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З чим у Вас асоціюється березень?
За вікном — 1 березня: перший
день весни, яка вже вкотре
повертається до нас після
холодної зими. З нею наші
серця наповнюються щемкою
радістю від щасливого пробудження Природи, фантастичного буяння трав, квітів,
різнобарв’я кущів, неповторного співу птахів, лелечого
курликання і, нарешті, хоча б
трохи тепліших днів.
Перші дні весни принесли зі
собою березневий капіж, танення вже дуже непривабливого снігу, пломінку таїну і
торжество відновленого світу… Та хоч би там що, а саме
в березні тішишся теплим
повітрям, грайливим вітром,
і навіть калюжами — невеликими озерцями, в яких, як
у люстерку, купаються сонце
і пустотливий горобець, пропливають хмаринки, місяць
і зорі, відбивається голубе
небо, що сміється і кличе в
політ...
А ще березень цікавий тим, що
подарував нам великого
Поета, художника, мислителя,
драматурга, справжнього
будителя українського духу
Тараса Григоровича Шевченка, феномен якого вивчатиме
ще не одне покоління. З березнем пов’язаний і відомий
український театр „Березіль“
Леся Курбаса. Саме перший
місяць весни подарував
світові відомих художників,
поетів, співаків, композиторів, фізиків, математиків
серед яких — Буонарроті
Мікеланджело, Фредерік Жоліо-Кюрі, Максим
Рильський, Ліна Костенко,
Іван Козловський, Микола
Пимоненко, Микола Лисенко,
Корній Товстюк, Стефан Банах, Йоґан Себастьян Бах…
На офіційному рівні у березні
відзначатимуть 198-річчя
від дня народження Тараса
Шевченка, 130-річчя —
Архипа Тесленка і Христі
Алчевської, 160-річчя з дня
смерти Миколи Гоголя…
А ще на початку березня
ластівки закликають Весну
вступити у свої права.

Марія Беновська, студентка першого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„З весною починається духовне оновлення“
Березень для мене — перший місяць весни, з якою оновлюється
як зовнішній, так і внутрішній світ, починається духовне оновлення,
змінюються думки, погляди, а серце наповнює очікування чогось нового і прекрасного. Весна — це не лише приліт пташок, пробудження
Природи. Це щось значно більше.
Галина Буньо, асистент Інституту прикладної математики і фундаментальних наук Львівської політехніки:

„Мої студенти читатимуть Шевченкові
поезії“
В уяві зринає образ напів талого снігу, зелена травичка, підсніжники,
фіялочки, яскраве сонечко, тепло, радість, любов. Хотілося б узяти
участь у конкурсі читців Шевченкової поезії, бо в школі це робила регулярно, та, на жаль, бракує часу на підготовку. Тішуся, що мої студентидругокурсники прикладної лінґвістики братимуть у ньому участь.

Уляна Кох, студентка другого курсу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки:

„Від весни очікую приємних вражень“
Березень для мене дорогий, бо у ньому народився Тарас Шевченко.
Дуже гріє душу те, що він — наш патріот, який будить свідомість
українців, духовно і морально. А ще хочеться посміхатися усім, забути про те, що скоро іспити. Від першого місяця весни очікую тільки
хороших вражень, адже виступатиму на „Весні Політехніки“: буду співати, танцювати, якщо
дадуть слово — декламуватиму. З нетерпінням чекаю й на КВН, в якому теж братиму участь.
Богдан Сиванич, молодший науковий співробітник Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської політехніки:

„Місяць асоціюється в мене з відомим
театром „Березіль“
Березень, як відомо, проходить під гаслом шевченківських днів, які
у нас відзначають масштабно. У березні приходить весна, яка мені
подобається першими квітами, теплим сонечком. Іще цей місяць асоціюється в мене з відомим театром „Березіль“, поезією норвезького поета Бьорнсона у перекладі Леся Курбаса
і днем народження моєї мами.

Богдан Залізняк, журналіст, публіцист, поет:

„Це, безперечно, Шевченко“
Найважливіша подія березня — це, безперечно, Шевченко. Маю
надію, що у березні розпочну роботу над літературою, яку маю
цього року опрацювати. Березень — місяць мінливий, але коли
добре почуваєшся психологічно, то тоді тобі не заважають ні краплі
з неба, ні мокре місиво під ногами.
Міркувала і опитувала Катерина ГРЕЧИН
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у кабінеті міністрів

Львівський професор — Почесний
доктор Люблінської політехніки

Прем’єр-міністр Микола Азаров пропонує відкликати з Ради зареєстрований у парламенті законопроєкт
про вищу освіту та внести новий.
Про це він заявив у ході громадських
слухань, присвячених новій редакції
закону. Прем’єр запропонував ще
два тижні вносити додаткові правки
і привести закон у відповідність із
новими пропозиціями, які максимально врахують думки всіх сторін.
„Думаю, до кінця сесії (Верховної
Ради) ми повинні його прийняти,
щоб з 1 вересня він вступив у
силу“, — додав Микола Янович.

Світлина Катерини Гречин

З а в і ду в а ч ка ф ед р и
електронних приладів
ІТРЕ, доктор технічних
наук, професор Зенон
Готра отримав звання
doctor honoris causa
Люблінської політехніки. З такою високою
відзнакою польського
університету Зенона
Юрійовича урочисто
привітав ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало на
засіданні Вченої ради.
Т. П.

Законопроєкт
про вищу освіту
відкличуть?

подія тижня

Свято в Інституті телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки

М

ер Львова, ректор Львівської політехніки, генеральний директор
каналу ТВІ, керівники та працівники
багатьох компаній, професори закордонних та українських університетів ― серед випускників радіотехнічного університету, який (тепер
уже у складі Інституту) відсвяткував
минулого тижня 60-річний ювілей.

Світлини Тетяни Пасович

Випускники та працівники ІТРЕ
зібралися в актовій залі І корпусу,
щоб відсвяткувати поважний ювілей
рідного факультету. Серед них і перший (один із чотирьох) випускник РТФ
Йосип Захарія.

Міський голова Львова Андрій Садовий переконаний, що без Львівської
політехніки місто не мало би такого
розвитку. Пригадав, що свого часу
не був добрим студентом, але дякує
викладачам, які допомогли йому здобути добру освіту. Він побажав усім
„здоров’я, мужности, твердости, щоб
завжди мали можливість у житті робити те, що підказує інтуїція, чого вимагає
почуття гідности, почуття поваги“.
Ще один випускник РТФ ректор
професор Юрій Бобало говорив про
традиції, про історію, але „факультет
молодий своїми студентами“. Урочиста академія нагадала йому перше

засідання Асоціяції випускників — так
само багато знайомих облич, з ким
пліч-о-пліч здобували освіту, хто закінчив університет у різні роки. Ректор
побажав „студентам успіхів у навчанні, викладачам — добрих студентів,
студентам — добрих викладачів, які
завжди були, є і будуть на цьому факультеті, завжди тримати гідно марку
РТФ (тепер ІТРЕ)“.
Докладніше історію факультету
присутнім нагадав директор ІТРЕ професор Іван Прудиус.
До історії звернувся і перший випускник Йосип Захарія. Він нагадав,
що цей ювілей — також ювілей радіотехнічної спеціяльности. Йосип
Андрійович відзначив величезний
вклад світлої пам’яти професора Юрія
Величка у розвиток факультету, попросив, аби не забували студентів перших
років і подякував усім випускникам за
те, що своєю працею високо тримали
марку Львова.
Закінчення на 5 с. →
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наукова школа

Майбутнє України буде світле, щасливе
і гармонійне

З

моїм нинішнім співрозмовником ми познайомилися
в приймальні ректора Львівської політехніки. Тоді
я дізналася, що на кафедрі автоматизованих систем
управління існує наукова школа професора Різника, а сам
він — автор винаходу, який через математичні формули та
закономірності пояснює гармонію життя. Пізніше я прочитала у Вікіпедії, що Володимир Васильович займається
фундаментальними і прикладними дослідженнями комбінаторних конфігурацій, теорією „ідеальних кільцевих
в’язанок“ (ІКВ) (це і є його винахід), системотехнікою,
перетворенням інформації, анатомією гармонії просторучасу. Крім того, він член НТШ.

В тій же Вікіпедії читаю
визначення: Ідеальна кільцева в’язанка (ІКВ) — це
циклічна послідовність Kn
(k1 ,k2,…,kn) чисел, на якій
всі можливі кільцеві суми
вичерпують значення чисел
натурального ряду від 1 до
S n= n( n — 1).
Зустрівшись із автором
численних наукових праць,
прошу популярно пояснити,
як математика може бути
дотичною до гармонії Все
світу, гармонії людини.
― Йдеться про те, що
ми знайшли модель розтинання цілого на ряд гармонійних порцій, до того ж
не обов’язково рівних, —
розповідає професор Володимир Різник. — Таких
варіянтів поділу цілого на
частини може бути безліч
(йдеться не лише про площину, а й про багатовимірні
структури). Спосіб розбиття
не випадковий, ці пропорції
існують вічно, незалежно
від часу. Пізніше ця модель
дозволила по-новому бачити багато технічних задач,
наукових, навіть філософських. Через цю модель
людині приходить до голови
інформація про те, що гармонію закладено довічно.
Гармонія — глобальна, це є
властивість усього простору.
Ми звикли, що є висота,
довжина, ширина. І просто
не задумуємося, що може
бути ще щось, незрозуміле нам. Існування такої
гармонії підтверджують
прості приклади, водночас

її предвічне існування не
так просто пояснити. Сучасна квантова теорія якраз
говорить про те, що вона
приносить масу парадоксів
і незрозумілих речей для
вчених, для фізиків, хто досліджує ці явища.
― Якщо це незрозуміло
для багатьох фізиків, то
як Ви прийшли до такого
розуміння?
― Я сам дивуюся, чому ніхто з численних дослідників
явища симетрії не приділив
достатньої уваги вивченню
гармонійного співвідношення між симетрією та
асиметрією. Можливо, мені
пощастило більше, бо якось
довелося розв’язувати звичайну інженерно-технічну
задачу, суть якої зводилася до розрізання круглого
торту на кілька секторів
так, щоб дістати будь-яку
його одноразову порцію
згідно з законом натуральних чисел. Розв’язок виявився на диво простий.
Мені здається, вперше цю
ідею повинен був викласти
Піфагор, адже ще в часи
Стародавньої Греції якраз
і досліджували властивості
чисел і гармонію, пропорції
частин цілого як основу світобудови.
Так само в наступні століття, наприклад, відомий
дослідник, німецький філософ і математик Ґотфрід
Ляйбніц повинен був би відкрити це співвідношення,
адже він був переконаний,

що існує наперед встановлена гармонія у світі.
Мені ця ідея прийшла
просто з практики. Я працював у Південному відділені ОРГРЕС, і там треба
було побудувати кільцевий
комутатор для блоку запізнення, щоб отримати найбільшу кількість дискретних
значень часу запізнення з
обмеженим числом контактних елементів. І коли
я почав думати над цією
інженерною задачею, випадково натрапив на цю
ідею. Згодом я її використав
для побудови ряду инших
пристроїв і кодів. Це на
диво прості речі, які чомусь
не знаходять достатнього поширення, можливо,
через хибну думку, ніби
так просто нічого не може
бути. Загальновідомо, що
все нове впроваджується
„зі скрипом“, тим більше, в
нашому суспільстві.
― На Вашу думку, скільки
часу потрібно, щоб принаймні наукова спільнота
сприйняла Вашу ідею?
― Я працюю над цією технічною задачею вже понад
40 років. А останнім часом
знайшов дуже простий підхід до розкриття її суті. Це
зв’язок центральної симетрії й асиметрій, які знаходяться „в лоні“ цієї симетрії.
І в такий спосіб розбиття
центральної симетрії на
площині на пари досконалих асиметрій дають змогу
знайти безліч варіянтів по-

будови таких моделей і тим
самим використовувати її
будь-де: в радіофізиці, електротехніці, вимірювальній
техніці, інформаційних технологіях і взагалі у всьому
житті. А найбільше, я сказав
би, в освітній сфері, тому що
коли ми ще з дитинства, а
потім у школі, виші закладаємо нашим дітям почуття
гармонії, це спонукає їх і
надалі прагнути до краси,
до прекрасного. Можливо,
ця соціяльна, моральна, виховна користь навіть важливіша, ніж технічна і наукова.
На жаль, зараз матеріяльні
цінності ставлять вище від
істинних.
1993 року я провалився
на захисті докторської на
цю тему, там не сприйняли
мою ідею, мені забракувало
лише 0,06 голосу. А через
пів року мене підтримав
академік Олексій Івахненко,
який був рецензентом моєї
монографії. Можливо, тільки завдяки його підтримці
в 1994 році мені вдалося
захиститися.
― У Вікіпедії Ваше дослідження названо винаходом. Ви маєте патент?
― Є українські патенти, а за
часів СРСР я мав авторські
свідоцтва. І одне з перших — на спосіб дозування
речовин шляхом таких пропорцій. Можливо, ця ідея
вперше „прокинулася“ в
голові геніяльного француза
Евариста Ґалуа, який започаткував спеціяльні розділи
алгебричної теорії чисел.
Судячи з його роботи, яку
написав перед загибеллю
на дуелі 1831 року, він теж
збагнув красу пропорцій.
Ця ж ідея проглядається в
проєктивній геометрії, опрацьованій Зінґером, а згодом
розвинулася в теорію циклічних груп у розширених
полях Ґалуа і циклічних різницевих множин, що врешті
знаходить своє застосу-
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вання в телекомунікації та
радіофізиці. Тобто в повітрі
ця ідея вже була, але вона
сприймалася обмеженим
колом математиків та радіофізиків. Тому я вважаю,
що зробив якийсь крок,
щоб впровадити цю ідею в
життя, в наше суспільство.
― З цією метою Ви створили й наукову школу?
― В мене є наразі не дуже
багато вихідців тієї школи,
бо дається взнаки подолання певного психологічного
бар’єру щодо незвичности самої цієї ідеї. Тут, наприклад, є нестандартна
векторна арифметика для
комп’ютерів, яка базується
на инакших числових та
векторних пропорціях, ніж
звичний двійковий код ,
вводиться ряд нових понять („ідеальна кільцева
в’язанка“, „безнадмірний
монолітний код“, „досконалий кутомір та просторомір“), пропонується нестандартна шкала відліку
кутових відстаней тощо.
Для змін потрібні зусилля
спеціялістів і матеріяльні
кошти. Але принаймні на теоретичному рівні я повністю
готовий віддати всі знання,
які мені вдалося здобути, і
довести, що ця ідея, м’яко
кажучи, вартує уваги або

навіть може бути фундаментальною, щоб піднести
науковий престиж України.
І от колеги з моєї наукової школи розвивають цю
ідею, застосовуючи її в різних галузях техніки, бо вона
має системне значення, загальносистемний принцип,
який можна використати
від торгівлі до космічних
технологій.
Доцент кафедри АСУ
Олег Різник захистив кандидатську, зараз завершує
роботу над докторською
дисертацією, в якій досліджує ортогональні послідовності з використанням
ідеальних кільцевих в’язок.
Доцент кафедри АСУ Юрій
Цимбал вивчає ортогональні послідовності з розгалуженою структурою. Доцент
кафедри ІСМ Ярослав Кісь
досліджував монолітний
код на числових моделях,
побудованих на основі ІКВ.
Директор Львівської філії ДП УкрНДНЦ проблем
стандартизації, сертифікації та якости при Держспоживстандарті України
доцент Ореста Бандирська
захистила кандидатську
дисертацію у галузі вимірювальних технологій
з використанням цієї ж
ідеї. Доцент Европейського
університету (Рівненська

філія) Михайло Соломко
прийшов до мене сам (він
з Костополя Рівненської
области, навчався у КПІ,
прочитав про мене в інтернеті). Він працював над
циклічними блок-схемами,
це та сама ідея, але побудована у вигляді множин, які
мають певні особливості,
на яких можна будувати
різні прогнози. Доцент кафедри електронного машинобудування ІІМТ Оксана
Велика застосувала ці ідеї
в алгебричних структурах
ІКВ. Менеджер з лоґістики
Львівської філії ТзОВ „Агрокосм“ Марта Талан має ряд
публікацій і патент України,
пов’язаний із розподілом
потоку товарів на основі
пропорцій ІКВ. Завершує
свою роботу над кандидатською дисертацією асистент кафедри АСУ Данієль
Скрибайло-Леськів, тема
якої пов’язана з дослідженням ІКВ-кодів, а інженер
цієї кафедри Роман Сидоренко вивчає можливості застосування ІКВ для
оптимального планування
експериментів. Зараз маю
двох аспірантів, теми досліджень яких пов’язані
з використанням ідеї ІКВ:
Оксана Ляхович працює в
напрямі підвищення рівня
захисту цінних докумен-
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тів від підробок, а Олександр Пазюк займається
методами паралельних
обчислень оптимізованих
структур. Викладаю вже
майже 20 років курс „Математичні моделі синтезу та оптимізації систем“,
який базується на теорії
ІКВ, намагаюся якомога
простіше розкривати загадкові закони всеосяжної
гармонії світобудови та їх
практичну цінність, спонукати студентів до творчого
мислення. Тому студенти
знаходять ориґінальні рішення вже на рівні студентських розробок. Навіть
ці приклади говорять про
можливість дуже широкого
використання закону ІКВ.
Найбільші перспективи — в
комп’ютерних технологіях.
― Якщо Ваша ідея — для
майбутнього, то що прогнозуєте?
― Я працюю на майбутнє,
на майбутнє України. І якщо
мені зараз не все вдається,
я впевнений, що прийде час
(хотілося б, щоб якнайскорше), і цю ідею сприймуть.
Я сподіваюся, що майбутнє
України буде світле, щасливе і гармонійне. І це мене
втішає.
Тетяна ПАСОВИЧ

подія тижня

Свято в Інституті телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки

→ Закінчення. Початок на 3 с.

Найвидатніших викладачів РТФІТРЕ відзначили нагородами. Мер
Львова Андрій Садовий вручив Подяки
від громади міста за вагомий внесок
у розвиток освіти і науки першому
директорові ІТРЕ професору Богдану
Мандзію, професору Леонідові Недоступу, доцентові кафедри ЕЗІКТ Любові
Закалик, професорові кафедри НПЕ
Ярославу Буджаку, а першому випускникові РТФ Йосипу Захарії вручив
Золотий герб Львова.
Ректор відзначив цінними подарунками (наручними годинниками)
професора Йосипа Захарію, професора

кафедри НПЕ Ярослава Буджака, доцента кафедри ЕЗІКТ Любов Закалик
та доцента кафедри РЕПС Костянтина
Родіончика). Ряд викладачів інституту
відзначили грамотами, дипломами та
подяками Львівської політехніки.
Виступали делегації від колег із инших вишів (зокрема, прибув професор
Роман Мазепа з Московського авіяційного університету, в якому захищали
кандидатські дисертації чимало радіо
техніків зі Львова, серед них — і ректор Політехніки Юрій Бобало, котрий
писав кандидатську під керівництвом
Романа Богдановича), представники
різних підприємств та багато инших.
Випускники дякували альма-матер та

своїм викладачам, а також привезли
пропозиції про співпрацю.
А найтепліше про альма-матер згадували випускники 70-х років. Радник
народного депутата Михайло Вельгош,
піднімаючись на сцену, заохотив приєднатись до нього всіх випускників
цього десятиліття. Його спогад був
по-студентському веселий і дотепний,
тому спонукав колег узятися за гітару
та згадати студентські пісеньки: і про
гуртожиток, і про деканат, і про стипендію… Випускники закликали нинішніх
студентів належно готуватись до …
100-літнього ювілею, до якого лишилось якихось 40 років.
Тетяна ПАСОВИЧ

6

[студії]

ч. 8 (2768)
1 — 14 березня 2012

поза авдиторією

коротко

Митна справа на практиці

Ц

ього навчального року на кафедрі
менеджменту і міжнародного
підприємництва Політехніки відкрито
єдину у Західній Україні маґістерську
програму „Управління митною діяльністю“.

На кафедрі ММП створюють усі умови, аби студенти оволоділи не лише теоретичними та нормативно-правовими
основами фаху, але й сформували відповідні професійно-орієнтовані компетенції, практичні уміння і навички. Про
це дбають завідувач кафедри професор
Олег Кузьмін, керівник секції „Управління зовнішньоекономічною та митною
діяльністю“ професор Ольга Мельник,
доценти Олена Мукан і Володимир
Жежуха, старший викладач Олександр
Григор’єв.
У пошуках практичного досвіду у
сфері митної діяльности політехніки
вже відвідали низку структур, де безпосередньо ознайомились із процедурами митного оформлення вантажів,
порядком заповнення митних документів. За словами Ольги Мельник, на
Державному підприємстві „Одеський
морський торговельний порт“ студенти
дізналися про організаційну структуру
і спектр послуг порту, функціонування
транзитно-вантажного, нафтогазового
терміналів і пасажирського комплексу, а
також специфіку роботи посадових осіб,
які співпрацюють з митними органами.
Маґістрантам розповіли про види вантажів, які перевозить морський транспорт,
як виглядає процес навантаження, розвантаження, перевантаження і т. д.
Студенти здійснили екскурсію і на
Львівську залізницю — тож тепер знають

про вантажі, які перетинають митний
кордон України за допомогою залізниці,
про запобігання контрабанді і порушенням митних правил і т. д.
Корисними для майбутніх фахівців
митної справи були й відвідини логістичного центру „Захід Ресурс“. Там
ознайомилися з інфраструктурою та
послугами, які надаються суб’єктам
ЗЕД: це і оренда складів, і послуги
брокерських, банківських, страхових і
транспортно-експедиційних установ та
ин. Тепер студенти також знають, як працює вантажний митний пост „Городок“
Львівської митниці. У його відвідинах
посприяв начальник відділу організації
митного контролю та роботи митних
посередників Львівської митниці, випускник Політехніки Андрій Тодощук.
Такі екскурсії допомагають майбутнім фахівцям ознайомитися зі специфікою роботи у митній сфері, сформувати
уявлення про документальний супровід
процедур митного оформлення у різних
митних режимах, наголошують в ІНЕМі.
І результати позаавдиторних занять вже
є: на екзаменаційних сесіях майже всі
студенти спеціялізації продемонстрували високий рівень знань. Крім цього,
студенти бачать і ймовірні професійні
перспективи, зауважує Ольга Мельник:
— У структурах, які ми відвідали,
працює чимало випускників Політехніки. Тож студенти переконались: наш
університет готує для національної
економіки фахівців із належним рівнем
знань і навиків, що дозволяє їм бути
конкурентоспроможними на ринку
праці і гарантує перспективу доброго
працевлаштування.
Ірина ШУТКА

З державного б’юджету на 2012
рік на проведення ЗНО виділено
85,6 млн. грн., тоді як торік ця
сума становила 90 млн. грн. При
цьому минулого року кількість
учасників ЗНО становила приблизно 200 тис., а у 2012 році
очікується участь більше 400
тисяч. Про це директор Центру
тестових технологій і моніторингу якости освіти Ігор Лікарчук
заявив під час круглого столу,
присвяченого особливостям
вступної кампанії 2012 року.
У Київському політехнічному
інституті тривали дні Львова.
Про це повідомила прес-служба
Львівської міської ради. Як
зауважив під час урочистого
відкриття презентації ректор
Національного технічного університету „КПІ“, академік НАН
України Михайло Згуровський,
„коли Україну ідентифікують у
світі, то передовсім дивляться на
Львів“. Головною подією стала
презентація теми „Розвиток ІТ у
Львові“, яку провів представник
ІТ-кластеру компанії „Елекс“.
Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки долучилась до
масштабного міжнародного проєкту. Вона представила у міжнародній цифровій бібліотеці Word
Digital Library унікальну книгу
„Wzory przemysłu domowego:
wyroby metalowe włościan na
Rusi“. Це одна з частин відомої
серії видань „Орнаменти домашнього промислу“, що стала важливим джерелом інформації про
історію українського ужиткового
мистецтва. Про це повідомила
прес-служба університету.
Львівська політехніка запрошує
на літній вишкіл молодих канадців для вивчення української
мови. Про це повідомила пресслужба університету. Міжнародний інститут освіти, культури та
зв’язків з діяспорою та канадська консалтингова фірма „Група
Провіденс“ підписали угоду про
проведення цього року літнього
інституту української мови „Крок
до України“. Навчання триватиме
впродовж трьох тижнів — із 7 до
28 липня 2012 року.
За матеріялами інформаґенцій
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близьке і далеке
ьвів і Кіто мають щось спільне, кажуть Хав’єр Ґеррон і Пабло Ордоньєз з Еквадора — справжнього раю для
Л
тих, хто любить мандрувати, причому як у просторі, так і часі. Нині хлопці на першому курсі у Політехніці
вивчають економіку

У світ — за
мріями
— Насамперед розкажіть,
як вам українська зима?..
Хав’єр: Ми ще не зовсім звикли. Але, якщо ви думаєте,
що в Еквадорі завжди тепло,
то помиляєтесь. Насправді в
нас є погода різних сезонів,
причому одночасно, бо хоч
країна невелика, але маємо
і океан, і гори.
Пабло: У горах можете відчути зиму, якщо хочете тепла — тоді вам на море…
Наші рідні трохи хвилювались, коли дізналися, що тут
дуже холодно і навіть люди
помирають; телефонували,
розпитували, як ми.
— Чому ви приїхали навчатися саме в Україну?
Хав’єр: Я хотів бути льотчиком. Знав про літаки Антонова, літакобудування в
Україні. В Еквадорі є аґенція,
яка допомагає молодим
людям поїхати на навчання
сюди. Спочатку іноземці
займаються на підготовчих
курсах, вивчають мову —
щоб вступити в українські
університети. Я приїхав в
Україну в жовтні 2010-го.
Вісім місяців навчався на

підготовчому відділенні у
Вінниці. Від своєї мрії —
стати пілотом — я відмовився (щоб вивчати авіацію
в Харкові чи Києві, потрібна
російська мова) і вибрав
міжнародну економіку —
ця сфера теж завжди мене
цікавила.
Пабло: Я спочатку планував
здобути освіту у Венесуелі, мене цікавила нафтова
промисловість. А потім я
дізнався про Україну. Приїхав у грудні 2010 року, теж
навчався у Вінниці, а потім
пішов у Політехніку на менеджмент: у майбутньому
хотів би мати власний бізнес
або в Україні, або десь в Европі. А в принципі, не хочу
сидіти на одному місці: маємо одне життя, світ великий
і цікавий — хочу побачити
якнайбільше!
Хав’єр: А моя мрія — Канада. У школі я вивчав французьку — міг би жити і працювати у Квебеку. А ще є
Франція, Бельгія… Тобто,
на перспективу думаю не
тільки про Еквадор.
— Чи маєте труднощі в
навчанні?
Хав’єр: Спочатку було важко
через мову, вона у вас дуже

Світлина Ірини Шутки

Львів чимось нагадує Кіто

складна. На лекціях розуміємо не все, тому часто мусимо
посидіти над конспектами,
деколи викладачі допомагають. Думаю, найголовніше
тут — багато практикувати.
До речі, пара з мови — моя
улюблена (і це правда: хлопці таки добре говорять
українською! — І. Ш.).
Пабло: Багато залежить від
викладача: якщо він вміє цікаво, гарно подати матеріял,
тоді проблем не буде.

Паралелі
— Еквадор для нас, українців, — екзотична країна,
знаємо про неї небагато…
Хав’єр: Наша країна невелика, має десь 230 тисяч кв. км
і населення 13 млн. Еквадор
— чудове місце для туризму:
є все, що захочете, — Тихий

океан, Галапагоські острови,
гори Анди, вулкани, джунглі
Амазонки, де дуже-дуже
багата флора і фауна. Є цікаві
історичні міста. Наприклад,
Куенка: там збереглася архітектура колоніяльної епохи,
її занесено у список Світової
спадщини ЮНЕСКО. Біля
Куенки є поселення інків,
різні музеї.
— В Україні й Еквадорі схожі проблеми — політична
нестабільність, соціяльноекономічні негаразди…
Пабло: Відчутні проблеми
в нас почалися зокрема з
2000 року, коли нашу націо
нальну валюту — сукре —
змінили на американський
долар. Була значна інфляція,
люди втратили свої вклади
→ Закінчення на 8 с.

школа майбутнього журналіста

„Менше говоріть — більше слухайте!“

„М

енше говоріть — більше
слухайте!“. Це одна із порад,
яка прозвучала на першому занятті
Школи майбутнього журналіста,
що започаткована у Національному
університеті „Львівська політехніка“.

Ймовірно, що цей навчальний
підрозділ, розрахований не тільки
на абітурієнтів (навчатися у школі
вирішили наразі 33 хлопців й дівчат
7 — 11 класів львівських шкіл), стане
складовою Малої гуманітарної академії наук університету. Про це сказав,
відкриваючи перше заняття школи

майбутніх журналістів, директор Інтелектуального навчально-наукового
центру професійно-кар’єрної орієнтації Олександр Захар’яш.
Головний редактор газети „Високий Замок“ Наталія Балюк, журналіст,
керівник школи Борис Козловський
поділилися з юними дописувачами
думками щодо цієї професії, дали їм
конкретні поради. Журналісту все має
бути цікаво — політика, економіка,
культура, наука, весь наш багатогранний світ. Одна з порад: менше говоріть, а більше слухайте, спілкуйтеся
зі своїми ровесниками і дорослими

людьми, переймайтеся їхніми турботами і проблемами.
Очевидно, не всі слухачі школи
будуть здобувати фах журналіста. Виконувачка обов’язків директора Інституту гуманітарних та соціяльних наук
Львівської політехніки Ярина Турчин
ознайомила учнів з тими спеціяльностями, які можна здобути у виші. Це,
зокрема, міжнародні відносини, політологія, соціологія, соціяльна робота,
країнознавство, документознавство та
інформаційна діяльність.
Прес-служба Національного
університету „Львівська політехніка“
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італійська спроба

Всюди добре, а вдома найкраще

У

країнські студенти є всюди. В пошуках престижу і вищої
якости навчання молоді люди виїжджають у Францію,
Німеччину, Італію, Англію, щоби побачити, як там живуть
люди, чи просто отримати більше можливостей для самореалізації в житті. Студент першого курсу ЛНУ ім. І. Франка
Андрій Сивохіп навчався в Італії. Він розповідає читачам
„Аудиторії“, як виглядає навчання і життя за кордоном.

― Андрію, чому саме в
Італії?
― Десятиліття тому моя
далека родина виїхала з
України у пошуках престижнішої роботи і можливостей.
А кілька років тому вони
запропонували приїхати і
пожити в них, подивитися на
Італію — як я згодом переконався — в багатьох сенсах
чудову країну. В цей час я
якраз вибирав університет
для навчання в Україні (планував вступити до Львівської
політехніки), але отримавши
можливість побувати в Італії,
прийняв пропозицію.
― Які були Твої перші враження від нової країни і її
культури?
― Міста красиві, інколи надто урбанізовані, але я ніколи не зможу сказати що,
наприклад, Львів, чимось
їм поступається, на мою

близьке і далеке

→ Закінчення. Початок на 7 с.

в банках. Чимало у пошуках
роботи еміґрувало. Але зараз ситуація починає поліпшуватися. Ще одна серйозна проблема, особливо
відчутна на півдні Еквадору
(по сусідству з Колумбією) —
наркотрафік.
Хав’єр: Загалом, нині такі
країни, як Бразилія, Арґентина, Чилі, Венесуела, Колумбія, Еквадор демонструють
економічне зростання. Уже
п’ять років президентом
Еквадору є Рафаель Корреа.
Він хоче, щоб Еквадор сам
розпоряджався своїми природними багатствами і був
економічно незалежний.

думку, він навіть гарніший.
Здебільшого все так, як і в
нас: є маленькі села, більш
орієнтовані на розвиток сільського господарства, продукти ті ж, що й у нас, за такими
ж цінами. Хоча життєвий
рівень італійців вищий, ніж у
нас, але, як то кажуть, „усюди
свої біди“, і Італія не виняток.
Серед найпоширеніших проблем Італії я можу назвати
засмічення південних міст
(там нижчий рівень життя),
неконтрольований наплив
імміґрантів, мафія тощо.
Італія — культурно розвинена країна, всі до всіх дуже
толерантні і привітні.
― В якому університеті Ти
навчався? Що можеш сказати про рівень навчання?
І чому вирішив повернутися в Україну?
― Це був університет міста
Піза. Він вважається одним

із найкращих у країні. Щоб
вступити туди на певну спеціяльність, іноземцю спочатку пропонують пройти
спеціяльні курси італійської
мови. Курси формуються
з трьох етапів і тривають
п’ять місяців. Після цього
я складав іспити й отримав диплом европейського
зразка про наявність достатніх знань італійської мови
для продовження навчання.
А воно там надзвичайно
цікаве. Викладачі дуже доступно і зрозуміло викладають, і навіть якщо хтось
із групи чогось не розуміє,
то викладач намагається
усіма доступними способами пояснити студенту.
Студентський контингент
надзвичайно різноманітний. Наприклад, у моїй групі

навчалися представники
десятьох країн світу. До
речі, там, як і у нас, студенти влаштовують мітинги,
відстоюють свої права, намагаються використати свої
можливості по максимуму.
Там добре, цікаво, але… Все
було надто чуже, а туга за
батьківщиною взяла гору.
Хто залишиться в Україні,
якщо всі виїдуть? Удома
завжди краще, ніж у гостях.
Я вважаю, щоб досягнути
успіху, потрібно мати бажання і прикладену до нього працю. Не важливо, де ти
вчишся, працьовита людина
завжди знайде свій шлях.
Спілкувався
Володимир АНДРІЄНКО,
студент третього курсу
ІКНІ Львівської політехніки

Львів чимось нагадує Кіто
Дбає про освіту, матеріяльне
забезпечення шкіл, особливо в сільських, індіянських
місцевостях.
— За домом і рідними не
сумуєте?..
Пабло: Сумуємо. Але поруч
є друзі. Пригадую, на перше
Різдво в Україні я разом з
друзями поїхав з Вінниці до
Києва, ми тоді абсолютно
не знали мови, але було
весело… Багато спілкуюсь
зі знайомими з університету і гуртожитку, де живу…
Особисто мені тут дуже не
вистачає еквадорської їжі.
З відомих страв — севіче
(готується з морепродуктів)
або (і це, мабуть, здивує

вас) морська свинка. Але
то не розкажеш — треба
скуштувати! Я кілька разів
пробував готувати тут, але
не вдалось. А от моя мама
це вміє, скучаю за нею…
Хав’єр: З допомогою сучасних технологій контактувати
з рідними дуже легко. Телефонний зв’язок, інтернет
дуже допомагають.
— Усі латиноамериканці
люблять футбол… Ви теж?
Хав’єр: Так, я сам граю у
футбол, знаю кількох гравців з „Карпат“. А ще люблю
великий теніс, коли добра
погода, ходжу на „Спартак“.
Охоче подорожую і вивчаю
мови (знаю еспанську, фран-

цузьку, англійську, трохи
португальську). Вже був у
Сальвадорі, Гондурасі (там
жив майже 14 років), Франції, Еспанії. З українських
міст відвідав Кіровоград,
Черкаси, Берегово, Луцьк,
Вінницю, Одесу, Київ, ще
хотів би до Криму. Та найбільше мені все-таки подобається Львів.
Пабло: Так, тут люди дуже
відкриті і щирі у спілкуванні. Львів дуже подобається
мені: він трохи подібний на
Кіто; і тут, і там є старе і нове
місто, архітектура Львова
чимось нагадує центр нашої
столиці.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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джерела духовности

Храм-загадка розповідає історію

В

перше в нововідчиненому храмі
св. Апостолів Петра і Павла (кол.
костел єзуїтів) відкрили виставку.
Вона присвячена 120-літтю від Дня
народження Патріярха УГКЦ Йосипа
Сліпого.

З десяток Х-банерів під загальною
назвою „Великого бажайте!“ розповідають про життя і діяльність світоча
підпільної церкви, в’язня радянських
концтаборів. Відвідувачів прагнуть
зацікавити великою кількістю світлин
з різних періодів життя Йосипа Сліпого:
при Митрополиті Андреї Шептицькому, табірні роки, переїзд до Рима,
участь у Другому Вселенському соборі,
пастирські візити тощо. Всі світлини
підкріплені не сухими фактами, а
уривками з послань і щоденників Патріярха, що створюють ефект живого
звертання і роздумів на сучасні теми.
Зробити виставку цікавою для різних
поколінь і професій — таку мету ставили собі у Центрі військового капеланства, постуляційному центрі УГКЦ
та інституті історії церкви УКУ, спільно
наповнюючи банери.
― Ми намагалися зробити все
для того, щоб люди сприйняли інформацію, а туристи зрозуміли, що
ми — великий народ, бо нам є на кого
рівнятися. Планувалося, що банери бу-

наш календар
8 березня — Міжнародний жіночий день.

Пам’ятні дати
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон
про систему грошей, Державний герб та
громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник Григорієві Сковороді (скульптор І. Кавалерідзе).
2.03.1861 — в Українi скасовано крiпацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба,
український історик.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко,
вiдомий український письменник.
3.03.1889 — народилася Наталена Королева, українська письменниця.
3.03.1947 — помер Фiларет Колесса, визначний український фольклорист, композитор i літературознавець.
4.03.1678 — народився Антоніо Вівальді,
італійський композитор.
4.03.1750 — обрано гетьманом України
Кирила Розумовського.
4.03.1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор.
4.03.1852 — помер Микола Гоголь, видатний письменник.

дуть двомовні (українсько-англійські),
однак, забракло часу“, ― зізнається
настоятель церкви о. Степан Сус.
Цей недолік священик обіцяє
виправити, підготувавши коротку
інформацію для туристів англійською
мовою. Велика площа храму, за словами настоятеля, дає можливості
зробити виставки на духовну тематику
традиційними.
Про справжнього подвижника
Церкви й усього українського народу
львів’яни та гості міста зможуть дізнатися тут до травня. Хоча періодично
Х-банери „переїжджатимуть“ на деякий час до львівських вишів, військових
частин, в’язниць. Після закриття виставки її можна буде замовити в освітні
й культурні заклади Львова та области.
А вже під час Евро-2012 і до храмового празника (12 липня) у церкві
св. Апостолів Петра і Павла діятиме
виставка про історію храму, який 65
років служив закритим книгосховищем для двох з половиною мільйонів
книг. „Більше 90% львів’ян та туристи
не можуть собі уявити, як виглядали
ті велетенські стелажі, чому вхід до
храму був заборонений“, — наголошує
о. Степан. Крім радянського періоду,
виставка, обіцяють, міститиме архівні
матеріяли про діяльність костелу в
XVII ― XIX століттях.
4.03.1949 — народився Володимир Івасюк,
український композитор-пісняр.
5.03.1827 — народився Леонід Глібов,
український байкар.
5.03.1904 — народився Марко Вороний,
український письменник (син поета Миколи Вороного).
5.03.1950 — загинув генерал Роман
Шухевич-„Чупринка“, Головний Командир
УПА, Голова Проводу ОУН в Україні.
6.03.1475 — народився Мікеланджело
Буонарроті, італійський скульптор, маляр,
архітектор і поет.
6.03.1856 — народився Микола Садовський (Тобiлевич), український актор,
режисер.
6.03.1939 — у Києві відкрито пам’ятник
Т. Шевченку (скульптор Матвій Манізер).
7.03.1855 — народився Микола Максимович, український вчений-гідротехнік.
7.03.1875 — народився Моріс Жозеф Равель, французький композитор.
9.03.1814 — народився Тарас Шевченко,
геніяльний український поет.
9.03.1862 — народився Микола Пимоненко, вiдомий український живописець.
9.03.1886 — народився Георгiй Нарбут,
український графiк.

Першою серед усіх львівських
греко-католицьких храмів церква
св. Апостолів Петра і Павла, з благословення митрополита Львівського Ігора
(Возняка), започаткувала щонедільні
англомовні Літургії. Їх, зазначає настоятель, відвідує щораз більше вірних:
― Ми цікавилися — чому. Невелика частина людей справді є англомовна, инші ж кажуть, що хочуть згадати
якісь англійські вислови зі школи і
відчувають тут власну гідність. Відвідують такі Богослужіння й студенти, які
вивчають англійську мову.
Є люди, які навіть по-англійськи
просять у священиків духовних порад.
Анна ГЕРИЧ
9.03.1930 — розпочався судовий процес у Харковi над 45 членами вигаданої
сталiнiстами „Спiлки визволення України“.
10.03.1787 — народився Устим Кармелюк,
керiвник селянського руху на Подiллi.
10.03.1861 — помер у Петербурзi Тарас
Шевченко.
11.03.1816 — народився Олександр Афа
насьєв-Чужбинський, український письменник.
12.03.1863 — народився Володимир Вернадський, український учений-геохiмiк,
перший президент Академiї наук України.
13.03.1951 — помер Дмитро Дорошенко,
український історик, державний і політичний діяч, член Центральної Ради.
14.03.1872 — народився Олекса Нова
кiвський, видатний український маляр,
представник експресіонізму.
14.03.1879 — народився Альберт Айн
штайн, німецький і американський фізик,
автор теорії відносности.
14.03.1891 — народився відомий український актор Амвросiй Бучма.
14.03.1923 — за рішенням Ради Амбасадорів у Парижі Західна Україна ввійшла до
складу Польщі.

10

[суспільство]

ч. 8 (2768)
1 — 14 березня 2012

славетні українці

Тарас Шевченко в Петербурзі

Роздумуючи над великим
словом Тараса Шевченка,
осмислюючи значення його
життя і творчости для розвитку історії України, чітко
усвідомлюємо, що Шевченко — явище нескінченне, як
саме життя. Він і далі триває
у якомусь Творцем визначеному вимірі і наче вбирає кожен раз інакше у своє слово
думи, болі, сподівання і надії
цілих поколінь. Шевченка
сотворила любов, безмежна
любов до своєї землі, до народу, з якого вийшов. Ніхто
до нього не виказав такої
політичної принциповости в
обстоюванні прав українців
на свою державність, ніхто
так гнівно не бичував зрадництво, відступництво во
ім’я химерних земних благ,
і ніхто, крім нього, не подав
такої природної чистоти й
доброти серця.
Як пише великий наш
сучасник і мислитель Іван
Дзюба „…Шевченко сам
приходить у наш час. Але й
ми повинні йти в його час“.
Іти в його час, щоб краще
зрозуміти значення його
великого Слова, наше глибинне коріння. Тому варто
спільно поміркувати над періодом, який у його творчості
заважив, можливо, найбільше, це період могутнього
інтелектуального розвитку і
творчих шукань, пов’язаний
із життям у столиці Російської імперії Петербурзі, а зокрема із навчанням у Петербурзькій академії мистецтв.
Історія розвитку цивілізації окремих народів, культур,
українська зокрема, не виказує простих схем по висхід-

ній. Петербург — це і трагедія
України, і, в певні епохи, місто її політичних, культурних і
мистецьких зусиль.
У лютому 1831 р. із газети „Санкт-Петербурские
ведомости“ дізнаємось, що
сюди приїхав „…гвардии
Уланского полка ротмистр
Энгельгард“. Тарас із величезним обозом пана прибув
під кінець зими.
Що привіз із собою у
столицю великої імперії цей
незвичайний кріпак, який
сутнісно ніколи ним і не був.
А привіз він разом із своїм
нехитрим, зав’язаним у вузлик, скарбом дуже багато:
цілий світ української мови,
її дивовижне багатство, природну красу, іскрометність,
приказки, прислів’я, приперчені гострі вирази словом,
весь органічний, природний, а тому незнищенний
колорит, яким дуже скоро
будуть втішатися його друзі і
захисники „языка южнорусского“. Він привіз із собою
десятки шедеврів — народних пісень, героїчних дум,
які вводили у високий світ
українського неба всіх, хто
до нього долучався.
Напевно, це місто з його
багатою архітектурою, каналами, мостами, чудесними
скульптурами, парковими
решітками не могло не захопити його естетичної уяви,
що знаходимо в повісті „Художник“, але в поезії (а поезія для Шевченка — це
найтонші відрухи душі) він
ніколи не уславив міста північної Пальміри, в підмурівки якого лягли кості уярмленого козацького люду,
воно залишилось для нього
духовно чужим.
Передбачаючи мати вигоду з малярських здібностей Тараса і зваживши на
невідступні його прохання,
пан Енґельгард віддав свого
кріпака на науку до майстра
петербурзького малярського
цеху Василя Ширяєва, де він
спочатку розтирав фарби,

малював дахи і паркани, а в
1833 р. ми бачимо Шевченка
у складі артілі Ширяєва, яка
займалась оздобленням Сенату, Синоду, а згодом Александринського та Михайлівського театрів. У 1836 р. під
час перебудови театру йому
як доброму рисувальнику
доручили зробити рисунки орнаментів та арабески
плафона.
Тоді ж з’являються власні
композиції, мабуть, не без
науки Ширяєва, зокрема
„Смерть Сократа“ та „Смерть
Богдана Хмельницького“.
Останній малюнок засвідчує,
що композиційне вирішення
та деталі смерти виписані за
описом цієї події в „Історії
русів“, тоді ще не виданої,
тобто, йому міг дати книжку
хтось із земляків.
А українців у столиці
Російської імперії не бракувало. Україна стала для
Росії тим, чим Греція для
Риму. Після остаточного
загарбання України силою
„русского штыка“, впродовж
півтора століття освіта, культура йшли в Московщину з
України (Московський університет було засновано у
1775 р.), а найперше велика участь у них належить
Києво-Могилянській академії. „Южнороссы“, як їх тоді
називали, організовували
освіту всієї держави, реформували старі закостенілі порядки і закони.
Найстрашнішою бідою
для України стало навіть
не загарбання територій, а
привласнення історії Київської Русі, відчуження від неї
автохтона, насамперед освіченішої козацької верстви,
яку було повністю знищено.
В Шевченкові часи Київ, на
жаль, став провінцією, а
суспільно-політичне, мистецьке, культурне життя
найповніше зосередилося в
Петербурзі.
Ось що пише випускник
Ніжинської гімназії вищих
наук Євген Гребінка після

прибуття до Петербурга в
листі до приятеля М. Новицького: „Петербург — то
колонія освічених малоросіян. У всіх інституціях, академіях, в університетах повно
земляків, і коли беруть на
службу, малорос привертає
особливу увагу як homme
d’esperit (особа духовна)“.
Євгенові Гребінці, доброму приятелеві поета,
байкареві і письменникові,
чиє 200-ліття у лютому цього
року відзначила освічена
громадськість України, належить чимала участь у долі
Шевченка. Схилімо і ми свою
вдячну пам’ять перед цією
непересічною особистістю
нашої культури.
На щастя, „южноросы“,
„малоросы“ в столиці не
розчинилися, а навпаки
групувалися, дискутували,
підтримуючи один одного.
Велику роль у викупі Шевченка з кріпацтва відіграли
й земляки.
22 квітня 1838 р. Шевченко залітає, немов на крилах,
до майстерні Івана Cошенка
і на повні груди вигукує таке
довгоочікуване: „Я вільний,
вільний!“ З тісної комори
Ширяєва „перелітає“ в зали
Академії мистецтв і стає одним з найулюбленіших учнів
К. Брюлова.
Петербурзький період
життя поета — час невсипущої праці і саморозвитку.
Треба віддати належне і
мистецькому середовищу
в Академії — атмосфера
налаштовувала на високий
лад. У завжди відкритій для
нього бібліотеці К. Брюллова, він прочитав Біблію, історію Греції, загальну історію
середніх віків, переклади
творів Гомера, Гете, Міллера, Купера, Вальтера Скотта,
вивчав кращі твори польських і російських письменників. Особливо цікавила
молодого Тараса-художника
історія України, він працював над книжками з історії
Бантиш-Каменського, Мар-
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кевича, Кониського, вивчав
напам’ять уривки з відомої
„Енеїди“ Котляревського,
поезії філософа Сковороди,
якими захопився ще тоді,
коли був підпасичем.
Невблаганна доля відпустила йому дуже короткий відтинок часу. Та навіть у ньому була розрада — книжки, спілкування
з друзями-однодумцями,
які загострювали думку і
робили життя повнокровнішим і тому щасливішим. З
листа до Якова Кухаренка,
1844 р. „Отамане, якби ти
знав, що тут робиться! Тут
робиться таке, що цур йому
і ...Козацтво ожило...“
У Ніжинській гімназії
навчалися Євген Гребінка,
Микола Гоголь і Нестор Кукольник. Останній в 30-х
роках ХІХ ст. був знаним
у Росії драматургом, його
п’єси, щоправда, в дусі урапатріотичного оспівування
російської історії з успіхом
йшли і у Великому, і Александринському театрах. Але
нам насамперед цікавими є
вечори в салоні Кукольника,
які він називав „бурсою“,
де бували і Є. Гребінка, і
М. Гоголь, де співали пісні
і романси Михайло Глінка, П. Гулак-Артемовський,
В. Забіла. Де бував і Тарас
Шевченко. Та найтеплішими
у спогадах залишились вечори у письменника, етнографа, „великого приятеля“
Миколи Маркевича, майбутнього автора п’ятитомної
„Истории Малороссии“.
З Є. Гребінкою Шевченка
познайомив Іван Сошенко у
1837 р. Є. Гребінка не тільки
допомагав поетові вирватися з кріпацької неволі,
але й допоміг йому видати
„Кобзар“. Саме він привів
до Шевченка полтавського
поміщика Петра Мартоса,
рекомендуючи йому Тараса
як майстра акварельного
портрета. І майже вже хрестоматійна історія видання
«Кобзаря» пов’язана з іменем Мартоса і Гребінки. На
одному з сеансів Мартос зауважив списані віршами клаптики паперу. З усім зібраним
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Г. Мєліхов. Молодий Т. Шевченко в майстерні К. Брюллова. 1947 р.

у коробку добром важко
було дати раду. І упорядником віршів став Гребінка. До
речі, Мартос видав книжку
на гарному папері з офортом друга поета, художника
В. Штернберга „Хлопчикповодир з кобзарем“ на
фронтисписі. Цей „Кобзар“,
виданий у 1840 р., став найкращою прижиттєвою книжкою поета. По суті ця невеличка за обсягом книжка,
у яку ввійшло вісім творів
(„Думи мої, думи мої...“,
„Перебендя“, „Тополя“,
„Думка“, „До Основ’яненка“,
„Тарасова ніч“, „Іван Підкова“, поема „Катерина“)
започаткувала нову епоху
розвитку не тільки української літератури, а й усієї
історії України. Романтичну
баладу „Причинна“, датовану ще 1837 р., було надруковано разом з творами
І. Котляревського, Г. КвіткиОснов’яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського,
В. Забіли, О. АфанасьєваЧужбинського (кожен із них
Україні прислужився — захищав і утверджував українське слово) в альманасі
„Ластівка“, який Є. Гребінка
видав у 1841 р.
Із балади „Причинна“
три уривки покладено на
музику: „Реве та стогне
Дніпр широкий“, „Така її
доля“, „Защебетав жайворонок“. А це ж перший
твір поета... А ще ж були
„Малорусские песни,
изданные Максимовичем“

(1827 р.), книжка, яку згодом М. Грушевський назвав
„маніфестом українського
народництва“. Натхненно
уславляв рідну мову Амвросій Метлинський: „Не
только в Южной Руси, в
Червонно-Руссии и МалоРуссии (ось звідки слово
„Росія“. — Х. Б.) господствовал южнорусский язык и
был принадлежностью как
самого простого, так и самого высшего по образованию
класса… Есть основания
думать, что и польский язык
лучшие свойства и богатство свое занял от языка
южнорусского, потому что
в то время, когда польские
писатели мыслили и писали по латыни, южнорусский язык был уже весьма
образованным…“
Подаю цю цитату, щоб
ми ще раз замислились над
глибинністю нашої культури, над її багатовіковою традицією, це — з одного боку.
А з иншого, повертаючись
до Шевченка, збагнули його
„інакшість“, неподібність до
створеного в літературі до
нього. Насамперед, мова,
українська в нього — це
органіка, дихання, тому така
щирість, непідкупна правда
віє з його поезій. Під його
пером усе оживає: курні
шляхи, сліпі лірники, тополі,
валки з чумаками, високе
українське небо, набуваючи
воістину космічного звучання. У вірші „Думи мої, думи
мої“ він наче виливає всі
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основні теми своєї творчости петербурзького періоду.
Свої думи, своїх дітей посилає поет на Вкраїну —
Батьківщину свого серця з
безнадійної чужини.
З листа до Григорія Тарновського, 1843 р.: „А я ...
сновигаю по цьому чортовому болотові та згадую нашу
Україну...“
В образі Перебенді, характерника, дивака десь
ніби проглядаються і творчі
риси поета. „Заспіває — засміється, а на сльози зверне“. Він розважає, втішає,
а трохи й повчає люд. А
щоби мати наснагу, ходить
на могилу розмовляти з Богом. Могила в Шевченковій
поезії — це зовсім не об’єкт
земної історії, це не „курган“
з поезії російської. Символ
могили пройде через усю
його творчість: „Чого ти
ходиш на могилу“, „Розвернулась висока могила...“,
„Могила з вітром говорила“.
У Шевченка могила — символ космогонічний, вмістилище народної історичної
пам’яти, вона не німа, і ми
повинні дослухатись і чути її
сакральний голос.
Очевидно, що основою
„Кобзаря“ є три поезії: „До
Основ’яненка“, „Тарасова
ніч“ та „Іван Підкова“. Критики вказують, що ідейною
підставою до їх написання
були рефлексії після прочитання праць з історії України.
Шевченко не дотримувався
конкретних історичних фактів, але Україна з її славою
і трагедією, з її історичною
долею не губиться в світовій
веремії, а навпаки, випукло
виокремлюється і ясніє, як
Божий лик на полотні.
У непростий для України
час живімо з високим Шевченковим Словом, з його
правдою, заповітом, відісланим у всі світи, в усі часи:
...Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки
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літературні зустрічі

коротко

Світлина Наталії Павлишин

„Шевченко понад часом“

П

резентація книги „Шевченко понад часом“ та цікава розмова з
її автором, одним із найяскравіших
представників українського шістдесятництва, доктором філософії,
головним редактором газети „Наша
віра“, президентом Українського
пен-клубу — Євгеном Сверстюком
відбулася 24 лютого в книгарні „Є“.
Представляючи гостя, координатор зустрічі публіцист, релігієзнавець,
віце-ректор Українського католицького
університету Мирослав Маринович,
наголосив, що постать Євгена Сверстюка — це найяскравіший приклад
людини глибокої віри — у внутрішньо
невільній державі він зумів обстояти
свою релігійну, національну і людську
гідність. Усе своє життя Сверстюк оре
громадське поле. Яскравим прикладом його тяжкої щоденної праці є
газета „Наша віра“.
Розповідаючи про свою книжку,
Євген Сверстюк наголосив, що для
розуміння Шевченка потрібна національна культурна школа і релігійне
підґрунтя, бо тільки релігійно підготовлені та освічені люди можуть відчути
значимість генія та його слова.
Книга „Шевченко понад часом“
(перше, значно менше видання, вийшло приблизно 15 років тому під
назвою „Шевченко і час“), за словами
автора, спроба иншого осягнення
Шевченка і його розмови з Богом (вся
велика література — це розмова: молитва або суперечка).
— Найбільше в особистості Тараса Шевченка вражає його цілковита
духовна свобода. Більшість людей
залежні від обставин, але деякі генії
мають властивість бути вільними за

всіх умов. У Шевченкові ця внутрішня
свобода проявилася ще з дитинства,
вільним він залишався і в ув’язненні.
Особливо це помітно в його відпові
дях жандармам — це відповіді вільної
людини: без виклику, стримано, але
сказано все, що належить сказати. Не
менш вражаючою є висхідна дорога
людини (кожен народжується, щоб наповнити своє життя світлом і роздавати
його иншим, але багато людей вигасає
ще на початку чи всередині шляху).
Шевченкові випала надзвичайно важка
дорога, але після повернення із заслання він опановує нові підходи до свого
зображувального мистецтва, працює
в Академії мистецтв, йому надають
звання академіка, тобто він йде вгору,
незважаючи на все, що сталося. Значний зріст помітний і в поезії — пише
„Неофіти“, „Марію“ — це вже инший
рівень. Він — людина висхідної дороги,
і це надзвичайно важливо, бо то один з
найважливіших вимірів людини.
„Сонце йде і за собою день веде“
— ці слова потрібні зараз нам усім.
Великий Кобзар приводить людей до
засадничих істин, будить сумління і в
тому розумінні Шевченко — це поет,
поряд з яким нема кого ставити, хоч є
дуже багато талановитих людей.
Після презентації всі охочі мали
нагоду почути відповіді на свої запитання. Завершальним акордом зустрічі
став виступ молодої львівської співачки Софії Федини, яка виконала дві автентичні пісні і гуцульську коляду. Після
цього шанувальники творчости Євгена
Сверстюка мали можливість отримати
автограф автора та висловити йому
особисті побажання та подяки.
Наталія ПАВЛИШИН

У Львівському палаці мистецтв 26
лютого відбулися вшанування
українських героїнь. Захід організувала Львівська обласна організація
Всеукраїнської ліги українських
жінок. Учасниками дійства стали учні
Львівської української гуманітарної
гімназії, які розказали про Олену
Степанівну, її перебування в лавах
УСС та Катерину Зарицьку — організатора Українського червоного хреста УПА, зв’язкову Головного командира УПА Романа Шухевича. Окрім
цього, згадали Софію Галечко, яка
служила в УСС та учасницю УВО
Ольгу Басараб, героїнь ОУН-УПА
Галину Дидик, поетесу і зв’язкову
Ірину Сеник, а також учасницю
„Процесу 59-ти“ Наталію Винників,
яка загинула від рук гестапо у Бабиному Яру під Києвом.
У Львівській обласній універсальній
науковій бібліотеці 23 лютого відбулася презентацій нового видання
Української видавничої спілки
ім. Юрія Липи „Антологія українського націоналізму“. Розпочав презентацію директор бібліотеки Іван
Сварник. В обговоренні взяли участь:
представник ЦНВ ім. Степана Бандери та Зарваницької громадської
ініціятиви Юрко Антоняк, директор
Галицької видавничої спілки, перший
редактор газети „Шлях перемоги“ в
Україні Ярослав Сватко, в. о. директора Центру досліджень визвольного руху Василь Стефанів та инші.
Наступна презентація Антології у
Львові відбудеться 1 березня в Українському католицькому університеті.
19 лютого у Львові молодь роздавала листівки з історичною довідкою
про тризуб. У такий спосіб, представники МО „Граніт“, нагадали
про двадцяту річницю з дня проголошення тризуба малим гербом
України.
Ювілейний пластовий фестиваль
„День Пластуна 2012: на всі 100“
пройшов 25 — 26 лютого у ЦТ „Погулянка“. Учасники продемонстрували свої таланти у театральному
конкурсі, конкурсі акустичної пісні,
фотографічному соціяльному експерименті, а також під час інтелектуального конкурсу. У фестивалі
взяли участь 61 пластова команда із
різних куточків України.
За матеріялами інформаґенцій
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презентація
ібліотека Львівської політехніки 27 лютого поповнилася унікальним подарунком — факсимільним виданням
БМикола
„Альбом Тараса Шевченка 1845 року“. Його політехнікам подарував заступник голови Верховної Ради України
Томенко, який презентував у стінах університету цю книжку

Світлина Наталії Павлишин

Унікальне видання ― в подарунок
політехнікам

У виданні відтворено замальовки
Шевченка під час його подорожей
по містах і селах Київської та Полтавської губерній у 1845 році. Ця
книга — один із кроків у підготовці
до святкування 200-ліття від дня
народження Кобзаря на загальнодержавному рівні.

Представила високого гостя директор
Міжнародного інституту освіти, культури
та зв’язків з діяспорою
Ірина Ключковська.
Микола Томенко
розповів про громадські та просвітницькі проєкти для шкіл,
вишів і дошкільних
закладів свого благодійного фонду „Рідна країна“. Зокрема
представив видання
дисків із унікальними
записами письменників і поетів „Класика української літератури. Живі голоси“ (зокрема записи голосу Марка
Кропивницького, Василя Стуса, Олеся
Гончара, Василя Симоненка), підготовлені для навчання у школах та
вишах. Ці та инші матеріяли можна
знайти на інтернет порталі фонду
„Рідна країна“.
— Для дошкільнят мій фонд підготував „Слуханку для української
малечі“, яку записано на двох дисках

— казки і пісні (колядки,
щедрівки, обрядові пісні та инші) — 77 творів
у виконанні найкращих
львівських дитячих колективів 1960 ― 2010
років, — наголосив Микола Томенко. — Зараз у
планах ― створення відеопідручника для пропагування української
історії та літерат ури.
Вже вдалося віднайти
фрагмент україномовного виступу Олександра Довженка в Москві,
відеозапис, де Лесь Курбас вчить акторів молодого театру та з відкриття
театру „Березіль“.
Другий напрямок проєктів фонду
пов’язаний із пропагуванням великих
українців, які є основою українського
світосприйняття. Вже видали першу
академічну бібліографію Михайла
Драгоманова. А минулого року спільно з видавництвом „Веселка“ перевидали біографію Тараса Шевченка, яку
написав його друг Михайло Чалий
(до цього її було видано лише
один раз у 1882 році російською мовою).
— Сьогодні Україну можна об’єднати саме довкола
цінностей, ідей і особистостей, які є беззаперечними
авторитетами д ля кожної
людини, — додав наостанок
гість.
Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціятиви

Без мови нема держави

У

же рано-вранці 21 лютого, у Міжнародний День рідної
мови, біля навчальних корпусів Львівської політехніки
було розвішано плакати з висловами видатних українців
про значення рідної мови. А вдень студентська молодь
організувала флеш-моб.

Під час флеш-мобу активісти МГО „Студентської Свободи“ символічно нагородили українську мову відзнаками за
древність, милозвучність, неповторність, красу та непере-

можність. Цією акцією організатори намагалися привернути
увагу студентства до свята та нагадати про важливість рідної
мови в житті кожної людини.
— Без мови нема держави, а сьогодні ми спостерігаємо,
що від нас хочуть відібрати право розмовляти і чути рідну
мову. Тому мусимо різноманітними способами обстоювати
те, що належить нам, — наголосив співорганізатор флешмобу, четвертокурсник ІБІД Василь Особа.
Н. П.
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авторський проєкт
рамках авторського проєкту „Від книги до мети“ доцента Львівської політехніки, політичної та громадської
У
діячки Ірини Фаріон, 23 лютого у Львівській політехніці відбулася творча зустріч із професором Харківського національного університету ім. В. Каразіна, доктором філологічних наук, архієпископом Харківським і
Полтавським Ігорем Ісіченком та презентація його книг видавництва „Святогорець“. Провідна тема цієї зустрічі,
приуроченої до Міжнародного дня рідної мови, — „Видавництво „Святогорець“ — поєднаний Львів і Харків“

Представляючи гостя (Ігор Ісіченко —
автор десяти монографій, серед яких
чотири — літературознавчі, а решта —
духовного спрямування), автор проєкту розповіла про його життєвий шлях і
творчу діяльність, наголосила на особливій значущості його праць, вкладі
у розвиток літератури, зближенні народу та священнослужителів.
— Думки, які викладає професор у
своїх творах, надзвичайно важливі для
сьогоднішніх критичних, політичних,
суспільних, моральних обставин. Я
щиро дякую владиці Ігорю за те, що
він запропонував широкому загалу
свої наукові дослідження, присвячені
поетиці середньовічної та барокової
прози, історії Церкви та аскетичної
культури. Дуже важливо донести це до
якнайширшої авдиторії, — наголосила
Ірина Фаріон.
Розпочалася зустріч виступом учасника вокального шоу „Голос країни“,
львів’янина Володимира Окілка, який
потішив присутніх надзвичайним виконанням відомих музичних творів.
Особливістю зустрічі стала презентація видання студентських плакатів на
захист української мови — „Слово —
меч духовний“, яке нещодавно вийшло
друком у видавництві Львівської політехніки і в день зустрічі експонованих
у головному корпусі Львівської політехніки. До слова, програма Львівської
обласної ради про розвиток і функціонування української мови передбачає
розповсюдження мовних плакатів у всі
школи Львівщини.
Добрим словом про архієпископа
Ігора Ісіченка та співпрацю з ним відгукнувся і директор видавництва „Святогорець“ отець Василь Саган.
Під час зустрічі архієпископ презентував гостям свої книги від цього
видавництва: „Розмови на межі тисячоліть“, „Майте любов поміж собою“,
„Дім мій буде домом молитви“.
— З ініціятиви Ірини Фаріон відбувається презентація не лише моїх
книжок, а загалом видавництва „Святогорець“. У межах цього проєкту здійснюється дуже цікава співпраця між

Світлина Наталії Павлишин

Незалежність церкви починається
з її вміння сказати „ні“

Харківською і Полтавською єпархією
та львівськими священиками, — наголосив архієпископ Ісіченко.
Духовний пастир говорив про проблеми людського буття, важливу суспільну роль Церкви в сучасному світі.
На думку професора, статус державної
релігії був одним із найважливіших
чинників, які руйнували авторитет
Церкви, довіру до неї та самостійність
її дій, внутрішню свободу, без якої духовне життя неможливе. Державний
статус релігії означає не стільки її привілеї, скільки офіційне узалежнення
від держави.
Після становлення держави, найбільшою відповідальністю і найзначущішою місією Церкви в Україні є духовне
оздоровлення суспільства. Адже після
падіння Союзу та стрімкої трансформації колишньої партійної номенклатури
запанував моральний релятивізм. Церква має нагадувати, а при необхідності й
активно боронити право кожної людини
чи суспільної групи на власну думку,
життєву позицію, що не збігається з
ідеологією більшости. Сьогодні в Україні
найбільше бракує любови до ближнього, яка передбачає реальну жертовність,
готовність прийняти право ближнього
на свою иншість.
Першочерговою проблемою українського суспільства, за словами архієпископа, є відчуття своєї слабкости і
позбавленість відчуття багатства нашої

традиції. А породила цей комплекс
меншовартости тривала і жорстока
заборона на українську ориґінальність.
Кожна думка професора Ісіченка
особливо глибока. Та з-поміж них
Ірина Фаріон відібрала кілька найсильніших сентенцій:
• „Незалежність церкви починається з її вміння сказати „ні“;
• „Найголовніше для людини навчитися молитися“;
• „Космополітизм християнства —
це легенда, вигадана соціялістами у
ХХ столітті. Християнство ж, і особливо східне, візантійське християнство, у своєму вченні про соборність
Церкви насправді дає чудову модель
для гармонійного сполучення різних
етнічних культур в одній світовій
цивілізації“.
Доброю традицією проєкту „Від
книги до мети“ є діялог гостя з присутніми, який відбувається через відповіді на найактуальніші запитання.
Ця зустріч стала особливою ще й за
кількістю та різноманітністю запитань.
Найбільше вразила щирість, дотепність і влучність Ігора Ісіченка під час
цього діялогу.
Про зацікавленість громадськости
темою зустрічі та особистістю гостя
свідчила вщерть заповнена актова
зала головного корпусу Політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН

[Суспільство]

ч. 8 (2768)
1 — 14 березня 2012

15

духовна зброя

„Підтримай українську культуру!“

П

Напередодні зустрічі і
під час неї всі охочі змогли
придбати нову книжку Василя Нечепи „Рід козацький
величавий“, а також зробити доброчинний внесок
на придбання цих книжок
для українських громад у
Росії. Тож, розпочинаючи
імпрезу, директор МІОК
Ірина Ключковська оголосила список жертводавців

та перелік осередків, яким
буде передано книжки.
Присутні в актовій
залі головного корпусу
Львівської політехніки з
величезним задоволенням прослухали народні
пісні, думи, арії з опер та
твори сучасних авторів
у неперевершеному виконанні кобзаря-лірника,
подарувавши йому шквал

Світлина Катерини Гречин

ід таким гаслом і з нагоди наближення 200-ліття від
дня приходу на світ Тараса Шевченка у Львівській політехніці відбулася зустріч з видатним кобзарем-лірником
з Чернігова, лавреатом Національної премії ім. Тараса
Шевченка, народним артистом України, громадським
діячем Василем Нечепою, який приїхав до Львова на
запрошення Міжнародного інституту освіти культури та
зв’язків з діяспорою.

оплесків, пишний кошик з
квітами і вишиванку.
― До відзначення
200-ліття Тараса Шевченка

духовно треба готуватися не
один рік, — говорить Ірина
Ключковська. — Власне, для
цього ми й запросили Василя Нечепу, який неодноразово презентував українську народну творчість
для світового українства у
країнах Західної Европи,
Австралії та США. Він —
справжній сподвижник,
який зустрічається не лише
з академічними громадами,
а й дітьми, виховує їх своєю
піснею й думою, відроджує
багато забутих пісень. Василь Нечепа родом із Чернігова, тож нинішня зустріч
символізує єдність Сходу і
Заходу.
Катерина ГРЕЧИН

незнищенність слова

„Об’єкт № 8“ у новому форматі
Львівській політехніці, з нагоди
40-річчя репресій в Україні у січні
1972 року, 22 лютого відбулася презентація другої збірки лавреата Національної премії ім. Т. Шевченка Ігора
Калинця „Відчинення вертепу“, написаної 1967 року, виданої в Бельгії 1970
року і перевиданої торік Львівською
аґенцією „Піраміда“ у серії „Приватна
колекція“. Презентація відбулася за
підтримки Міжнародного інституту
освіти, культури і зв’язків з діяспорою
Львівської політехніки та Народного
дому „Просвіта“.
Відкриваючи імпрезу, директор
МІОК Ірина Ключковська відзначила,
що вихід цієї книги в Бельгії мав доленосне значення для українців в Україні
і тих, кого доля закинула за її межі: це
був символ тієї свободи, яку кожен
плекав у своїй душі.
Задокументував, систематизував,
опрацював матеріяли, пов’язані з
арештами, репресіями, дослідник,
кандидат історичних наук, автор багатьох книг про шістдесятників Юрій
Зайцев. Він розповів про видання, які
вдалося зібрати впродовж двадцяти
років, відколи займається тією тематикою, складні й небезпечні методи
конспірації перевезення творів із тюрми на волю, за кордон, а потім назад
в Україну:

— Насправді книжка
вийшла в Лондоні, у видавництві, яке належало ОУН
бандерівського крила. Там
спочатку вийшла книжка
Стуса, начебто теж у Брюсселі. Робилося це для того,
щоб заховати сліди, де видавалися ті книжки. Поетичне слово Ігора Калинця, як і
його побратимів, доходило
до сердець людей відвертіше, ніж будь-яке пропагандистське гасло.
Ігор Калинець розповів
про історію своїх збірок (має їх 17):
― Форму збірки „Відчинення вертепу“ я запозичив в Антонича. Зробив
три дійства, а поміж ними — відпочинкові вірші, які назвав „Інтермедії“.
Спочатку вирішив надрукувати у видавництві „Радянський письменник,
дістав гарну рецензію. Та не судилося.
Тим часом книжка почала „ходити“
по руках. Після реабілітації мені її повернули зі штампом КҐБ „Об’єкт № 8“.
Згодом Ярослав Лемик виготовив подарункове видання, з фотографіями,
ілюстраціями і графікою Богдана Сороки. Одна з них потрапила за кордон.
Про поета-дисидента, його книжку й свою першу рецензію „Етюди
про поезію і „Відчинення вертепу“
Ігора Калинця“ розповів письменСвітлина Катерини Гречин

У

ник, науковець Роман Хоркавий
(Євген Хорда). Рецензія, як і книжка
Калинця „ходила“ по руках: „відколи
віддав її Калинцям, втратив над нею
контроль“.
Поділився спогадами про книжку
і свою графіку до неї художник Богдан Сорока. Після виходу калинцевої
книжки його більше не впускали ні на
одну виставку, було заборонено навіть
згадувати ім’я художника.
Поезії зі збірки прочитала журналістка, поетеса, заступник директора
музею „Тюрма на Лонцького“ Вікторія
Садова, рукописна збірка якої зберігається в музеї. Українські обрядові пісні
заспівав фольк-гурт „Марвінок“.
Катерина ГРЕЧИН
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прес-клуб

Досвід міжнародного співробітництва

У

Львівському прес-клубі 22 лютого відбулася презентація книжки „Українці Бразилії“, в якій взяли участь
Надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні
Трой Лулашник та керівник видавничого проєкту „Українці Бразилії. Ucraniano do Brasil Ucrainians in Brasil“ Ігор
Осташ — Надзвичайний та повноважний посол України в
Канаді у 2006 — 2011 роках.

Я к з а у в а ж и л и го с т і
прес-клубу, торік українська спільнота відзначила
120-річчя українських поселень і в Канаді, і в Бразилії.
В Канаді, до прикладу, з цієї
нагоди було втілено у життя українсько-канадський
проєкт Посольства України
в Канаді „Історичний потяг
українських піонерів“. Саме

завдяки цьому проєкту група дипломатів, політиків,
громадських діячів, митців,
письменників та студентів
змогла ознайомитися зі
шляхом, який свого часу
подолали перші поселенці.
Українці Бразилії підготувалися до цієї знаменної
для них дати по-своєму.
Вони підготували перше

наукове видання про історію та культуру українців
Бразилії , яке вийшло друком під патронатом Ігора

Осташа і стало унікальним
досвідом міжнародного
тристороннього (УкраїнаКанада-Бразилія) співробітництва в галузі науки і
культури. Наукові редактори
видання — Марина Гримич
(Україна), Андрій Нагачевський, Джон Лер (Канада)
та Ольга Калько (Бразилія).
Презентація книжки у Львові відбулася не випадково:
саме вихідці зі Львівщини
стали першими українцями,
які, в пошуках ліпшої долі,
виїхали у невідому Бразилію і знайшли там другу
батьківщину.
К. Г.

дорога до себе

Наука життя від Ансельма Грюна
тець Ансельм Грюн — монах-бенедиктинець, який наприкінці зими, якраз
коли наші організми довикористовують запаси вітамінів і цілком піддатливі до депресії, приїхав з Німеччини підтримати психологічно і вказати нам
дорогу до самих себе й сенсу нашого життя.

Наш гість — психоаналітик, християнський письменник і автор бестселерів,
економ (келар) у монастирі, духовний
провідник, реколектант. Він є автором
386 книг, які перекладені 32 мовами. Маючи 48-річний досвід духовного життя,
отець зреалізував себе як філософ, богослов та економіст: щорічно він організовує понад 200 лекцій та семінарів, на які
потрібен попередній запис за два роки.
У Львові о. Ансельм Грюн мав зустрічі з чиновниками мерії, монашою

спільнотою, громадськістю міста. Крім
того, він здійснив екскурсію Львовом
та взяв участь у Архієрейській Божественній Літургії, яку 19 лютого в
храмі св. Йосафата очолив митрополит
Львівський Ігор (Возняк).
О. Ансельм української, на жаль,
не знає. Але завдяки добрим перекладачам, охочі могли запам’ятати багато
порад, які допоможуть нам не в одній
життєвій ситуації. Можемо знайти їх
також у книгах священика, які вже не

• Бути вдома можна тільки там, де живе таємниця.
• Коли будемо постійно думати про свій страх, він зробиться набагато сильнішим. Але страх може привести
до Бога, бо запитує: кого я боюся — людей чи Бога?
• У кожному з нас є простір для тиші. В цьому просторі
мешкає Бог, і там ми можемо бути самі собою.
• У глибині душі жодні слова наших ближніх не можуть
нас зранити. У царстві небесному своєї душі ми є завжди
зцілені, цілковиті і первісносотворені.
• Багато людей вважають, що не мають жодної місії
на землі, бо вони не політики, не економісти, не знаменитості. Однак, ми залишаємо свій слід у людях, з якими
зустрічаємося. Цей слід творить світ.
• Часто спостерігаємо, що люди не живуть своїм життям, а наздоганяють ті образи, які инші для них творять.
Коли я є собою, то я — вільний. Ніхто не має права чинити
тиск на мене. Я такий, як є, і дозволяю иншим бути собою.

Світлина Анни Герич

О

перший рік українською мовою видає
„Свічадо“. Для окреслення сенсу вчення ось вам короткі цитати із зустрічей
у Львові.
Анна ГЕРИЧ

• Я не зобов’язаний бути місіонером для цілого світу. Але
там, де є, я можу залишити промінь сяйва Ісуса.
• Старенькі люди вже нічого особливого не можуть
вчинити, але вони часто випромінюють світло у своєму
погляді. Їхнє у зморшках обличчя віддзеркалює сяйво. Ці
люди надзвичайно важливі в історії світу: вони роблять
його світлішим.
• У тайні Хрещення ми всі отримуємо помазання Боже
бути царями/царицями, пророками/пророчицями, священиками/священицями. Цар не дозволить, щоб на нього
чинили тиск. Пророк усвідомлює, що в ньому живе слово
Боже, через нього Бог хоче щось промовити до світу. Священик — це той, хто береже святість у собі та в инших,
і освячує нею світ.
• Сенс життя — це жити власною сутністю, неповторним образом Бога в собі і закарбувати власний слід
на цій землі.
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фестиваль

Театр Лесі Українки, або Леся Українка в театрі

Х

оч як це не дивно, але сьогодні у Львові відбувається
систематично лише два театральні фестивалі — „Золотий лев“ та „Драбина“. Тож коли колектив Львівського
драматичного театру імени Лесі Українки впровадив на
мистецькій мапі ще один театральний фестиваль, присвячений творчості своєї патронеси, точніше поставам за
її творами чи про неї саму, але не тільки на львівських
сценах, а й у инших театрах України та за її межами, це
стало для львів’ян справді небуденною і вагомою подією.
Хоча цей фестиваль ще
відносно молодий (відбувається лише другий рік, в
останній тиждень лютого),
проте він активно впроваджує власні театральні традиції. Зокрема, цього року
відбувся круглий стіл на
тему „Творча полівиразність
Лесі Українки“, в якому взяли участь режисери, актори,
театральні критики, літературознавці та письменники.
Предметом дискусії учасників круглого столу стало
власне бачення актуальности драматургії Лесі Україн-

ки, інтерпретація категорій
сценічности та несценічности драм письменниці, виходячи з власного творчого
досвіду. Як колись слушно
зауважив видатний критик
Юрій Шерех-Шевельов у
праці „Театр Лесі Українки
чи Леся Українка в театрі?“,
для сценічних втілень творів Лесі Українки на сценах
українських театрів мусить
бути добре вишколена не
тільки постановочна трупа,
а й достатньо інтелектуально підготовлена публіка, адже драматургія Лесі

Українки — це передовсім
драми ідей. Тож, очевидно,
на заохоту ширення інтелектуального глядача майбутнього й було спрямовано
проведення круглого столу
на цьогорічному фестивалі.
На жаль, через аномальні холоди дирекція фестивалю мусила відмовитися від
проведення конкурсної програми. Проте увазі публіки
було презентовано аж дві

нові цікаві прем’єри. Першими порадував львів’ян
Хмельницький обласний
театр ляльок „Дивень“ —
він показав глядачам свою
прем’єру „Лесині листи“ за
епістолярною спадщиною
Лесі Українки. Очевидно, що
форма лялькового театру
в аспекті подачі такого матеріялу викликала інтерес
у містян, з огляду на відсутність аналогів подібного
спектаклю у репертуарі
місцевого лялькового театру. Другою прем’єрою була
постава за драмою Неди Неждани „І все-таки я тебе зраджу“ за автобіографією Лесі
Українки. Режисером цієї
вистави є художній керівник
та організатор фестивалю
заслужена артистка України
Людмила Колосович.
Оксана ПАЛІЙ

чари мельпомени

„І все-таки я тебе зраджу...“

Т

Це зворушлива розповідь про особисте життя
великої поетеси Лесі Українки, про кохання і розлуку,
про мужчин, яких вона кохала і втрачала. Драматург
(Василь Баліцький, він же
виконує всі чоловічі ролі у
виставі), розповідаючи про
Лесю, роздумує над філософськими проблемами
життя і смерти, кохання і
зради, а також викладає
знамениту теорію Ніцше
про три перетворення
духа — із верблюда у тигра,
із тигра — у дитину. Леся
(Валерія Новак) на смертному одрі згадує все своє
життя, дитячі, юнацькі роки
і період зрілости, а також

свої захоплення. Першим
коханням поетеси був Нестор Гамбарашвілі, грузин,
який винаймав у Косачів помешкання, потім — велике
кохання до революціонера
Сергія Мержинського і, нарешті, Климент Квітка, який
подарував Лесі тихі роки
сімейного затишку наприкінці її життя. У драматичну
канву вистави органічно
вплітаються уривки з творів
Лесі Українки. А Білий Дух
(Наталя Липко) і Чорний Дух
(Інна Лиховид) — наче ангел
і демон, що супроводжують
нас усе життя.
Ліжко, яке за допомогою
підвісних тросів перетворюється на скелю біля моря чи

Світлина Андрія Куб’яка

аку назву має нова вистава Львівського драматичного театру імени Лесі Українки за п’єсою київського
драматурга Неди Неждани. Режисер-постановник — заслужена артистка України Людмила Колосович, художникпостановник — Оксана Радкевич, хореограф — Ольга
Петрик.

гойдалку, підвішений рояль
і сходи углибині сцени —
як зв’язок із потойбіччям,
створюють тривимірний
простір, у якому дійство
набуває дещо містичних
барв, але не перестає бути
реальним.
На прем’єрі була автор
п’єси Неда Неждана, якій
дуже сподобалося втілення

її твору на сцені Львівського
драматичного театру імени
Лесі Українки. Вона відзначила багатовимірність
вистави і майстерну гру
молодих акторів (усі вони ―
студенти третього курсу
акторського факультету ЛНУ
ім. І. Франка).
Людмила ПУЛЯЄВА
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кінострічка

„ТойЩоПройшовКрізьВогонь“:
історія героя-вождя

В

українському кінопрокаті з’явився
український фільм, вартий масового перегляду. Картина, означена
автором — режисером Михайлом
Іллєнком як „романтична балада“,
поєднала поетику національного
кіно й тенденції сучасного світового
кінематографа.

Наш глядач, не балуваний вітчизняними стрічками, задовільняється голлівудським ширпотребом і
вряди-годи — европейськими фестивальними новинками. Тому поява
українського фільму „ТойЩоПройшовКрізьВогонь“ на екранах кінотеатрів (ліцензований реліз на DVD
заплановано на квітень) викликала
жвавий інтерес, без перебільшення, у
суспільстві. Подивитись екранізовану
історію про українського льотчика,
який після Другої світової війни потрапив до Канади і став вождем
тамтешнього індіянського племені,
цікаво всім — „фільм наразі збирає
різні покоління і мене це дуже гріє“
(інтерв’ю з Іллєнком).
Ідея зняти кіно на основі реальних
подій і вимислу виникла давно, але
почати її втілення вдалося лише п’ять
років тому. Зйомки переривались
через політичні обставини й брак

артгаус

грошей. Актор Дмитро Лінартович,
який зіграв у фільмі головного героя
Івана Дадоку, вперше приміряв роль
такого рангу — до того знімався у
телесеріялах: „У цю роботу вкладено
багато праці, тепла й любови“.
С ер е д пози т ивних момен т ів
фільму, як звичайному глядачеві,
мені хочеться відзначити добру гру
більшости акторів і добру роботу
оператора. Та, на мою думку, в бочці меду є і свої ложки дьогтю: не
надто вдала комп’ютерна графіка,
не завжди зрозумілі, нелогічні, а то
й штучні ігрові моменти, за якими
мало психологізму і глибини, більша зосередженість на подієвості й
динаміці. Важко сказати, яким би
мало бути наше сучасне художнє
кіно, але про те, що воно українське,
не мали би свідчити етно-вставки,
притягнуті в сюжет, як то кажуть,
за вуха: наприклад, віднаджування
вовків за допомогою пісні „Била
мене мати…“ викликає, як на мене,
радше скептичний сміх, ніж зняття
напруги тривоги й страху.
Резюмую: Михайло Іллєнко спробував зняти кіно, яке б сподобалося
всім (чоловікам — пригоди, жінкам ―
„лав сторі“), поетичність — данина
традиції, баталії — орієнтація на

сучасні кіновимоги, драматичність,
але розбавлена комедійністю, а мов
у фільмі звучить аж кільканадцять —
російська ― основна (бо якою ще
відображати радянські армійські реалії?), українська (головний герой —
українець!), татарська, англійська та
инші.
Фільм уже об’їхав двадцять міст
України, заплановано ще десять. Усюди він збирає добрі відгуки. Хочеться
мати надію, що „ТойЩоПройшовКрізьВогонь“ стане не просто культурним
явищем-спалахом, а й відправною
точкою відліку для подібних і неподібних, ще кращих українських кіноісторій.

Трохи Британії, трохи — Франції

У

категорії (якби така існувала)
„зарубіжне кіно, яке варто подивитись“, у лютому було принаймні два претенденти на глядацьку
увагу ― біографічна драма „Сім днів
і ночей з Мерилін“ та найгучніші
французькі кінопрем’єри року на
фестивалі „Вечори французького
кіно“.

„Сім днів і ночей з Мерилін“ —
фільм-спогад молодого британця
про тиждень, проведений з найбажанішою жінкою планети, живою
легендою Голлівуду і заг адкою
Мерилін Монро, знятий за книгою
Коліна Кларка „Принц, танцівниця і
мій тиждень з Мерилін“. Мелодраматична стрічка про кохання асистента режисера Коліна продумана
до деталей і це відчутно як у підборі

одягу акторів та грі, так і делікатності
висвітлення ситуацій. Перед глядачем постають дві Монро: одна —
спокуслива актриса, яка заворожує
своєю природністю й сексуальністю, а друга — беззахисна дитина,
яка сумнівається у своєму таланті
й, навіть будучи оточена натовпом
шанувальників, почувається самотньою. Фільм побудовано на реальних подіях, у ньому задіяне справжнє
сузір’я акторів, тож не дивно, що він
має багато номінацій на різні премії:
Мішель Вільямс, яка виконала роль
Мерилін Монро, вже отримала „Золотого глобуса“ як найкраща акторка
стрічки, а актор Кеннет Брена, який
зіграв легендарного актора Лоуренса
Олів’є, претендує на „Оскара“.
Щодо французьких кінострічок,
то їх психологізмом і дотепністю

кіномани мали змогу насолоджуватися з 23 до 29 лютого. До перегляду
були представлені такі фільми: „Мій
найстрашніший кошмар“ (про те, як
люди з різних світів можуть стати
близькими), „17 дівчат“ (вагітність
у під літковому віці — не привід
для суму, а довгоочікувана перепустка у світ дорослости), „Далеко
по сусідству“ (про подорож героя у
власне минуле) та „Дівчисько“ (зворушлива драма про коротко стрижену дівчинку, яку сприймають за
хлопчика). Фільми демонструвалися
українською мовою в залах, повних
глядачів.
Що ж, очікуємо на нові прем’єри
і шедеври…
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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крізь призму душі
увазі читачів рецензію на фільм Михайла Іллєнка „ТойХтоПройшовКрізьВогонь“ доцента каПропонуємо
федри української мови Львівської політехніки Ірини Фаріон

Брати Іллєнки — характерники
українського кіна
Не приховаю, що кожна зустріч з
родиною Іллєнків — це вдивляння
у Юрія Іллєнка: у його риси, слова,
манери. І водночас постійне прокручування його тези, що досвід не
передається. До болю не вистачає
Його і до очевидности — Він з нами:
духовно, культурно, політично. Фільм
„ТойХтоПройшовКрізьВогонь“ Михайла Іллєнка це засвідчив сповна.
Пан Михайло приїхав до Львова
невидимкою, не попередивши найперше тих, хто чекав його особливо.
У цьому його самодостатність і самоспоглядальність, що зачудовує. Від
нього віє спокоєм і журбою, тому
вулкан жит тєствердно-полярних
почуттів з його фільму приголом
шив мене. Хотілося просто милуватися цією Людиною-схованкою,
Людиною-запальничкою, чи ТайнЯком, як кажуть у Галичині. Але — за
порядком.
Фільм дивилася двічі. Піду ще
раз. За першим разом — шторм
почуттів, бажання зридатися в самотині і вчепитися у Божу Руку.
За другим — кришталево-сталева
злість, прагнення заїхати в пику всім
степанам-зрадникам і несамовито
бути задля прямостояння і протистояння злу, тупості і зраді. Ось вона
сила справжнього мистецтва, душею
якого завжди була і буде найвища
точка кипіння людських почуттів.
Іллєнки — кінематографічні
характерники, що вміють невидиму силу духу перетворювати у
приголомшливі зримі образи. Вони
наче кладуть на долоню те, що твій
пристосований до сірих буднів зір
не вміє побачити. Через гру світла і
тіні, метафоричне осягнення світу,
через прозирання у його сутність та
взаємозалежність мертвого, живого і
ненародженого вони виносять на поверхню причину проблем буття твого
народу — і водночас його невмирущість. Вони убивають і воскрешають,
виснажують і наснажують, вчать
безоглядно любити і кришталево
ненавидіти.
Почуття у фільмі починалися з
розмови батька Ореста з Богом. З
хрестика, що навис над дитиною з

батькової шиї. Потім, крізь життєві
дороги, цей Божий батьків знак простелив синові шлях зі сталінського
концтабору у далеку Канаду, що
навчилася, завдяки героєві Іванові,
української мови та пісні… Почуття
провадили змагання поміж літаками
та лелеками, поміж вірністю та зрадою, поміж людиною та твариною,
поміж тліном і вічністю.
Думалося, що ці піруети летуна
Івана у небі, це не просто фізичні
можливості вправного пілота. Це спадок від батька та діда-характерників
протинати не матеріяльні шари атмосфери, а літати у товщах тонких
світів людського духу та душі. Господь так щедро обдарував наш народ
такими можливостями, що він враз,
після ХХ століття — „віку голоти“, —
це раптово забув і потонув у тупому
споживацтві, пристосуванстві, короткочасному існуванні-зраді, що має
один кінець — степанова смерть. Народ забув про свої можливості перемагати видиме невидимим. Своїми
віруваннями, любов’ю, культурою та
мовою. Фільм громогласить про це!!!
Різномовний код фільму, та ще й у
моєму першому перегляді — без субтитрового перекладу, — поводив різними світами, де моя мова, на щастя,
не, як звично, розчулювала мене
(скільки можна сентименталити!), а
утверджувала як господаря — і то
всюди: чи то Канада, чи СеРеСеРе. Навіть надчуттєва, ювелірно-еротично
дозована сцена пізнання жіночого
тіла як мови-душі відкривала у закоханих чоловічий первень володаря і

жіночий — натхнення і приймання.
Іван просить про одруження своєю
мовою, своєю лише прощається, і до
батьків Небо вчить промовляти лише
їхніми мовами. Дитина Івана — як
аксіома — говорить Його мовою. Чи
можна було ще тонше відтворити
мовну екзистенцію кожного народу
як духовну нитку пов’язання одного
з одним: від батька до сина…? Актор Дмитро Лінартович, з огляду на
блискучу українську ритмомелодику
і фонетику, просто священнодійствує
українським словом, і буденствує
російською, англійською, але прочулено видихає індіянською. Який це
неосяжний рівень кінематографічної
культури донесення найвищих Божих
цінностей!
Безсумнівна експансивність російської та англійської мов не тільки у
самому факті витіснення і українців, і
індіянців з їхніх предковічних земель,
але в нерозумінні потреби загнати
назад ці мови-завойовниці у береги
їхніх етнічних земель. Тому бунтує
брутальним словом Дмитро, коли
індіянець каже, що хочуть і ці їхні
землі забрати: „Не дочекаються…!“
А ще фільм наповнено мегаобразами з майстерні винятково
Іллєнків: образ Богоматері, лелек,
яблук, тварин — кращих від людей,
людей — ниціших за тварин — і віч
ний зудар ідеального з матеріяльним. Це і є національне кіно сучасного творення вільної і сильної людини,
а не агонія постмодернізму. Кожен
у цьому фільмі побачить винятково
себе, а дехто взагалі не побачить, бо
він загубився?
Піду на фільм, мабуть, утретє, аби
ще раз пережити лелечині пір’їнки на
крилах літаків-винищувачів, розсипані з відер яблука у диво-українському
саду, польоти на літаках, що заведені
українськими словами-мантрами, —
і порадіти за зведений власноруч
дім Івана у далекій Канаді, яку він
зробив мікро-Україною. Цей фільм
можна продавати в аптеці як рецепт
для очищення душі і зміцнення націмунітету.
Ірина ФАРІОН
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прем’єра

коротко

„Гамлет“ для гурманів
ерша прем’єра в новому році в Національному академічному українському драматичному театрі імени М.
Заньковецької — пішла.
Добрий гумор і добра його
режисерсько-акторська
подача — пішли. Трансформація трагічного у
комічне — пішла. І все
це — „Гамлет у гострому
соусі“, панове…

Світлина Наталі Яценко

П

Пародіювати, цитувати,
переинакшувати Шекспіра,
як і будь-якого иншого
класика — річ небезпечна
і відповідальна. Потрібно
мати неабияке чуття, щоб
перекроєний матеріял асоціятивно
апелював до ориґіналу і в той же час
сприймався як новий самобутній твір.
Але „Гамлет у гострому соусі“ італійського драматурга Альдо Ніколаї у
приготуванні режисера Вадима Сікорського, склалося враження, добрий і як
п’єса, і як сценічна постановка.
Вадим Сікорський уже раніше звертався до творчости цього автора — на
початках входження в режисуру ставив
його „Рисове зерно“. Але якщо в „Рисовому зерні“ були елементи драми, то
„Гамлет у гострому соусі“ — це чиста
комедія.
― Ця п’єса — жарт на тему Вільяма
Шекспіра, — каже він. — Не хотілося
б перетворювати її на капусник, адже
вона має вишуканий, витончений
гумор, який сподівається на знання
Шекспірівського „Гамлета“. Це дуже
гарна композиція на тему чи парафраз,
дещо миле та смішне.
Ця налаштованість на добрий настрій глядача, який, сміючись, може,
над чимось мимоволі і задумається (наприклад, над тим, якими же смішними
видаються збоку наші пристрасті і яким
коротким є життя), відчутна впродовж
цілої вистави.
У „Гамлеті в гострому соусі“ маємо
майже всіх персонажів, які діяли і в
шекспірівському „Гамлеті“. Але центр
дії инший. Епіцентром усіх перипетій
стає королівська кухня в замку, а голов
ним персонажем, який і „заварює усю
кашу“ — кухар Фроггі. Передавання
пліток, душевні зізнання, розкриття і
задумування змов, а також завершення
конфліктів відбуваються на кухні — декорації (по-своєму теж дотепні: тертка

слугує за прапор) упродовж двох частин
вистави залишаються незмінними.
Змінюються лише смаки Гамлета: „Не
шоколаду я жадаю — крові…“ — відтак замість солодощів на столі, вирішує
Фроггі, в нього буде біфштекс із кров’ю.
Виставу не раджу дивитися на
голодний шлунок — його спазми неминучі. Від розпалювання уявою апетиту і
від… сміху. Меню дуже пікантне: печінка „Прометей закльований“, соус „Гнів
господній“, салат „Кучерява лисина“.
Кухнею пахне в усьому: „щось протухло
в Датському королівстві“, „в мого сина
хоч і не всі вдома, але казанок варить“,
„акторство — паршиве ремесло, мити
баняки — і то краще“ тощо. Тобто і ділом, і словом вашу увагу прикують до
сцени і змусять думати про їжу, запахи
та знову ж — сміятися.
Від старого трагічного „Гамлета“ зосталась і коронна філософська дилема,
яка в Гамлеті приперченому отримує
кілька дотепних варіяцій: „ким бути
чи не бути“, „знати чи не знати“, „пити
чи не пити“, „я готовий чи не готовий“,
зрештою — „бронхіт чи дуель“. Вибирайте — сміятись з них чи не сміятись…
Після перетравлення цієї комедії
ситуацій, здається, не було печії — все
засвоїлось добре. Можливо, соус міг би
бути гостріший, але він би тоді заглушив
природні складники — атмосферу невимушености, а якби менш гострим
(моментами таки проскакували перчинки у вигляді зайвого акторського драматизму), то втратив би свою напругу. Та
й, як то кажуть, на смак — товариш не
всяк. Але шанувальникам комедій мало
би сподобатись…
Наталя ЯЦЕНКО

У галереї „Леміш“ відкрито
персональну виставку „Лінія, що
творить…“ відомого львівського художника Тараса Беняха. В
експозиції представлено близько
40 авторських творів, виконаних
акрилом та тушшю на папері. Це
як великі роботи, так і малі ескізні
варіянти. В них лінія є основним
елементом, що творить неймовірно красиві силуети і передає
пластику, характер та ґраціозність
жіночого тіла. Експозиція триватиме до 13 березня.
23 лютого у кав’ярні „Кабінет“ відбулась літературна зустріч з відомим поетом та прозаїком Юрієм
Винничуком. Під час зустрічі Юрій
Винничук розповідав про свої
книги. Особливо увагу зосередив
на двотомній антології „Розіп’ята
муза“, до якої ввійшли імена 322
поетів, яких було розстріляно,
репресовано, які стали жертвами
комуністичних злочинів або загинули під час війни. Також письменник повідомив, що працює над
третім томом антології.
Березневий репертуар у Львівській
філармонії цьогоріч особливо
яскравий і насичений. „Перший
день весни“ — символічна назва
концерту, який складатиметься з
творів сина Вольфґанґа Амадея
Моцарта Франса і з яким завітає весна у концертну залу імени
С. Людкевича. Впродовж березня почуємо також твори Сергія
Прокоф’єва та Дмитра Шостаковича, Едварда Гріга, Петра Чайковського та инших зарубіжних, а до
того, українських композиторів.
Завершиться березень виступом
знаменитого піяніста Сергія Бабаяна та оркестру „INSO-Львів“.
У Львові відбувався фестиваль
„Дні їдишу та культури євреїв Східної Европи“. У програмі
фестивалю були лекції, круглі
столи, кінопокази. „Цим фестивалем привідкривається певний
пласт культури Львова. Тобто
відкриється частина львівського,
галицького життя, яке є пов’язане
з єврейством. Ми всі від цього
збагачуємось“, — вважає віцеректор з питань призначення та
місії УКУ Мирослав Маринович.
За матеріялами інформаґенцій
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Кросворд
Горизонтально:
3. Добровільне і безоплатне колективне виконання суспільно корисної роботи в суботу. 9. Вид командних змагань з
бігу. 10. Держава в Европі. 11. Столиця Південної Кореї.
12. Вітрозахисна куртка з капюшоном. 13. Людина, що
займається проблемами, пов’язаними з невпізнаними літаючими об’єктами. 14. Тварина або людина, позбавлена
пігментації. 15. Великий гурт овець. 18. Скупчення найдрібніших крапельок води в нижніх шарах атмосфери, що
робить повітря непрозорим. 20. Музичний твір для восьми
виконавців. 21. Край землі, що межує з поверхнею моря,
озера, річки. 22. Нижня частина ноги людини. 24. Народні
збори у Стародавній Греції. 27. Найбільша ріка Південної
Америки. 31. Конвой, охорона, що супроводжують когонебудь. 32. Протестантський священик. 33. Він завжди
сердиться на блискавку. 34. Богиня відплати, помсти у
давньогрецькій міфології. 35. Той, хто схильний прикрашати
дійсність, мрійник. 36. Слово, утворене переставлянням
літер иншого слова.
Вертикально:
1. Адміністративно-територіяльна одиниця в Україні.
2. Гормон підшлункової залози, що регулює вуглеводний
обмін і застосовується для лікування діябету. 3. Доріжка,
протоптана звірами або людьми. 4. Багаторічна рослина,
дикий шафран. 5. Фігурна лінійка для викреслювання
кривих ліній. 6. Повторюване у вірші поєднання кількох віршованих рядків, пов’язаних між собою певною системою
рим та інтонацією. 7. Документ про закінчення університету. 8. Колишня назва Янгона, столиці М’янми. 16. Наукова
праця, де докладно розглянуто якесь конкретне питання
чи окрему проблему. 17. Полярний район північної півкулі.
18. Підвищення для виступу промовців у залах, на майданах. 19. Держава, що нападає на иншу для загарбання
її території, ліквідації її незалежности. 22. Зрізані біля кореня стебла жита, пшениці, що стоять на пні. 23. Відчуття
в’язкости в роті, а також неприємні больові відчуття на
Відповіді на кросворд, опублікований у числі 5-6
Горизонтально: 3. Дефолт. 6. Подвиг. 8. Олово. 9. Талант. 10. Крузо. 11. Рекорд. 13. Атакама. 15. Крекінг. 17. Маркіза. 19. Альт.
20. Парк. 21. Інна. 22. Рада. 23. Язик. 25. Делі. 26. Окуліст.
29. Штурман. 31. Фаланга. 32. Ранжир. 33. „Ідіот“. 34. Епопея.
35. Антик. 36. Нуклон. 37. Арніка.
Вертикально: 1. Лопатка. 2. Одвірок. 3. Дублікат. 4. Тоскана.
5. Комунікабельність. 6. Полонез. 7. Гороскоп. 9. Тоталізатор.
12. Дендрологія. 14. Медіана. 16. Ремарка. 17. Манто. 18. Азарт.
24. Карантин. 25. Діаспора. 27. Капітан. 28. Статика. 30. Наргіле.
31. Флемінг.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 7
Горизонтально: 5. Корсика. 7. Олігарх. 10. Спартакіада. 11. Америка. 12. Пегас. 14. Дідух. 15. Лаваш. 17. Атакама. 19. Абордаж.
21. Діана. 22. Пантера. 25. Депутат. 27. Гаага. 28. Тесть. 30. Аматі.
32. Терикон. 34. Сейсмологія. 35. Стеарин. 36. Стратег.
Вертикально: 1. Постамент. 2. Октава. 3. „Іліада“. 4. Преамбула.
6. Сестра. 8. Граблі. 9. Габрово. 13. Скальпель. 14. Двокрапка.
15. Ландтаг. 16. Шаланда. 18. Аргон. 20. Дебют. 23. Анемометр.
24. Баритон. 26. Аутсайдер. 29. Тріска. 31. Меляса. 32. Таймир.
33. Ніготь.

J J J
Жінка збирається в
магазин. Чоловік:
― Ти гроші взяла?
― Взяла.
― Вважай, не трать.

зубах від споживання чогось кислого, терпкого. 25. Ділянка
суходолу, оточена з усіх боків водою. 26. В індуїстській міфології особливий напій, еліксир безсмертя. 27. Вождь гуннів.
28. Давня назва породистого верхового коня у східних народів. 29. Вартість, що вказана на грошових знаках, акціях
та облігаціях. 30. Медичний заклад, в якому виготовляють
ліки за рецептом та продають готові ліки.
Склала Христина ВЕСЕЛА
Банк N оголосив себе банкротом. Вкладникам банку запропонували альтернативу: або забрати нічого, але відразу,
або все, але ніколи.
J J J
У продуктовому магазині:
― У вас є сир рокфор?
― А що це таке?
― Сир з пліснявою.
― Ні, сиру нема. Але є ковбаса „рокфор“, оселедець „рокфор“, торт „рокфор“.
J J J
Зустрілися два приятелі:
― Мене вчора з роботи звільнили!
― За що?
― Та хто ж його знає! Я там уже пів року не був…
J J J
Син приходить додому і говорить:
― Мамо, у школі всі говорять, що я неуважний! Скажи,
що це не так.
― Хлопчику, ти живеш у будинку навпроти!
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увага: виставка!

„Зупини щасливу мить“ —
в „Укрсоцбанку“

В

ідвідайте виставку робіт учасників студентського фотоконкурсу „Зупини щасливу мить“, яку восени проводив тижневик „Аудиторія“,
і яка експонується у виставковій залі приміщення ПАТ „Укрсоцбанк“.
Оглянути роботи фотоаматорів можна щоденно з 9 до 18 години, окрім
вихідних.
Організувати виставку вдалося за сприяння голови журі фотоконкурсу,
керівника Західного комерційного макрореґіону ПАТ „Укрсоцбанк“, заступника голови Правління асоціяції банків Львівщини, голови Правління
асоціяції випускників Національного університету „Львівська політехніка“
Олега Сергеєва.
За допомогу в оформленні виставки редакція висловлює подяку студентам Євгенові Щегольському (ІЕСК), Юрію Заверюсі (ІЕПТ), Русланові
Якимишину (ІІМТ), Мирославу Сердечному, Романові Пришляку, Йосипові
Ілюку, Василю Заваринському, Ігорю Ляховену та Миколі Бричу (ІТРЕ).

Національний університет „Львівська політехніка“
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря з котельні, що працює
на газовому паливі (адреса: м. Львів, вул. Стуса, 2).

Дирекція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської
політехніки висловлює глибоке співчуття
заступникові директора Григорію Володимировичу Понеділку та його родині з
приводу тяжкої утрати — смерти
матері.

Колектив кафедри інженерного матеріялознавства та прикладної фізики Львівської політехніки висловлює сердечне
співчуття доцентові кафедри, кандидату
фізико-математичних наук Григорію Володимировичу Понеділку та його родині
з приводу тяжкої втрати — смерти
матері.

Колектив кафедри деталей машин ІІМТ
Львівської політехніки висловлює глибоке
співчуття доценту кафедри Богдану Володимировичу Сологубу з приводу тяжкої
втрати — смерти його
батька.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30-ти днів в Управління екології та благоустрою
Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок-1, кімн. 437,
тел. 297-57-55).

[реклама та оголошення]

ч. 8 (2768)
1 — 14 березня 2012

23

Многая літа!
Колектив науково-дослідного інституту НДКІ ЕЛВІТ Львівської політехніки щиро вітає ветерана НДКІ ЕЛВІТ, кандидата технічних наук, члена-кореспондента Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем
Миколу Тимофійовича ФУЧИЛУ
з ювілейним 80-річчям і зичить многая і благая літа.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
4 березня — „Чарівне кресало“ (музична казка). 12.00, 		
„Есмеральда“ (балет). 18.00.
7 березня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
10 березня — „Лілея“ (балет). 18.00.
11 березня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 12.00,
„Севільський цирульник“ (опера). 18.00.

Національний академічний драматичний театр
ім. М. Заньковецької
1 березня — „Наталка Полтавка“. 12.00, „Криза“. 18.00.
2, 4 березня — „Мелодія серця“. 18.00.
3 березня — „Гамлет у гострому соусі“. Прем’єра. 18.00.
6 березня — „Невольник“. 18.00.
7 березня — „Останній гречкосій“. 18.00.
9, 10 березня — „Державна зрада“. 18.00.
11 березня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
13 березня — „Мина Мазайло“. 18.00.
14 березня — „Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
2 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
3 березня — „МА-NА. НАТ-ТА“. 19.00.
4 березня — „Хвала Еросу“. 19.00.
9 березня — „Чекаючи на Годо“. 19.00.
10 березня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
11 березня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
2 березня — „Розбите серце“. 19.00.
3, 4 березня — „Розбите серце“. 18.00.
8, 10, 11 березня — „Том, Дік, Гаррі“. 18.00.
13, 14 березня — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.

Будинок орґанної та камерної музики
3, 4 березня — Романтична орґанна музика. В програмі — твори
Ф. Мендельсона, Р. Ваґнера. Солістка — Надія Величко. 17.00.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120175.

увага: конкурс!

К

Сміливі ідеї із „Сіменсом“

омпанія Siemens PLM Software оголошує конкурс
студентських конструкторських робіт „Сміливі
ідеї із Siemens PLM Software“.

На конкурс приймають 3D моделі деталей, виробів
і збірок, виконані в програмному забезпеченні Siemens
PLM Software. Переможці конкурсу отримають призи: за 1
місце — графічну станцію ALIENWARE; за 2 місце — планшентий ПК iPad; за 3 місце — 3D-мишу 3Dconnexion. Переможці також одержать грошову винагороду. Заяву на участь
можна подати до 30 березня 2012 року, а сам проєкт — до
1 червня 2012 року. Докладніша інформація — на сайті
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/
goplm/student_contest_russia/index.cfm?stc=wwiia420000.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом ПВ № 731057, виданий Львівським політехнічним
інститутом на ім’я Васільєва Олега Ігоровича;
утрачений диплом ВК № 33043669, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Яринича Степана Богдановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Савчак Наталії Іванівни;
утрачений студентський квиток № 06976994, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федор Олени Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Пішти Аліни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Макогін Юлії Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Стефанюка Назара Андрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Крук Марти Юріївни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тоцької Анастасії Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Фаст Ксенії Володимирівни;
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