доктор 
С. Йодловський (старший асистент, 1928—1930, 
1932/1933) [4, s. 57; 6, s. 149], Францішек Якубов-
ський (молодший асистент, 1930—1933 [5, s. 156; 
6, s. 149], старший асистент-волонтер, 1933—1935 
[7, s. 69]), магістр Зиґмунт Рисевич (старший асис-
тент, 1933—1936) [7, s. 69; 8, s. 68], доктор [9, 
s. 74], згодом доцент [10, s. 69] Станіслав Роспонд 
(старший асистент, 1936—1939), В. Мозер (воз-
ний, 1938/1939) [10, s. 69].

На 1925 р. окремо існував семінар польської фі-
лології (розміщувався на першому поверсі корпусу 
по вул. св. Миколая, 4). Він мав два відділи: А) від-
діл старішої польської філології (керівник професор 
В. Брухнальський) та В) відділ новішої польської 
філології (керівник професор Ю. Кляйнер, молод-
ший асистент доктор Мечислав Піщковський) [2, 
s. 54—55; 3, s. 51]. У 1928 р. семінар польської фі-
лології перенесли у приміщення на першому повер-
сі корпусу на вул. Костюшка, 9. Тоді ж у структурі 
семінару відбулися зміни: А) відділ старішої поль-
ської філології (керівник В. Брухнальський); В) від-
діл новішої польської філології (керівник Ю. Кляй-
нер, старший асистент М. Піщковський); С) відділ 
порівняльної філології (керівник професор Еуґеніуш 
Кухарський) [4, s. 57—58]. Наприкінці 1920-х — 
на початку 1930-х років семінар польської філології 
перетворили в інститут польської філології, що роз-
міщувався за попередньою адресою. Інститут скла-

дався з трьох відділів: А) відділ старішої польської 
філології (посада керівника була вакантною); В) від-
діл новішої польської філології (керівник Ю. Кляй-
нер, молодша асистентка доктор Яніна Ґарбачов-
ська); С) відділ порівняльної польської літератури 
(керівник Е. Кухарський, заступник асистента сту-
дент гуманітарного факультету Владислав Флоріан) 
[5, s. 156; 6, s. 150]. Попри те, що у 1933 р. біль-
шість інститутів гуманітарного факультету Універ-
ситету Яна Казимира у Львові перетворили на за-
клади, інститут польської філології продовжив дія-
ти у попередньому статусі, а на заклади перетворили 
його відділи: А) заклад старішої польської філоло-
гії (очолив професор Казімеж Кольбушевський); 
В) заклад новішої польської філології (керівник 
Ю. Кляйнер, старша асистентка Я. Ґарбачовська); 
С) заклад порівняльної польської літератури (керів-
ник Е. Кухарський, молодший асистент В. Флорі-
ан) [7, s. 69—70].

У такому ж статусі та з такою самою структу-
рою підрозділ діяв у середині 1930-х років. Дода-
мо лише, що у 1935/36 навчальному році заклад 
старішої польської філології отримав ставку заступ-
ника асистента, яку обійняв Леон Кальтенберґ [8, 
s. 68—69]. Проте у 1936 р. відбулася структур-
на трансформація підрозділу: створено заклад поль-
ської філології з відділами А (старішої польської фі-
лології) (керівник К. Кольбушевський, молодший 
асистент Л. Кальтенберґ) і В (новішої польської фі-
лології) (керівник Ю. Кляйнер, старша асистент-
ка доктор Я. Ґарбачовська) та заклад порівняль-
ної польської літератури (керівник Е. Кухарський, 
старший асистент доктор В. Флоріан). Обидва за-
клади розміщувалися на першому поверсі будів-
лі за адресою вул. Костюшка, 9 [9, s. 74—75]. У 
1938/39 навчальному році у відділі старішої поль-
ської філології закладу польської філології працю-
вали К. Кольбушевський та заступниця асистента 
Валерія Солтисік (Солтисікувна), у відділі новішої 
польської філології — Ю. Кляйнер, старший асис-
тент Я. Ґарбачовська та возний В. Мозер. У закладі 
порівняльної польської літератури під керівництвом 
Е. Кухарського посаду старшого асистента продо-
вжував обіймати В. Флоріан [10, s. 70].

Наприкінці 1920-х років на гуманітарному фа-
культеті заснували науковий підрозділ україноз-
навчого спрямування — семінар руської філології 
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[4, s. 58], практично відразу перетворений на ін-
ститут руської філології [5, s. 156; 6, s. 150], від-
так — на заклад руської філології [7, s. 70; 8, s. 69; 
9, s. 75; 10, s. 70]. Назва підрозділу — «руської фі-
лології» — відображала ідеологію тодішньої Поль-
ської Республіки: на різних рівнях пропагувалася 
цілеспрямована заміна етноніма «українці» під час 
окреслення населення українських етнічних земель в 
кордонах цієї держави на термін «русини» (цю полі-
тику підтримувала й більшість викладачів Універси-
тету Яна Казимира у Львові, виявляючи ідеологічну 
заангажованість). Підрозділ, який увесь період його 
існування очолював професор Я. Янув [4, s. 58; 5, 
s. 156; 6, s. 150; 8, s. 69; 9, s. 75; 10, s. 70], розмі-
щувався на тодішньому першому поверсі універси-
тетського корпусу на вул. Костюшка, 9 [4, s. 58; 5, 
s. 156]. Від кінця 1920-х — до середини 1930-х ро-
ків допоміжним працівником підрозділу був спер-
шу студент, а далі магістр [6, s. 150] Йосиф Шем-
лей (1928—1930 — заступник асистента, 1930—
1932 — молодший асистент [4, s. 58; 5, s. 156; 6, 
s. 150], молодший асистент-волонтер [7, s. 70]), а 
від кінця першої третини 1930-х років і до ліквідації 
закладу в 1939 р. — спершу магістр (обіймав посаду 
молодшого асистента) [7, s. 70; 8, s. 69], а далі — 
доктор (старшого асистента) [9, s. 75; 10, s. 70] Те-
октист Пачовський. Возним закладу руської філо-
логії на 1938/39 академічний рік був призначений 
Тадеуш Паздровський [10, s. 70].

Після характеристики наукових підрозділів, які 
спеціалізувалися на філології слов’янських етно-
сів, у виданні «Університет Яна Казимира у Льво-
ві. Склад Університету» йшла характеристика під-
розділів, присвячених філології романських та гер-
манських народів.

На 1925 р. на гуманітарному факультеті діяв се-
мінар романської філології, очолений професором 
Е. Порембовичем. Молодшою асистенткою підрозді-
лу працювала абсольвентка гуманітарного факультету 
Анна Чежовська. Семінар був розміщений у партері 
головного корпусу університету за адресою вул. Мар-
шалковська, 1 [2, s. 55; 3, s. 51; 4, s. 58]. Напри-
кінці 1920-х — на початку 1930-х років характери-
зований семінар перетворили на інститут романської 
філології. У його складі залишилися ті самі ставки й 
працівники [5, s. 156]. Натомість у 1932/33 навчаль-
ному році склад інституту змінився: як заступник ке-

рівника його очолював керівник інституту французької 
філології професор З. Черни, натомість А. Чежовська 
продовжувала працювати молодшою асистенткою [6, 
s. 150]. У наступні роки підрозділ перевели у статус 
закладу. Заклад романської філології як заступник 
керівника очолював доцент Казімеж Ярецький. Мо-
лодшою асистенткою працювала магістр Лідія Апол-
чин (Аполчинова) [7, s. 70]. У 1935/36 навчально-
му році посада керівника закладу романської філо-
логії була вакантною, а ставку молодшого асистента 
обіймала магістр Ірена Вахльовська [8, s. 69]. Ва-
кантною ставка керівника підрозділу залишалася й у 
наступні роки; його молодшою асистенткою працю-
вала магістр Марія Ощепальська [9, s. 75]. Відтак у 
1938/39 навчальному році керівником закладу ро-
манської філології був Є. Курилович. Підрозділ мав 
також ставку старшого асистента, яку обіймала Ніна 
Врабєц (Врабєцувна) [10, s. 70].

Паралельно з підрозділом, який спеціалізував-
ся на романській філології, існував і підрозділ, зо-
рієнтований виключно на французьку філологію. 
На початок 1925 р. семінар французької філології 
розміщувався у партері корпусу на вул. Маршал-
ковській, 1. Підрозділ очолював професор З. Чер-
ни; демонстраторкою, відтак молодшою асистент-
кою працювала студентка гуманітарного факультету 
Анна Бужинська [2, s. 55; 3, s. 51; 4, s. 58]. Напри-
кінці 1920-х років семінар французької філології пе-
ретворили в інститут французької філології, праців-
никами якого залишилися З. Черни як керівник та 
А. Бужинська як молодша асистентка [5, s. 157]. 
У 1932/33 навчальному році підрозділ мав також 
ставку возного, яку обіймав Ян Косцєлецький [6, 
s. 150]. На завершення першої третини десятиліття 
інститут перетворили на заклад французької філоло-
гії, керівником якого залишився З. Черни, возним — 
Я. Косцєлецький, а посаду молодшої асистентки обі-
йняла І. Вахльовська [7, s. 70] (у 1935/36 навчаль-
ному році цю посаду обіймала магістр Л. Аполчин; 
наступного року, вже будучи доктором, вона була 
переведена на ставку старшого асистента) [8, s. 69; 
9, s. 75]. У 1938/39 навчальному році заклад фран-
цузької філології мав ставки керівника (З. Черни), 
старшого асистента (доктор Л. Аполчин) та возно-
го (Я. Косцєлецький) [10, s. 70].

На 1925 р. на гуманітарному факультеті існував 
семінар англійської літератури, очолений професо-
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ром Владиславом Тарнавським (підрозділ розмі-
щувався на третьому поверсі корпусу по вул. Кос-
тюшка, 9) [2, s. 55; 3, s. 52; 4, s. 58]. Наприкінці 
1920-х років його перетворили на інститут англій-
ської літератури (розмістили на першому поверсі 
корпусу на вул. Костюшка, 9) [5, s. 157; 6, s. 150]. 
Відтак, наприкінці першої третини 1930-х років 
підрозділ закрили, а його фонди (збірки колиш-
ньої кафедри англійської філології) як окремий від-
діл приєднали до закладу німецької філології [7, 
s. 70; 8, s. 69; 9, s. 75]. Заклад англійської філо-
логії під керівництвом В. Тарнавського відновили 
лише в останній третині 1930-х років (розміщував-
ся у корпусі на вул. Маршалковській, 1). Зокрема, 
він фігурує у виданні «Університет Яна Казими-
ра у Львові. Складі Університету» на 1938/39 на-
вчальний рік [10, s. 71]. За весь час існування під-
розділу для нього не було передбачено жодної став-
ки науково-допоміжних працівників.

Підрозділ, присвячений німецькій філології, на 
початку 1925 р. діяв як семінар німецької філоло-
гії (розміщувався на другому поверсі корпусу на 
вул. Костюшка, 9). Його керівником був профе-
сор В. Долльмайр; демонстраторкою, згодом мо-
лодшою асистенткою — доктор Яніна Бохнік 
(Бохнікувна) [2, s. 55; 3, s. 52]. В останній трети-
ні 1920-х років ставку молодшого асистента обі-
йняла абсольвентка гуманітарного факультету Ма-
рія Навроцька [4, s. 58]. Наприкінці 1920-х років 
семінар німецької філології перетворили на інсти-
тут німецької філології під керівництвом В. Долль-
майра; молодшою асистенткою надалі працюваала 
М. Навроцька, а в 1932/33 навчальному році цю 
ставку обійняв Еміль Ассманн [5, s. 157; 6, s. 151]. 
У 1933 р. відбулася подальша реформа підрозділу. 
Він був перетворений на заклад німецької філоло-
гії, окремий відділ якого становили збірки колиш-
ньої кафедри англійської філології. Підрозділ на-
далі очолював В. Долльмайр; Е. Ассманн працю-
вав на ставці старшого асистента. У такому статусі 
й з таким складом підрозділ проіснував до 1939 р. 
[7, s. 70; 8, s. 69; 9, s. 75; 10, s. 70].

На початку 1930-х років як окремий науковий під-
розділ гуманітарного факультету відкрили лабора-
торію експериментальної фонетики (її розмістили в 
партері корпусу на вул. Маршалковській, 1). Керів-
ником лабораторії став З. Черни. На початках діяль-

ності підрозділу у ньому працювали молодша асис-
тентка Софія Сокольніцька та возний Я. Косцєлець-
кий [5, s. 157] (працював на цій посаді впродовж усіх 
1930-х років). У 1932/33 навчальному році поса-
ду молодшої асистентки обійняла Л. Аполчин [6, 
s. 151]. У наступні роки замість неї, але на посаді за-
ступника асистента, працювала М. Ощепальська [7, 
s. 71; 8, s. 70], яку в другій половині 1930-х років 
змінила Ева Жадковська [9, s. 76]. У 1938/39 на-
вчальному році цю науково-допоміжну посаду обі-
ймала Яніна Каліта (Калітувна) [10, s. 71]. Пара-
лельно у середині 1930-х років ад’юнктом лабора-
торії експериментальної фонетики працювала доктор 
Марія Длуська, яка майже одразу отримала й титул 
доцента [8, s. 70; 9, s. 76; 10, s. 71].

Висновки. Впродовж 1924—1939 рр. на гума-
нітарному факультеті Університету Яна Казимира у 
Львові існувала мережа наукових підрозділів філо-
логічного та філологічно-історичного спрямувань. Ці 
підрозділи були представлені низкою форм (семінар, 
інститут, заклад), зміни яких мали чіткі хронологічні 
прив’язки (до кінця 1920-х років переважали семі-
нари, від кінця 1920-х років й до 1933 р. — інсти-
тути, відтак до 1939 р. — заклади).

З погляду наукових напрямів характеризова-
ні підрозділи гуманітарного факультету представ-
ляли орієнталістику та пов’язане з нею індоєв-
ропейське мовознавство, класичну філологію та 
слов’янознавство (усі зазначені напрями були комп-
лексними — філологічно-історичними, при цьому 
в історичну проблематику включаємо етнологічну 
та культурологічну складові), польську філологію 
(з особливим наголосом на польській мові), укра-
їнську філологію, романську та окремо — фран-
цузьку філологію, німецьку філологію та англій-
ську літературу.

Наявність підрозділів наукового спрямування 
при професорських кафедрах дозволяла залучити 
до розвитку того чи іншого напряму допоміжних 
працівників — демонстраторів, заступників асис-
тентів, молодших та старших асистентів, асистентів-
волонтерів, на посадах яких перебували учні того чи 
іншого професора (керівника підрозділу), формую-
чи його середовище — наукову школу.

1. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Skład Uni-
wersytetu w latach akademickich 1923/1924 i 1924/ 
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