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Забуті імена

Лев Якович Штрум — український 

фізик-теоретик, праці якого стосува-

лися питань теорії відносності, кван-

тової, атомної та ядерної фізики, тер-

модинаміки, методології фізики. Він 

викладав фізику, математику та фі-

лософію в Київському університеті й 

Авіаційному інституті, працював в Ін-

ституті фізики АН України. 

На жаль, нині майже не існує згадок 

про професора Л.Я.Штрума, оскіль-

ки ще в 1936 р. його заарештовано за 

участь у троцкістськіх діях. Вперше 

його прізвище з’являється 1927 р. в 

статті “Фізика на Україні у 10-ту річ-

ницю радянської України” [1, c.264], де 

О.Г.Гольдман дає високу оцінку його 

науковим працям. У 1935 р. вийшла 

стаття “Теоретична фізика в Київсько-

му університеті”, в якій розглянуто і 

його внесок у наукову роботу відпо-

відної кафедри закладу [2, с. 22—33]. 
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Наше сьогодення — нелегке і подекуди 
суперечливе, а все ж вимагає об’єктивно 
і науково бачити минуле, осмислювати 
його в усій повноті та цілісності. Істо-
рія повинна бути книгою без вилучених 
сторінок, такою, якою вона була на-
справді, без різного роду ідеологічних на-
шарувань і викривлень на користь когось 
і чогось. Робота в напрямку відтворення 
об’єктивної, некон’юнктурної історії 
науки України активізувалася в останні 
два десятиріччя. Повертаються із за-
буття, відновлюються в правах на нашу 
співчутливу пам’ять імена, як гучні, 
так і мало відо мі людині сьогодення. Це 
“відродження” потрібне і мертвим, і їх 
близьким, і нам, і тим, хто буде після 

нас. Тому обов’язок істориків науки во-
скресити кожне чесне ім’я, сплатити 
данину глибокої шани і світлої пам’яті 
тим, кого тривалий час офіційна істо-
ріографія або свідомо замовчувала, або 
просто забула.

Отже, розумне, точне, копітке від-
творення минулого без “білих плям”, з 
відновленими іменами повинно “працюва-
ти” на день сьогоднішній, щоб історичний 
досвід, уроки історії не дозволили повто-
рити жахливих сторінок нашої трагічної 
і водночас героїчної історії. Нарис про 
одного з таких “замовчуваних” учених — 
репресованого і розстріляного в 1936 р. 
Л.Я. Штрума — вперше у вітчизняній іс-
торії науки наводиться нижче.
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У подальшому майже на 40 років його 

прізвище з літератури зникає. І тільки 

в 1976 р. у “Віснику Київського універ-

ситету” згадується, що кафедрою тео-

ретичної фізики у 30-ті роки ХХ ст. за-

відував професор Л.Я.Штрум [3]. Одні з 

останніх згадок про вченого знаходимо 

в 1998 р. — “Дело” УФТИ. 1935—1938” 

[4, с. 111—112] та 1999 р. — “Сосни Би-

ківні свідчать: злочин проти людства” 

[5, с.472]. 

Сьогодні стало можливим дослі-

дити матеріали архіву Служби безпеки 

України і встановити нові факти біо-

графії професора Л.Я.Штрума. 

Лев Якович народився 29 жовтня 

1890 р. в с.Мельники Чигиринсько-

го повіту Київської губернії в родині 

службовця [6]. До вступу в університет 

він мешкав у м.Черкаси, де в 1908 р. за-

кінчив гімназію із золотою медаллю. З 

1911 по 1914 рр. Л.Я.Штрум жив у Пе-

тербурзі, де навчався в університеті. 

У той час заробляв уроками та пере-

кладами з іноземних мов, які вивчив 

самостійно [7]. У 1914 р. він закінчив 

математичний факультет (з групи “фі-

зика”) Петербурзького університету з 

дипломом І ступеня. Л.Я. Штрум одер-

жав від професора І.І.Боргмана, під 

керівництвом якого працював, про-

позицію залишитись при університеті, 

але не міг бути залишений з причин 

політичного характеру: “по-перше, як 

єврей, по-друге, вважався не зовсім 

“благонадійним” політично, оскільки 

був заарештований за участь в студент-

ських заворушеннях” [7, арк.8].

У 1914 р. він вступив до Київського 

політехнічного інституту, де спочатку 

прослухав курс механічного факуль-

тету, а потім був аспірантом науково-

дослідної кафедри фізики, пізніше її 

співробітником. З 1919 р. Л.Я.Штрум 

працював у галузі робочої професіо-

нальної та загальної освіти: “початок 

цієї роботи було покладено ще в 1910—

1912 рр., коли я працював у нелегаль-

них марксистських гуртках під керів-

ництвом М.С.Урицького в Черкасах” 

[7, с.9]. Лев Якович був викладачем за-

гальноосвітньої школи для робітників 

при заводі б.Гретера, єдиного вечір-

нього технікуму та школи червоних де-

сятників, завідував технічною секцією 

Катеринославської губнаросвіти, був 

лектором Київського губполітпросві-

ту, читав лекції в робочих та воєнних 

клубах Києва. 

У вересні 1921 р. Л.Я.Штрум допо-

вів результати деяких своїх праць на 

Всеросійському з’їзді фізиків у Киє-

ві. З жовтня 1921 р. він став науковим 

практикантом Комісії по вивченню 

складу атома Академії наук України, у 

1922 р. — співробітник Кафедри хімії 

Академії наук України. З 1922 р. також 

був викладачем КПІ, де вів семінарські 

заняття з вищої математики.

Л.Я.Штрум був членом Київського 

фізико-математичного товариства, Все-

російської асоціації фізиків, Київської 

крайової асоціації інженерів і техніків.

У 1924 р. в статті “Про швидкості, 

більші од швидкості світла, у спеціаль-

ній теорії відносності” [8] Л.Я.Штрум 

аналізує спеціальну теорію віднос-

ності, насамперед розглядає підходи 

А.Ейнштейна, Г.Мінковського, М.Лауе 

і доходить висновку, що їх докази про 

неможливість існування швидкостей, 

більших за швидкість світла, неповні. 

Теорія відносності приводить до но-

вих наслідків. По-перше, можливість 

швидкості, більшої за швидкість світ-

ла, не суперечить спеціальній теорії 

відносності. По-друге, встановлюється 

відносність не тільки поняття про од-

ночасність подій, але й сам напрямок 

перебігу часу також відносний. 
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У цьому ж році в статті “Новітні ре-

зультати досліду Майкельсона та спро-

ба їх гіпотетичного пояснення” [9] 

Л.Я.Штрум припустив, що позитив-

ний результат дослідів Майкельсона—

Морлі можна пояснити тим, що швид-

кість світла, яке випромінюється рухо-

мим тілом, є деякою функцією швид-

кості руху джерела. 

У 1926 р. в статті “Явище Компто-

на” [10] він проаналізував підходи до 

пояснення явища Комптона як з точ-

ки зору теорії світлових квантів, так і з 

точки зору теорії, яка пропонувала по-

єднати явище Комптона з існуванням 

випромінювання, що поширюється в 

просторі у вигляді хвиль, але випуска-

ється і поглинається квантами. 

У 1926 р. Лев Якович брав участь 

у П’ятому з’їзді фізиків у Москві з до-

повідями: “Про швидкість, більшу за 

швидкість світла, в теорії відносності”, 

“Про стійкість атомової зернини”, “Ви-

від формули випромінювання” [11].

У 1928 р. він узагальнив планків-

ський закон випромінювання [12] та 

на підставі даних про атомні маси вста-

новив залежність між дефектом маси 

та масою атомного ядра [13]. Вчений 

дійшов висновку: “поруч із тим, що 

протонова маса не є величиною ади-

тивною, коли протони сполучувати в 

ядро, само зменшення маси, що тоді 

відбувається, є приблизно пропор-

ційне до числа протонів, цеб-то, його 

можна вважати за адитивну величи-

ну” [13, с.56]. У 1930 р. вийшла праця 

Л.Я.Штрума “Що таке електрика? (Що 

думали про природу електрики в мину-

лому і що думають тепер?)” [14]. 

У 1930 р. Л.Я.Штрум знову по-

вертається до питання про швидко-

сті, більші за швидкість світла, у праці 

“Фазова швидкість у кінематиці теорії 

релятивності” [15]. Аналізуючи ве-

личину c2/V  (фазова швидкість, що 

відповідає груповій швидкості V), він 

дійшов висновку, що існування про-

цесів, які поширюються зі швидкістю, 

більшою за швидкість світла, не стоїть 

“у противенстві до системи тверджень 

теорії релятивності” [15, с.87]. 

З 1932 р., після смерті Л.Й.Корди-

ша, Л.Я.Штрума запрошено на кафе-

дру теоретичної фізики Київського 

університету. На нього було покладено 

завдання налагодити викладання тео-

ретичної фізики в університеті, розро-

бити практично його програму, вклю-

чивши в неї основні найновіші дослі-

дження науки. Як писав сам Лев Яко-

вич: “Однією з найбільших труднощів 

у справі організації кафедри була май-

же повна відсутність кадрів викладаць-

кого складу” [2, c.31]. До праці залу-

чались аспіранти теоретичного відділу 

Інституту фізики. Спочатку вони від-

відували лекції та семінари, які спершу 

вів тільки Л.Я.Штрум, одержуючи на-

очний приклад проведення педагогіч-

ного процесу. Поступово вони вклю-

чались в роботу як викладачі, одночас-

но працюючи над підвищенням своєї 

наукової кваліфікації. У 1934—1935 рр. 

на кафедрі організовано кабінет теоре-

тичної фізики з комплектом наочних 

приладів і бібліотекою.

У 1933 р. вчений виступив в Акаде-

мії наук з доповіддю “Проблеми ево-

люції Всесвіту і діалектичний матеріа-

лізм” [16, с.485]. З 1934 по 1936 рр. Лев 

Якович був науковим співробітником 

Інституту фізики Академії наук Укра-

їни [17, с.555]. У 1934 р. Л.Я.Штрум 

брав участь у конференції з теоретичної 

фізики в Харкові, виступивши з допо-

віддю про енергію утворення протонів 

і нейтронів під час взаємодії частинок з 

випромінюванням [18, 19]. Якщо про-

цес розсіяння гамма-променів супро-
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воджується перетворенням нейтрона в 

протон і електрон, то енергетичний ба-

ланс запишеться так: n+hv=p+e-+E’, 

де E’=hv-2mc2. 

У термодинаміці Л.Я.Штрум вивів 

залежність між теплоємностями cp і cv 

реальних газів і рідин. У праці про інте-

гральний ефект Джоуля—Томсона він 

записав залежність між кінцевою змі-

ною тиску і охолодженням газу [20]. З 

теорії будови атомного ядра Л.Я.Штрум 

розглянув питання про стійкість остан-

нього у зв’язку з взаємовідношенням 

між кількістю його різних компонентів. 

Він показав залежність між дефектом 

маси ядра, його повною масою і кіль-

кістю компонентів. Аналіз кривої де-

фекту маси, який провів Л.Я.Штрум, 

приводить до висновку про будову ядра 

з протонів і нейтронів, що стало ще од-

ним доказом протон-нейтронної моде-

лі ядра Іваненка. 

Будова атомних ядер виявляє зако-

номірності в послідовному утворенні 

ядер, що більше і більше ускладню-

ються. На основі цих закономірностей 

Л.Я.Штрум побудував систему ізото-

пів, яка об’єднує різновиди атомів різ-

них елементів і дозволяє твердити на-

перед про існування ряду невиявлених 

ізотопів [21]. 

На початку 1936 р. Л.Я.Штрум увій-

шов до складу комісії із захисту дисер-

тацій співробітників Інституту фізики 

[16, с. 433—434].

У монографії Я.Голованова “Коро-

лев: Факты и мифы” Л.Я.Штрума було 

названо “педантичним математиком” 

та “людиною різнобічною, захопли-

вою, допитливою. Крім математики, 

він вивчав атомну фізику і навіть писав 

праці з будови ядра” [22, с.58]. У Цен-

тральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України 

збереглася справа “Наукові роботи 

Л.Штрума про електронну теорію і бу-

дову матерії”, що містить його праці з 

даної тематики [23]. 

23 березня 1936 р. Л.Я.Штрум був 

заарештований. У протоколі допиту 

від 25 березня 1936 р. є запис: “я ви-

знаю себе винним в тому, що я входив 

у троцкістсько-меншовицьку органі-

зацію..., я приймав активну участь в її 

діяльності та був пов’язаний з керівни-

цтвом..., залучив до організації: акаде-

мік Семковський Семен Юлійович в 

1931 р.” [24, с. 26]. 

22 жовтня 1936 р. Л.Я.Штрум був 

розстріляний в с.Биківня під Києвом. 

1956 р. реабілітований. 

На завершення висловлюю подяку 

науковому співробітнику відділу історії 

науки і техніки ЦДПІН ім.Г.М.Доброва 

НАН України О.Г. Луговському за до-

помогу в пошуку архівного матеріалу.
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