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НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЖИТТЄПИСУ
ВОЛОДИМИРА ЮРИНЦЯ:
студентські роки у Львівському 
та Віденському університетах

Ярина 
Юринець

Володимир Юринець (1890—1937) — постать дово-

лі помітна на тлі української радянської філософії 

1920—1930-х років. Саме він очолював «табір» ук-

раїнських діалектиків-деборінців у їхньому про-

тистоянні з механістами і відзначився як один із 

найактивніших учасників літературно-філо соф ської 

дис кусії, спричиненої адресованим йому відомим 

памфлетом Миколи Хвильового «Україна чи Ма ло-

росія?». З його іменем пов’язана діяльність най-

більш впливових філософських інституцій Украї-

ни зазначеної доби — Всеукраїнського інституту 

марк сиз му-ленінізму, Інституту філософії та при-

родознавства, Інституту червоної професури філо-

софії, Всеукраїнської академії наук.

Однак до сьогодні життя і творчість Володи-

ми ра Юринця, «благополучно непрочитаного і 

забутого», за влучним висловом Оксани Забужко 

[За буж ко, 1993], залишаються майже не дослідже-

ними. Особливо це стосується етапів його філо-

софського становлення, висвітлених у фаховій лі-

тературі вкрай побіжно і суперечливо. Навіть у спе-

ціальних розвідках, присвячених постаті цього 

філософа, — маємо на увазі праці Миколи Роженка 

[Роженко, 1996] і Георгія Вдовиченка [Вдовиченко, 

2006] — проблема витоків та формування його фі-

лософського світогляду оминається увагою. У пра-

цях згаданих авторів, так само як і в довідковій 
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літературі, фіґурують лише назви інституцій, у яких навчався В. Юринець, 

але подробиць, які стосуються його студентських років, годі й шукати. 

Прагнучи усунути цю прогалину, спробуємо реконструювати період сту-

дентства Володимира Юринця, пов’язаний із його навчанням у Львів-

ському та Віденському університетах, спираючись на знайдені нами архів-

ні документи і матеріали.

На студіях у Львівському 
університеті (1908—1910)

Після закінчення Львівської академічної гімназії 

(1908) Володимир Юринець вступає до Львівського королівського універси-

тету ім. Франца І 1. Цей факт, доволі нетиповий для вихідця з тогочасної про-

вінції — він народився 28 вересня 1890 року 2 в невеличкому галичанському 

містечку Олесько Золочівського повіту (нині — Львівської області) в сім’ї 

селян — засвідчує неабиякі його здібності та прагнення здобути освіту.

У другій половині ХІХ — на початку ХХ сторіччя Львівський універ си-

тет переживав період наукового піднесення. Запроваджувалось викладання 

нових дисциплін, створювались нові кабінети і лабораторії. Постійно 

збільшувався кількісний склад викладачів університету. Все це було зумов-

лено відносною стабільністю політики уряду Австро-Угорської імперії у 

сфері освіти. Крім того, чинне урядове розпорядження від 1882 року щодо 

утраквістичного (польсько-українського) характеру Львівського універси-

тету уможливлювало не тільки запрошення на кафедри викладачів-поля-

ків, а й дотримання певної внутрішньої автономії у питаннях навчаль но-

го процесу та наукових студій.

Для більшості студентів навчання в університеті було платним. Без-

кош товно навчали тільки на теологічному факультеті. На світських факу-

льтетах таким привілеєм користувалися лише ті студенти, які мали «свідо-

цтво про бідність» і успішно складали семестрові колоквіуми. Крім коштів 

за слухання лекцій студенти додатково сплачували за імматрикуляцію 

(урочисте прийняття в студенти), іспити, колоквіуми, семінарські заняття, 

за право користування бібліотекою та лабораторіями тощо. Отож не дивно, 

1 Нині — Львівський національний університет ім. Івана Франка.
2 Слід вказати на численні розбіжності щодо дати народження В. Юринця, наявні в лі-

тературі. Точну дату його народження з’ясовано нами на підставі документів Держав-

ного архіву Львівської області (далі — ДАЛО). Див.: Karta wpisowa do użytku Dziekanatu 

№ 6483. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 15. — Спр. № 620. — Арк. 205; Приговор Львовского 

Краевого суда на студентов Львовской политехники и университета — участников не-

легального митинга, посвященного борьбе за украинский университет во Львове, об-

виняемых в разгроме помещений университета после митинга. — ДАЛО. — Ф. 26. — 

Оп. 13. — Спр. № 304. — Арк. 8.
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що першою перепоною на шляху до університету поставали матеріальні 

труднощі. До складу львівського студентства потрапляли переважно ви-

хідці із заможних родин (крім високої платні за навчання, саме життя у 

Львові потребувало значних витрат). На решту чекали пошуки так званого 

«опікуна» — людини, готової надати майбутньому студентові житло і взяти 

на себе відповідальність за нього. Юному Володимирові Юринцю пощас-

тило — такий собі Джозеф Крочинський дав згоду виступити в ролі його 

опікуна і «спонсора» 3.

На той час у Львівському університеті функціонували чотири факуль-

тети — філософський, теологічний (де викладання здійснювалося лати-

ною 4), юридичний і медичний. На всіх факультетах, окрім медичного, на-

вчання тривало чотири роки. Навчальний рік у тогочасному Львівському 

університеті поділявся на два семестри: зимовий (від 1 жовтня до кінця 

березня) та літній (кінець квітня — кінець липня). Зарахування студентів 

відбувалося не на весь рік, а щосеместру — з погляду університетського ке-

рівництва, це сприяло дисциплінованості студентів та їх зосередженості 

на навчальному процесі.

Абітурієнти тогочасного Львівського університету вступних іспитів не 

складали: їх приймали на навчання за наявності документа про середню 

освіту. Таким чином, маючи атестат класичної гімназії, 9 червня 1908 року 

В. Юринець стає студентом філософського факультету 5. 

Філософський факультет Львівського університету мав два відділення — 

гуманітарне та природничо-математичне 6 (тільки 1924 року кожне з цих 

відділень набуло статусу факультету). Залежно від обраного відділення сту-

дентам пропонували чотири основні групи предметів: філософські, істо-

ричні, філологічні, природничі, а також іноземні мови. На природничо-

ма тематичному відділенні левову частку навчальних дисциплін становили 

фундаментальні (наприклад, загальна фізика, теоретична математика то-

що), натомість особливістю гуманітарного відділення були спецкурси вузь-

кого спрямування.

Володимир Юринець навчався на природничо-математичному відді-

ленні філософського факультету, і це, без сумніву, вплинуло на подальшу 

тематику його досліджень (зокрема — за радянських часів). 

3 Див.: Karta wpisowa do użytku Dziekanatu № 6483. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 15. — Спр. 

№ 620. — Арк. 205.
4 На інших факультетах викладання здійснювалося переважно польською мовою. Не-

багато курсів викладались українською та німецькою мовами. 
5 Див.: Свидетельства об уходе студентов из университета. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 

15. — Спр. 722. — Арк. 296. 
6 Не зовсім адекватною, з огляду на це, видається характеристика природничого відді-

лення як «математично-філософського» (див., наприклад: [Мудрий, 1999: с. 189]).
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У тогочасному Львівському університеті не існувало нормативних дис-

циплін: кожен студент мав обирати курси для прослуховування самостій-

но. Не реґламентувався і порядок вивчення предметів. Зрозуміло, що, оби-

раючи ті чи ті курси, студенти мали враховувати, перш за все, свій майбут-

ній профіль і спеціалізацію, однак це не заважало їм слухати й інші, цікаві 

для них дисципліни.

Як свідчать архівні документи, безпосереднє фахове спрямування уні-

верситетських студій Володимира Юринця у Львові було пов’язане з фі зи-

ко-математичними дисциплінами. Зокрема, він відвідував математичний 

семінар відомого вченого, професора Юзефа Пузини 7, опановував курси 

фі зики, хімії та математичного аналізу, демонструючи, за характеристика-

ми викладачів, «особливі здібності» до точних наук 8 і здобуваючи високі 

оцінки 9. У його curriculum’і знаходимо також астрономію та біологічні на-

уки (ботаніку, загальну біологію та зоологію) 10, мінералогію, геологію та 

палеонтологію 11. Зауважмо, що з деякими з тодішніх його викладачів-при-

родничників доля зводила В. Юринця і згодом — зокрема, до складу акаде-

міків Всеукраїнської академії наук (ВУАН) 1929 року його було обрано 

одночасно з колишнім професором Львівського університету Сте паном Руд-

ницьким, видатним українським географом і картографом, у якого він сво-

го часу слухав курс загальної географії.

Разом із тим наукові зацікавлення Юринця-студента від початку не 

обмежувалися природничо-математичними дисциплінами. Гармонійно поєд-

нуючи у собі «фізика» і «лірика», він з особливим натхненням студіює (під ке-

рівництвом відомого літературознавця професора Кирила Студинсько го — 

згодом так само академіка ВУАН) українську і зарубіжну літературу, слухає 

спецкурс «Літературне відродження Галичини початку ХІХ ст.» 12, опановує 

навички самостійної літературної творчості. Доволі показово, що перша 

публікація В. Юринця — рецензія на книжку львівського славіста і мисте-

цтвознавця, професора Львівського університету Іларіона Свєнці цьког о 

«Лев Николаевич Толстой», вміщена в місцевому часопису «Неділя» у 1911 

 7 Наукові семінари, що діяли на філософському факультеті тогочасного Львівського 

університету, вважалися самостійними структурними одиницями, мали власний ста-

тут і фінансування, постійні приміщення, обладнання, бібліотеки та навчально-допо-

міжний персонал. Вони були дуже популярні серед студентів.
 8 Див.: Karta wpisowa do użytku Dziekanatu № 6483. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 15. — Спр. 

№ 620. — Арк. 208.
 9 Див. там само. — Арк. 206.
10 Див.: Program wykładów w półroczu letnim. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. 419. — 

Арк. 21.
11 Див. там само. — Арк. 23.
12 Див.: Karta wpisowa do użytku Dziekanatu № 6483. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 15. — Спр. 

№ 620. — Арк. 204. 
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році [Юринець, 1911], — належить саме до царини літературної критики, 

яку в подальшому своєму житті він не тільки не залишав, а й визначав як 

найбільш «сродну» для себе 13. До речі, зі Львовом пов’язані й перші пое-

тичні «проби пера» В. Юринця — згодом, завдяки сприянню товариства 

«Академічна громада» 14, саме тут буде видано збірку його фі лософських по-

езій «Етапи». Станеться це наприкінці 1914 року, під час Пер шої світової вій-

ни. Тому не дивно, що автор, за його власним зізнан ням, так і не побачить 

«свій виріб» у друкованому вигляді [Юринець, 1929: с. 5] — рядовий австрій-

ської армії, він перебуватиме в російському полоні надто далеко від Львова.

Із Львівським університетом пов’язані і перші кроки філософського 

ста новлення В. Юринця. Як свідчать архівні документи, його інтерес до 

фі лософії та психології увиразнився вже з першого року навчання. Зміц-

нен ню цього інтересу сприяло, зокрема, слухання обраних ним спецкур-

сів — «Психологія мислення» (авторський курс професора Казимєжа Твар-

дов ського) 15, «Теорія науки» (курс Яна Лукасевича) 16, «Механіцизм і те-

леологія», «Теорія пізнання» (спецкурси доктора Мстислава Вартенберга) 17, 

«Філософія математики» (встановити, хто читав цей курс, на жаль, поки 

що не вдалося) 18. 

Як свідчать архівні джерела, Володимир Юринець був одним із тих де-

в’ятисот (!) студентів, які 1908 року записалися на курс філософії професора 

Казимєжа Твардовського — видатного польського філософа та організатора 

науки. З його ім’ям пов’язане заснування відомої Львівсько-Вар шавської 

філософської школи, діяльність якої розгорталась у річищі ана літичної фі-

лософії, під знаком зближення філософських і наукових студій. Маючи ви-

няткове уміння донести до слухачів найскладніші питання шляхом їх ре-

тельного і послідовного аналізу, викладеного прозорою і виразною мовою, 

К. Твардовський зажив слави не тільки як науковець, а й як один із найви-

значніших педагогів ХХ сторіччя. Переконатись у викла да цькій майстер-

13 Див.: Справа Юринця В.О. — Центральний державний архів вищих органів влади (да-

лі — ЦДАВО). — Ф. 166. — Оп. 12. — Спр. № 8902. — Арк. 4.
14 «Академічна громада» — українське студентське товариство, що діяло у Львові у 1896—

1921 роках, поєднуючи функції наукової організації та спілки взаємодопомоги. Дру-

кованим органом товариства був часопис «Молода Україна». Члени «Академічної гро-

мади» брали активну участь у академічних вічах у період боротьби за відкриття 

українського університету. Діяльність товариства припинила польська влада.
15 Karta wpisowa do użytku Dziekanatu № 6483. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 15. — Спр. 

№ 620. — Арк. 205.
16 Див.: Program wykładów w półroczu letnim. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. 419. — 

Арк. 21.
17 Див.: Karta wpisowa do użytku Dziekanatu № 6483. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 15. — Спр. 

№ 620. — Арк. 205.
18 Див.: Program wykładów w półroczu letnim. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. 419. — 

Арк. 22.
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ності відомого філософа мав змогу і В. Юринець, тричі на тиждень від ві-

дуючи його лекції, представлені тематичними блоками: «Про напрями фі-

лософії», «Про системи логічні», «Історичні періоди розвитку фі ло со фії» 19.

Надаючи першорядного значення прищепленню студентам навичок са-

мостійної наукової творчості, К. Твардовський не обмежував свою викла-

дацьку діяльність у Львівському університеті, що тривала тридцять п’ять 

років (1895—1930), тільки лекційними курсами. Недарма своєрідною «ві-

зитівкою» тогочасного Львівського університету став філософський семі-

нар К. Твардовського, започаткований 1897 року. Його діяльність значно 

сприяла зростанню наукових зацікавлень і творчої активності студентства. 

Робота семінару полягала в підготовці, заслуховуванні та обговоренні на-

укових доповідей студентів: така практика, здійснювана під керівництвом 

Майстра, мала стимулювати їхній творчий пошук, формувати навички са-

мостійного дослідження, вміння викласти його результати та вести науко-

ву дискусію. Як свідчать архівні джерела, філософський семінар К. Твар-

довського вирізнявся не тільки неабиякою популярністю у студентів, а й 

надзвичайною пошаною колеґ і керівництва Львівського університету 20. 

Немає сумніву, що своїми першими філософськими кроками і навичками 

фі лософського фаху В. Юринець зобов’язаний саме участі у згаданому се-

мі нарі, до якого він готував як письмові роботи (зокрема, на теми «Про бле-

матика твору Д. Юма “Про природу”» та «Інтерпретація вибраних листів 

Г. Ляйбніца»), так і усні доповіді («Розуміння твору Р. Декарта “Міркування 

про метод”», «Зміст логіки Аристотеля») 21. Учень Франца Брентано, Віль-

гельма Вундта і Карла Штумпфа, Казимєж Твардовський, як відомо, чи-

мало сприяв і розвиткові психологічної науки. Зокрема, з його ім’ям 

по в’я зане заснування у Львівському університеті психологічної науково-

дослідної лабораторії (1907), на ґрунті якої згодом постав очолюваний 

ним львівський Психологічний інститут (1920). Саме за часів навчання 

В. Юринця у Львівському університеті К. Твардовський запроваджує ла-

бораторні практикуми з експериментальної психології. Щоправда, через 

високу вартість занять у психологічній лабораторії (десять крон за півріч-

чя) охочих відвідувати їх було небагато. Але «спонсор» Володимира Юрин-

ця був, вочевидь, людиною заможною і не шкодував коштів на освіту свого 

підопічного — серед сорока трьох студентів, які виявили бажання займати-

ся психологічними експериментами у 1908 році, бачимо і його ім’я 22. 

19 Див. там само. — Арк. 23.
20 Див.: Отчет о научной работе кафедры философии… — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — 

Спр. № 496. — Арк. 18.
21 Див.: Program wykładów w półroczu letnim. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. 419. — 

Арк. 6—26.
22 Див. там само. — Арк. 31.
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Важливим складником у здобутті Володимиром Юринцем філософ-

ської освіти було опанування курсу логіки, який читав молодий, але вже 

відомий професор Ян Лукашевич, учень Казимєжа Твардовського і спів-

засновник Львівсько-Варшавської філософської школи, автор першої сис-

теми модальної логіки.

Слід зазначити, що гуманітарний складник освіти В. Юринця, здобутої 

у Львівському університеті, не обмежувався літературознавчими і філо-

софськими дисциплінами. Зокрема, в його curriculum’і знаходимо курс за-

гальної історії та археології, який читав видатний історик, один із очіль-

ників т. зв. народницької історіографії Михайло Грушевський 23 (на той 

час — професор Львівського університету); курс етнографії (його викладав 

відомий науковець професор Станіслав Цішевський); розлогі (трисеме-

строві) курси з історії мистецтв (у викладі знаного мистецтвознавця, про-

фесора Яна Антоневича-Болоза), історії мов (її викладачем був знаний фі-

лолог-полоніст професор Адам Кринський), давньої і новітньої філології 

(його читав професор-класичник Станіслав Вітковський, якого вважають 

«батьком» польської папірології). Як і всі студенти філософського факуль-

тету, що їх готували до майбутньої викладацької діяльності (або, кажучи 

тогочасною мовою, «учительських посад»), В. Юринець вивчав історію 

пе дагогіки та дидактику — ці предмети викладав приват-доцент Болеслав 

Ма нь ковський, відомий як засновник Педагогічної семінарії при Львів-

ському університеті (1907).

Як свідчать архівні документи, вже у студентські роки В. Юринець ви-

являє активну громадсько-політичну позицію — зокрема, 1909 року вступає 

до Польської партії соціал-демократичної Галичини та Сілезії (ППСД), яка 

входила до складу Соціал-демократичної партії Австрії (членство фактич-

но у лавах австрійських соціал-демократів В. Юринець зберігає до 1914 ро-

ку  24). Ідеологічна платформа партії дістала назву «реформістської», адже 

тлумачила шлях до соціалізму як шлях реформ, а основне завдання соціал-

демократії вбачала у захисті інтересів робітничого класу леґальними мето-

дами парламентської боротьби. Згодом В. Юринець із запалом критикува-

тиме ідеї західної соціал-демократії [Юринець, 1928], підтримуючи лінію 

більшовиків. 

Упродовж навчання у Львівському університеті Володимир Юринець 

брав участь і в роботі студентських товариств. Зокрема, він був членом най-

більш впливової на той час студентської організації — «Академічної грома-

ди», що у різні періоди свого існування налічувала від кількох десятків до 

23 У курсі М. Грушевського, що читався українською мовою і містив спеціальний огляд 

Східної Європи, значна увага приділялась історії українського народу.
24 Див.: Справа Юринця В.О. — ЦДАВО. — Ф. 166. — Оп. 12. — Спр. № 8902. — Арк. 2
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кількох сотень членів. Під її егідою діяли драматичний, правничий, літе-

ратурний, філософський та економічно-соціальний гуртки, велася активна 

просвітницька діяльність, спрямована на пробудження національної сві-

домості українського населення. У 1909 році «академіки», як їх називали, 

виступили ініціаторами скликання у Львові з’їзду студентів-українців з ви-

щих навчальних закладів обох імперій (Австро-Угорської і Російської) й 

увійшли до створеного на з’їзді Українського студентського союзу. Серед 

упорядників друкованого органу останнього — відродженого часопису «Мо-

лода Україна» (цей перший український студентський часопис виходив 

нереґулярно — від січня 1900 до березня 1903 року, а також у 1905 і 1910 ро-

ках) — натрапляємо й на ім’я Володимира Юринця 25. 

Участь у діяльності «Академічної громади» і «Молодої України» є про-

мовистим свідченням того, що вже у перші роки навчання В. Юринець опи-

няється у вирі політичної боротьби львівського університетського студент-

ства «за право української викладової та урядової мови», яка стала однією з 

яскравих сторінок руху галицьких українців за національну вищу школу.

Як відомо, загострення українсько-польського суперництва в Гали чи-

ні кінця ХІХ — початку ХХ ст. найбільше торкнулося сфери освіти. Сти-

мульоване боротьбою українських студентів і викладачів Львівського уні-

верситету за національну вищу школу, яку підтримали проукраїнські полі-

тичні партії Галичини, «університетське питання» набувало нових форм і 

масштабів.

Упродовж 1908—1909 років українська молодь не вдавалася до неле-

ґальної боротьби, сподіваючись на парламентське залагодження універси-

тетської справи. Проте польська більшість в університетському сенаті 

обрала провокативний шлях, ухваливши на початку 1910 року звернення 

до австрійського уряду щодо законодавчого закріплення польського харак-

теру університету.

Неспроможність політиків вирішити наболіле «університетське питан-

ня» парламентським шляхом, а також наміри керманичів Львівського уні-

верситету утвердити його у статусі польського спричинили новий сплеск 

активності студентів-українців, яка для багатьох із них мала трагічні на-

слідки. Сутичка, спровокована польськими студентами під час нелеґаль-

ного віча студентів-українців 1 липня 1910 року, що скінчилася стріляни-

ною й загибеллю одного з очільників «Академічної громади» — Адама 

Коцка, дала підстави поліції для обвинувачення українських учасників ін-

циденту у масових заворушеннях. 127 студентів-українців було заарешто-

вано, згодом 101 із них — засуджено [Гурак, 2007/2008: с. 309—310]. Не 

уникнув покарання і Володимир Юринець — постановою «крайового кар-

25 Див.: Общества студентов. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 17. — Спр. № 26. — Арк. 54. 
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ного суду» від 15 серпня 1911 року 26 його засуджують «на чотирнадцять 

днів в’язниці» 27. До речі, у списку засуджених бачимо також ім’я тодіш-

нього студента Львівської політехніки Осипа Букшованого (згодом — ві-

домого військового і громадсько-політичного діяча, командира бригади 

Українських січових стрільців) 28, з яким доля знову зводить В. Юринця 

вже у 1930-х роках під час масових арештів української інтеліґенції. Коли у 

1933 році О. Букшованого було заарештовано і засуджено за сфабрикова-

ною «справою УВО» («Української Військової Організації»), В. Юринець 

давав свідчення проти активістів цього «угруповання» (а радше писав їх під 

диктовку співробітників ГПУ), але винесення вироку сумнозвісною «трій-

кою» та його виконання щодо обох діячів майже збіглись у часі (обох роз-

стріляно наприкінці 1937 року).

А тоді, у далекому 1910 році, усіх без винятку українських учасників 

студентських заворушень було виключено з університету без зарахування 

їм май же завершеного літнього семестру навчання. Таким чином, провчив-

шись у Львів ському університеті фактично чотири семестри, В. Юринець 

отримав «сві доцтво» про своє навчання, що продовжувалося буцімто лише 

три півріччя 29. 

У Віденському університеті: 
від студента до доктора філософії (1910—1913)
Відрахований із Львівського університету, Во ло ди-

мир Юринець вирішує продовжити освіту у Віденському університеті: прак-

тика студіювання у Відні чи Граці була здавна поширеною в колі львів ських 

спудеїв. 

Як засвідчують документи з Архіву Віденського університету (Archiv der 

Universität Wien), 18 вересня 1910 року Володимир Юринець стає студентом 

фізико-математичного відділення філософського факультету, де навчається 

два з половиною роки (п’ять семестрів) 30. Як і у Львові, процедура зараху-

26 Див.: Приговор Львовского Краевого суда на студентов Львовской полите хники и 

университета — участников нелегального митинга, посвященного борьбе за украинс-

кий университет во Львове, обвиняемых в разгроме помещений университе та после 

митинга. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. № 304. — Арк. 43. 
27 Див.: Протоколы заседаний дисциплинарной комиссии и списки отстраненных от 

уче бы в университете украинских студентов, заключенных и не заключенных, при-

влекаемых к судебной и дисциплинарной ответственности за участие в волнениях 

1 июля 1910 года в Львовском университете. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. 

408. — Арк. 13.
28 Див.: Приговор Львовского Краевого суда на студентов Львовской политехники и 

университета… — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 13. — Спр. № 304.
29 Див.: Свидетельства об уходе студентов из университета. — ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 

15. — Спр. № 722. — Арк. 296—297.
30 Archiv der Universität Wien. Pn 4807, a/z764.
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вання до лав студентів одного з найдавніших європейських університетів 

була, так би мовити, автоматичною: вступні випробування не проводилися, 

звання студента присвоювали на основі документа про середню освіту та 

виписки з попереднього місця навчання щодо прослу ханих курсів. 

Загальна кількість студентів-українців у тогочасному Віденському уні-

верситеті (1910—1911) була не надто великою: більшість із них навчалися 

на юридичному (16 осіб) та медичному (12 осіб) факультетах; дев’ятеро сту-

діювали філософію, четверо — теологію 31.

Право вільного вибору дисциплін, що існувало в університеті, дало 

змогу В. Юринцю не змінювати основного напряму своїх наукових заці-

кавлень — найбільше уваги він приділяє фізико-математичним дисциплі-

нам. Передусім, він прослуховує курс теоретичної фізики («Theoretische 

Physik») у Фридриха Газенорля (Hasenohrl) (1874—1915) 32 — блискучого ви-

кладача і талановитого науковця, одного з творців спеціальної теорії від-

носності. Вартим уваги є той факт, що на семінарських заняттях Газенор-

лю асистував його учень, ще маловідомий на той час Ервін Шрьодинґер 

(1887—1961) — у майбутньому один із засновників квантової механіки і 

хвильової теорії матерії, нобелівський лауреат у галузі фізики (1933). В од-

ній із програм Шрьодинґерового семінару натрапляємо й на ім’я Во-

лодимира Юринця та тему його доповіді — «Атомізм Демокрита» 33. Можемо 

припустити, що саме згадана доповідь визначила зміст і проблематику од-

нієї з перших наукових статей В. Юринця — «Демокрит у світлі новітніх 

наукових досліджень» [Юринец, 1922]. З огляду на праці українського ра-

дянського філософа початку 1930-х років він ніколи не втрачав інтересу до 

фізики і був добре обізнаний із її актуальними тенденціями та відкриттями. 

Та доля зле пожартувала з нього: наведені у статті «Криза в сучасній бур-

жуазній фізиці в освітленні ленінського етапу філософії марксизму» ма-

тематичні виклади Е. Шрьодинґера без посилання на їх автора («для кож-

ного спеціаліста-фізика це загальновідомі закони, які не потребують об-

ґрунтувань» — саме так пояснював цей «вчинок» В. Юринець партійному 

керівництву 34) спричинили зливу обвинувачень у плаґіаті, що стало однією 

з офіційних причин позбавлення його членства у КП(б)У та статусу акаде-

міка ВУАН (1933).

Неабияку популярність серед віденських студентів 1910—1912 років 

мали блискучі лекції з математичного аналізу та теорії ймовірності профе-

31 Див.: Archiv der Universität Wien, Matrikel-Codex M 21 — M 27 (1890/91 — 1913/14), 

Tabe lle 19.
32 Див.: Archiv der Universität Wien, Ibid., Pn 4807—19, a/z765.
33 Див.: Archiv der Universität Wien, Ibid., Pn 4807, a/z865.
34 Див.: Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГОУ). — Ф. 1. — Оп. 

20. — Ч. 3. — Спр. № 5296. — Арк. 10.
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сора Франца Мертенса (1840—1927). Наприклад, кількість охочих про-

слухати його курс восени 1910 року сягала близько 60 осіб 35. Серед них 

натрапляємо на ім’я не лише Володимира Юринця 36, а й ще одного сту-

ден та-галичанина — в майбутньому видатного українського математика, 

громадського діяча та педагога Миколи Чайковського (1887—1970) 37. У 

1933 році їхні імена знову опиняться поруч — і філософ Юринець, і мате-

матик Чайковський перебуватимуть під слідством за сфабрикованою спра-

вою «УВО» (для першого це слідство завершиться розстрілом, а для остан-

нього — десятьма роками ув’язнення). 

Щодо викладання філософських дисциплін у Віденському універси-

теті початку ХХ сторіччя, то на ньому надзвичайно позначилися вплив і 

ав торитет відомого фізика і філософа-позитивіста професора Ернста Маха 

(1838—1916), чий критичний аналіз класичної ньютонівської фізики за-

клав підвалини нової фізики — зокрема теорії відносності. Як відомо, на 

зламі ХІХ—ХХ сторіч його науково-філософська концепція емпіріокри ти-

цизму здобула загальне визнання фізиків і представників інших при род ни-

чо-наукових дисциплін. Саме на ґрунті очолюваної ним у 1885—1901 ро ках 

кафедри філософії індуктивних наук (у наукових колах її так і називали — 

«кафедра Маха») згодом постав славнозвісний Віденський гурток (Мориц 

Шлік, Рудольф Карнап та ін.), представників якого об’єднувала спільна 

мета — розроблення логічного позитивізму. 

Прагнення Е. Маха звільнити емпіричні науки від метафізичних ідей 

поділяли й ті професори, котрі опікувалися викладанням філософських кур-

сів у Віденському університеті за часів навчання Володимира Юринця, — 

зокрема такі відомі постаті, як Фридрих Йодль (1849—1914) і Вільгельм 

Єрузалем (1854—1923). Як свідчать архівні документи, під керівництвом 

Ф. Йодля В. Юринець опановував розлогий (розрахований на три семе-

стри) курс етики, а також спецкурс «Теорія монізму». У В. Єрузалема, при-

бічника позитивізму і прагматизму, В. Юринець прослухав цілу низку фі-

лософських спецкурсів, зокрема, «Основи соціальної філософії», «Напрями 

філософії», «Сучасні філософські теорії» та «Основи теорії махізму», а та-

кож курс «Основи емпіричної психології» 38. 

До речі, розвиток психологічної науки у Віденському університеті 

початку ХХ сторіччя заслуговує на окрему згадку, адже пов’язаний з іме-

нем засновника психоаналітичної теорії Зиґмунда Фройда (з 1902 року — 

університетського професора невропатології) і віденської школи психо-

35 Див.: Archiv der Universität Wien, Matrikel-Codex K 14 — K 15 (1910/11).
36 Див.: там само. 
37 Див.: там само.
38 Див.: там само, Pn 4807, a/z876.



32 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 6

Ярина ЮРИНЕЦЬ

ана лізу. Можемо лише здогадуватися, чи довелось Юринцю слухати лекції 

Фройда, але про відвідування ним Фройдової клінічної лабораторії, ство-

реної на основі медичного факультету, є підстави стверджувати із певніс-

тю: прізвище В. Юринця фіксуємо серед тих студентів філософського фа-

культету, які отримали дозвіл відвідувати експериментальні заняття з пси-

хології у згаданій лабораторії після внесення відповідної оплати (3 ґульдени 

на півріччя) 39. Крім того, як свідчать архівні документи 40, восени 1910 року 

В. Юринець слухав спецкурс «Основи психоаналізу», який читав Альфред 

Адлер (1870—1937), один із найвідоміших прибічників психоаналізу, в 

майбутньому — опонент Фройда і реформатор його вчення, засновник ін-

дивідуальної психології, а на той час — президент Віденського психоаналі-

тичного товариства. Як засвідчують пізніші наукові студії В. Юринця, його 

інтерес до психології, виявлений у студентські роки, зберігався і міцнішав 

упродовж усього життя, а його стаття «Фрейдизм і марксизм» [Юринец, 

1924] стала одним із перших вітчизняних спеціальних досліджень, присвя-

чених психоаналітичній теорії. 

З огляду на збережені архівні джерела, під час навчання у Відні Во ло-

димир Юринець не втрачає інтересу й до історичної науки — зокрема, 

відвідує семінар відомого історика-славіста Ганса Юберсберґера (на той 

час — доцента, а в майбутньому професора і ректора Віденського універ-

ситету). Під керівництвом Юберсберґера він опановує загальну історію 

Схід ної Європи (Російської імперії, Польщі та Балканських країн), а та-

кож основи джерелознавства 41.

Як свідчать архівні джерела, вагоме місце у «віденських студіях» В. Юрин-

ця належало підготовці докторської дисертації, тема котрої — «Grundbeg-

rif fe von Hegels “Wissenschaft der Logik”» («Основні поняття “Науки логіки” 

Геґеля») 42 — як бачимо, виявилася не пов’язаною з профільними фізико-

математичними науками. Що спричинило саме такий вибір теми дисер-

таційної роботи? Достеменна відповідь, на жаль, невідома. Апелюючи ж 

до текстів Юринця-академіка, неважко помітити його глибокий пієтет до 

вчення Геґеля, яке характеризується ним як «останнє слово ідеалізму», 

«всесистема», у якій творчу тенденцію ідеалістичної філософії «досказано 

до кінця» [Юринець, 1930: c. 147]. На тлі величної й довершеної Геґелевої 

системи новітня західна філософія сприймається ним «як ідеалістичне 

епігонство» [там само], і, з огляду на пріоритети студентських часів, у цій 

характеристиці не варто шукати лише данину радянському часу. Шкода, 

39 Див.: Archiv der Universität Wien, Ibid., Pn 4807, p. 904—07.
40 Див.: там само, Pn 4807, a/z876. 
41 Див.: там само, Pn 4807, a/z876.
42 Див.: там само, Pn 6045, a85.
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що текст дисертаційного дослідження Володимира Юринця не зберігся (ди-

сертаційний фонд в архіві Віденського університету почали упоряд ковувати 

лише 1923 року). Не вдалося знайти й документів, які стосуються самого 

захисту. Утім, з’ясування теми дисертації дає змогу з певністю ствер джу-

вати, що ступінь доктора філософії, здобутий Юринцем у Ві ден ському уні-

верситеті 43, стосувався саме філософських наук, а не іншої галузі знань. 

На тлі «червоної професури» 1920—1930-х років Володимир Юринець 

вирізнявся високим рівнем освіченості та наукової ерудованості. Без 

сумніву, роки студентства у Львівському та Віденському університетах — 

саме той період у його житті, який зумовив формування цих якостей. Як 

показали наші архівні студії, Юринцю пощастило мати серед своїх ви-

кладачів і наставників ціле гроно видатних вчених та педагогів. Казимєж 

Твардовський і Ян Лукасевич, Фридрих Йодль і Альфред Адлер, Фрид-

рих Газенорль і Ервін Шрьодинґер, Юзеф Пузина і Кирило Студинський, 

Михайло Грушевський і Станіслав Цішевський — під керівництвом цих та 

інших знаних науковців відбувалося його інтелектуальне становлення та 

перші самостійні дослідницькі кроки. Зрештою, й сама атмосфера потуж-

них наукових і освітніх осередків, нових відкриттів, теоретичних пошуків, 

запеклих дискусій, яка панувала у відомих європейських університетах на 

початку ХХ сторіччя, мала важливе значення для фахового і культурного 

зростання українського філософа. 

Дух «європейськості», який позначився на формуванні світогляду 

Юрин ця-студента, прозирав і в Юринцеві-академіку радянської доби. Від-

даний комуністичним ідеалам, знаний марксист і один із провідних укра-

їнських «бійців ідеологічного фронту» 1920—1930-х років, він постійно 

прагнув до якогось внутрішнього компромісу — між динамікою власних 

наукових пошуків та статикою більшовицької теорії, між прагненням до 

вільної думки та дотриманням встановлених догматичних принципів. Що-

правда, таке «балансування» виявилося не надто вдалим для Юринця-фі-

лософа, а його університетське минуле стало одним із чинників глибокої 

внутрішньої драми і, зрештою, трагічного життєвого фіналу. Але це вже — 

тема для іншої розвідки… 
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