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ЯКИЙ ВАШ ІДЕАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ?

ВАША ДУМКА

Діана Швидун, студентка другого курсу Інституту права, психології та 
інноваційної освіти:

„Той, де можна реалізувати свої мрії“
Для мене ідеальний університет — той, в якому кожен може реалізувати свої 
мрії і де кожного навчають того, чого саме він хоче навчитися. Щоб досягти 
цього, передусім варто було б продуктивніше використовувати час: перефор-
матувати графік навчання, ну і звісно — продовжувати покращувати віртуальне 
навчальне середовище.

Опитав Микита ГАВРИЛЮК, 
студент другого курсу кафедри журналістики та засобів масової комунікації

Ідеальний університет — це коли студенти ходять 
на навчання, а не прогулюють заради того, щоб 
заробити гроші. Я дуже хотіла б, щоб навчання 
стало більш цікаве, щоб студенти йшли в універ-
ситет заради знань, а не заради диплома. 

Тетяна Кузьмінчук, 
студентка четвертого 
курсу Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Де студенти 
ходять на 
навчання“

Як на мене, ідеальний університет повинен бути 
прогресивним. Зараз доволі поширено, коли сту-
дентів вчать того, що було актуально 40–50 років 
тому. Хотіла б оновлення викладачів, а також вве-
дення нових навчальних матеріалів, програм тощо. 

Вікторія Зубик, студентка 
другого курсу Інституту 
права, психології та ін-

новаційної освіти:

„З оновленими 
навчальними

програмами“

Даниїл Сомін, сту-
дент другого курсу 

Інституту комп’ютер-
них наук та інформа-

ційних технологій:

„Хочеться 
більше 

практики, а менше лекцій“
На мій погляд, щоб університет став ідеальний, 
варто зробити декілька простих кроків: зменши-
ти кількість лекцій задля збільшення практики 
та лабораторних робіт, адже саме це дозволяє 
здобувати реальний досвід; підвищити кваліфі-
кацію викладачів, а також впровадити регуляр-
не для них тестування задля дослідження рівня 
цієї кваліфікації.

Вікторія Шелемей, сту-
дентка другого курсу 
Інституту енергетики та 

систем керування:

„Студенти 
обиратимуть 

важливі 
дисципліни“

Передусім хотілося б побачити оновлення всієї 
програми навчання та залучення до викладан-
ня молодих спеціалістів, які мислять сучасно. 
Також непоганим було б спрощення системи 
подання заявок на різні, враховуючи й міжна-
родні, проєкти. Але найбільше хочеться, щоб 
студент міг сам обирати предмети, які для ньо-
го важливі. 
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«НАША ДУМА, НАША ПІСНЯ …»

Перш ніж говорити про музи-
ку і народну пісню, як феномен 
української культури, звернемо 
увагу на пропозицію для україн-
ців ідеологів «русского мира» на 
чолі з фанатичним «собіратєлєм 
зємель» у ХХІ ст. самоідентифі-
куватися. Наче чуємо зловороже: 
«Ідентифікуйтеся, тільки правиль-
но, бо ми ж «один народ», а якщо 
не зумієте, а без нас ви ж нічого 
не можете, то ми готові «по-брат-
ському» прийти на допомогу, а 
для нетямущих то  з градами, і 
танками». Тому радять нам запу-
стити в Україні новий національ-
ний діалог з питань ідентичності 
за участі сусідів і, очевидно, Росії.

Ще раз і ще раз у ці священні 
для кожного українця березневі 
дні згадуємо безсмертні слова ге-
ніального поета Тараса Шевченка 
із поеми «Кавказ», написані 175 
літ тому: 

«До нас в науку! Ми навчим,
Почому хліб і сіль почім!

Ми християни: храми, школи,
Усе добро, сам бог у нас!

Нам тільки сакля очі коле:
Чого вона стоїть у вас,

Не нами дана …»

Ніколи не зітруться з пам’яті 
Шевченкові слова «Борітеся – по-
борете!», сказані Нігояном, коли 
він впав на київську бруківку від 
кулі московського зайди, смерть 
героїв Небесної сотні і тисяч на-
ших співвітчизників, які загинули 
на страшній російсько-українській 
війні, розв’язаній, щоб прискоре-
ними темпами допомогти нам 
«самоідентифікуватися» чи той, 
асимілюватися, розчинитися у 
московському морі.

Підступно знищивши «Богда-
нові статті» як основу політичного 
договору між Україною і Моско-
вією, московити, настановивши 
військові залоги по містах, вмі-
ло використовуючи незгоду між 
старшинами, між посполитим сус-

пільством і заможним його про-
шарком, хитрістю та підкупом, а 
де треба, то й збройно, щораз біль-
ше скорочували самоврядність 
українських громад. Але найбіль-
ший натиск на Україну відбувся 
після програної Полтавської бит-
ви у 1709 році. Хочемо наголоси-
ти, що до XVIII ст. російської куль-
тури загалом  не існувало, була 
культура московська, а саме сло-
во «Росія», запозичене з грецької 
мови, Петру І запропонував архіє-
пископ Феофан Прокопович, який 
став ідеологом реформування 
звироднілої московської церкви. 
Згодом з’явилося і слово «Мало-
росія», яким нарекли руські землі. 
Все, що тільки можна, потягли з 
України до Москви. Від 1709 року 
число студентів Києво-Могилян-
ської академії скоротилося з 2000 
до 161 особи, у Москву перевели 
найкращі наукові сили.

Другим трагічним ударом по 
Україні стало знищення Катери-
ною ІІ Запорізької Січі (1775 р.).

  
«Це той первий, що розпинав

Нашу Україну,
А вторая доканала
Вдову сиротину…»  

(«Сон»)

Так характеризував Шевченко 
XVIII сторіччя, яке в Європі нази-
вали «просвітницьким». Україна у 
цей час втратила вищу суспільну 
верству – вона стала російською 
або малоросійською. Тоді ж у 
вільному краї запроваджено крі-
пацтво.

Саме українці принесли у 
Московщину всю свою високу 
культуру. Ось як про це пише мі-
ністр освіти УНР, історик, пись-
менник, митрополит Іларіон Огіє-
нко: «Її (культури) вплив відбився 
в Москві на всьому житті: будів-
лях, малюванні, одязі, співах, му-
зиці, звичаях, на праві, літературі і 
навіть на самій московській мові. 
Все життя складалося тоді так, 

що ставало неможливим прожити 
без українця. Усіляких ремісни-
ків діставали з України». Підкрес-
люється і те, що навіть власного 
культурного класу, який пізніше 
отримав назву інтелігенції, у Росії 
не було. 

Ліквідація ж Запорізької Січі 
згодом призвела до того, що у Ро-
сії стало небезпечним бути укра-
їнцем, а тим паче говорити на 
«мові».

Використовуючи Україну XVII–
XVIII ст., яка була культурно роз-
виненішою від Московії, остання і 
змогла побудувати імперію.

Шевченко аналізував нашу іс-
торію того періоду так:

«Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..

А москалі і світ Божий
В путо закували».  

 («Невольник»)

Кобзар добре знав історію 
України, в його геніальному пое-
тичному слові відбились всі мета-
морфози під’яремного стану наро-
ду і загарбницька суть імперії.

«Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,

Що вони тілько наймали
Татарам на пашу

Та полякам…»  
 («Стоїть в селі Суботові…»)

Але навіть 200-літня неволя не 
могла вбити сутнісних рис україн-
ця. Ось як Шевченко у повісті «Ка-
пітанша» описує свої враження 
від поїздки зі Санкт-Петербурга в 
Україну.

До 206-ої річниці народин Т. Шевченка

Закінчення на 8 с.
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ЯК НАПИСАТИ КУРСОВУ НА 100 БАЛІВ?

  Таке знайоме кожному сту-
дентові слово „курсова“. Писати їх 
починаємо на другому курсі сво-
го навчання у виші. Для когось 
— це найпростіше з поставлених 
завдань, а для інших студентів 
формальні вимоги та обмежений 
перелік тем здаватимуться ви-
пробуванням долі. Сотні витраче-
них годин, безсонні ночі у пошуку 
матеріалів — давно у минулому. 
Хтось подумає, що можна схитру-
вати і сплагіатити чужу роботу 
з інтернетмережі. Але таку ма-
хінацію легко визначити одним 
кліком комп’ютерної мишки, з до-
помогою системи „антиплагіат“. 
Однак написати якісну курсову 
реально самому. Студенти з до-
свідом успішного захисту курсо-
вих поділилися з нами дієвими та 
безпечними лайфхаками.

Вдала тема — 
основа успіху

Студент не завжди вибирає 
собі тему, але дещо може ініцію-
вати: скажімо, обрати  наукового 
керівника з тих викладачів, чия 
тематика курсових йому най-
більш близька. Наступний крок 

— ознайомитися зі 
списком тем. Проа-
налізуйте інформа-
цію і подумайте, що 
саме вам буде цікаво 
досліджувати.

Інтернет-
ресурси — 
ваші 
помічники

Не подобається 
просиджувати у бі-
бліотеці у пошуку 
наукової літератури? 
Набридли величезні 
списки наукової лі-
тератури зі складни-
ми для запам’ятову-
вання термінами? Обмаль часу 
до кінцевого терміну? Якщо вам 
знайомі ці життєві проблеми, 
саме час скористатися мобіль-
ними додатками. Намагайтеся 
знаходити лише нову та цікаву 
інформацію. Виділіть достатньо 
часу на її  опрацювання. Мари-
на Матящук, колишня студентка 
Інституту хімії та хімічних техно-
логій, розповідає: „Часто кори-
стувалася патентним пошуком 

за заданою темою. Порівнюва-
ла інформацію з різних сайтів та 
обирала найпотрібніше. Також 
брала різну літературу в інтернеті, 
у бібліотеці чи у своїх викладачів 
на кафедрі, читала теорію, потім 
звідти виписувала потрібні мені 
тези й розкривала їх уже більш 
докладно, але своїми словами. А 
ще часто, щоб порівняти або ви-
користати за базу для свого до-
слідження, читала роботи інших 
студентів на подібну тему“.  

Не забувайте 
про тайм-
менеджмент

Тетяна Крайник, студентка 
третього курсу  Інституту ге-
одезії, розповідає: „Час був ва-
гомим чинником у написанні 
курсової. На практичну части-
ну знадобилося два тижні, а 
ось до захисту я підготувалася 
за один день. Загалом на напи-
сання курсової роботи я витра-
тила лише три тижні, робила 
це паралельно з навчанням“. 
Правильний розподіл часу до-



5
ч. 7 [3087] 
5 — 11 березня2020 СТУДІЇ

поможе поєднувати написання 
курсової  та навчання. Психоло-
ги радять у першій половині дня 
робити найважчу роботу, тож це 
стосується й навчання. Зробив 
діло — гуляй сміло. М’язи за один 
день ніхто не нарощує, тому й 
мозок варто тренувати поступо-
во, без стресу й перевантажень. 
Пам’ятайте про дедлайн.

Головне — 
мотивація

  Правильно поставлені цілі 
„вмикають“ внутрішню мотива-
цію. Винагороджуйте себе за ко-
жен виконаний шматок до мети 
(можна улюбленими смаколика-
ми),  виробіть позитивну залеж-
ність — і робота даруватиме за-
доволення. Якщо відчуваєте, що 
засинаєте  — випийте кави або 
з’їжте трохи гіркого шоколаду.

Не відволікайтеся

  Телефони й різні ґадже-
ти крадуть ваш дорогоцінний 
час, тому їх варто відклас-
ти. Тож  жодних листувань 
і смішних картинок під час 
роботи! Сконцентруйтеся 
на опрацюванні теми. Ко-
ристуйтеся девайсом лише 
тоді, коли це необхідно. Під 
час перерв можна подиви-
тися, хто телефонував і від-
повісти на дзвінок. Можна 
користуватися таймером на 
телефоні, найкраще 30–60 
хвилин. Коли минає один від-
різок, вставайте з-за столу й 
відволічіться: походіть п’ять 
хвилин, подивіться у вікно, 
зробіть руханку, випийте чаю або 
кави. Нехай мозок відпочине. 

Воркплейс — 
це важливо

  Зручно організоване  робоче 
місце допоможе зосередитися 

на роботі, а не на безладі, що тво-
риться на столі. Все необхідне 
тримайте поруч. Не менш важли-
ву роль відіграє освітлення у при-
міщенні. Варто використовувати 
також якісні настільні лампи. За-
надто різке освітлення може по-
гано вплинути на зір.

 Корисні 
дрібнички

  Якщо ви забуваєте про за-
плановані важливі завдання про-
тягом дня — вам знадобиться 
записник. 

„Після того, коли обрала тему  
курсової роботи, почала запису-
вати у свій блокнот ідеї, тези — 
все, що спадає на думку. Це до-
помогло  відфільтрувати зайве й 
не забути про важливе“, — розпо-

відає студентка четвертого курсу 
Інституту економіки і менедж-
менту Тетяна Голяк. Також скори-
стайтеся стікерами для нотаток 
та кольоровими закладками, щоб 
додати яскравих барв.

Мистецтво 
зацікавлювати

Треба розуміти, що захист 
курсової роботи — це не тільки 

демонстрація теоретичних 
та практичних знань, але й 
виступ перед комісією. У по-
будові тексту, з яким ви ви-
ступите, спирайтеся на зміст 
своєї роботи. Зброя красно-
мовства вимагає впевнено-
сті. Перед виступом декілька 
разів прочитайте свою робо-
ту й виділіть найголовнішу 
інформацію.

Таким чином треба усві-
домити, що написати само-
тужки курсову на високий 
бал — реально! Візьміть до 
уваги запропоновані підказ-
ки й долучіть власну моти-
вацію. Пам’ятайте, натхнен-

ня зазвичай приходить під час 
роботи, а не перед нею. Потрібно 
тільки вміти його вчасно знайти 
— й високі бали за курсову чи ди-
пломну роботу вам гарантовані.

Анна ЗІГАНШИНА, 
студентка 3 курсу кафедри 

журналістики та засобів 
масової комунікації 
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27 лютого у головному корпусі Політехніки 
презентували програми практики та 
стажування на підприємствах Польщі – 
Leopolis for Future.

Львівська політехніка впро-
довж семи років бере участь у цій 
програмі. Щорічно до 15-ти най-
кращих студентів, які пройшли 
конкурсний відбір, вирушають до 
Варшави та Ґданська  на місячне 
оплачуване професійне стажуван-
ня у польських фірмах та устано-
вах. Ініціатор — Ґжеґож Валюшев-
ський, голова фонду Leopolis For 
Future — член Правління ORLEN 
Артур Ґабор. Офіційні партнери — 
знані польські компанії та органи 
місцевого самоврядування.

Як потрапити на цю практи-

ку? Передусім — бути 
студентом Львівської 
політехніки та володі-
ти англійською мовою 
не нижче рівня В2 або 
польською — не ниж-
че B1. Програма орієн-
тована на талановиту 
молодь, яка прагне 
здобути новий досвід. 
Галузі виробничої прак-
тики — найрізноманіт-
ніші, все залежить від 
вакансії. Компаній що-
року більшає. Польща 
оплачує візу, переліт та 
проживання. Учасники 
програми також отри-
мують зарплату, яку 
можна використати на 
різні потреби. Для уча-
сті у конкурсі необхідно 
до 10 березня подати 
до Центру міжнародної 
освіти (головний кор-
пус, 342 авдиторія) до-
кументи англійською 
мовою: резюме відпо-

відного формату, мотиваційний 
лист (з обов’язковим зазначенням 
установи, де ви маєте намір стажу-
ватися) та згоду на обробку персо-
нальних даних. Якщо  навчаєтеся 
на творчій спеціальності, то дове-
деться надіслати своє портфоліо. 
Статті, проєкти, наукові та курсові 
— все це суттєвий бонус до кон-
курсу. Більш докладну інформацію 
можна отримати за посиланням 
http://leopolisforfuture.pl.

 — На сайті є перелік компаній. 
До  речі, тепер їх додалося. Уваж-
но подивіться, що саме цікавить 

вас. Є кілька етапів відбору. Пер-
ший — написання мотиваційного 
листа. Черговий крок — спілку-
вання у скайпі, під час якого стане 
зрозуміло, чи знаєте ви англійську 
мову та чи справді зацікавлені. За-
вершальний  етап — це співбесіда 
у консульстві, — зазначила  віце-
президентка програми Leopolis for 
Future Вікторія Марчук.

Звісно, що через подібні про-
грами можна здобути неабиякий 
досвід для майбутньої роботи. 

— Працедавці дивляться: якщо 
ти  пройшов цю програму — то й 
певні випробування теж. Що це оз-
начає? Вміння зібрати документи, 
до прикладу, у переїзді, у спілку-
ванні з іноземцями, у розв’язанні 
деяких питань. Це все формує вас 
як працівника, — розповідає Ната-
лія Гоц, керівниця Центру міжна-
родної освіти. 

Які можливості дає Leopolis for 
Future студентам? Це прокачати 
свої професійні навики, стажува-
тися та співпрацювати зі світови-
ми компаніями.

 Президент програми Leopolis 
for Future у Львові вважає: 

— Коли ви шукаєте роботу, це 
додає вам великого плюса, тому 
що маєте нагоду стажуватися за 
кордоном. А це не просто звичай-
на практика, на яку поїдете погуля-
ти по місту. Це такий досвід, якого 
на місці точно не здобудете, тому 
спробувати варто.

Анна ЗІГАНШИНА, 
студентка 3 курсу кафедри 

журналістики та засобів 
масової комунікації
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Мар’яна Кавин зустрілася зі 
студентами ІППТ і прочитала їм 
лекцію „Бухгалтер в Україні:  мож-
ливості та перспективи“, де надала 
корисні лайфхаки та поспілкувала-
ся зі студентами.  

— Я дуже рано відчула смак 
роботи під час навчання. Це мене 
повністю захопило, — наголосила 
лекторка. 

Окрім роботи, вона протягом 
двох років активно веде податко-
вий блог на ютубі. І ділиться своїми 
професійними порадами у постій-
них авторських рубриках: ранкова 
КАВА з КАВИН, автоматизація опе-
рацій у програмі 1С, МСФЗ + подат-
ки онлайн курс, просто про податки 
(відеоінструкції для бухгалтерів). 
Також пропонує радіовипуски, що 
колись готувала разом з Оксаною 
Чиж. 

Спікерка наголосила студентам 
на кількох основних порадах.

Обирайте складнішу роботу, а 
не високу зарплату. 

Зміщуйте акцент із розміру 
зарплати доти, доки не станете 
досвідченим фахівцем. Коли вам 
будуть пропонувати роботу, завж-
ди обирайте  ту,  що найскладніша, 
найзаморочливіша, де є великий 
обсяг для реалізації. А достойна 
винагорода — буде, це такий бонус, 
що додається за добре виконану 
працю.

Робота має бути цікава.
 Якщо це явно не твоє, ти мучи-

тимешся та зиркатимеш на годин-
ник в очікуванні кінця робочого 
дня. Якщо вона цікава, то й день 
минатиме, наче декілька хвилин.

Робота — твоє хобі.
Якщо твоя робота збігається 

зі захопленням, то не матимеш 
конкурентів. А що таке хобі? Це та 
робота, яку ти готовий виконува-
ти без грошей. Якщо ти знайшов 
те, від чого отримуватимеш кайф, 
якщо те, що ти робиш, людям ще й 
потрібне, — тобі даватимуть високу 

зарплату.
Винагорода буде.  
За платню думати не треба, 

адже якщо працюють попередні 
чинники — вона гарантована. Ду-
майте лише про ту цінність, яку ви 
можете дарувати своєю діяльніс-
тю.

— За всі роки я багато стикаюся 
з тим, що люди, шукаючи роботу, 
передусім запитують: „Яка оплата 
праці? Який колектив? А добира-
тися мені буде далеко чи ні?“. Як 
на мене, це все — взагалі порох та 
сміття, що не мало би впливати на 
ухвалювання рішення щодо того, 
йти сюди працювати чи ні, — додає 
Мар’яна Кавин.

Про враження від зустрічі з 
лекторкою розповіли студен-
ти-фінансисти.

Надія Стеців: Мені лекція дуже 
сподобалася, я теж хотіла би бути 
бухгалтером, адже він працює з 
великими числами, а робота фінан-
систа — більш „розмита+. 

Діана Мороз: Мар’яна Кавин 
подала доволі цікаво всю інформа-
цію. Загалом я захоплена  лекцією 
— все сподобалося. 

Захід відбувся у рамках проєкту 
„Фінансова та цифрова грамотність 
студентів“, мета якого — залучення 
представників стейкхолдерів до 
участі у навчальному процесі, роз-
робці освітньо-професійних про-
грам та розвитку інституту. 

Анна ЗІГАНШИНА, 
студентка 3 курсу кафедри 

журналістики та засобів 
масової комунікації
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Це життєве кредо експертки з обліку, оподат-
кування та аудиту, ексдиректорки Західної кон-
салтингової групи, екскерівниці Академії про-
фесійного бухгалтера, блогерки Мар’яни Кавин, 
яка свій кар’єрний шлях розпочала в рідному 
Інституті підприємництва та перспективних 
технологій.

„РОБИ, ВСЕ ЩО МОЖЕШ, З ТИМ, ЩО МАЄШ 
І ТАМ, ДЕ ТИ Є ЗАРАЗ“
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«НАША ДУМА, НАША ПІСНЯ …»
До 206-ої річниці народин Т. Шевченка

«В першому селі на Чернігів-
щині хатки вже біленькі і вкриті 
соломою, з димарями, а не сірі, 
рублені ізби. Одежа, мова, облич-
чя – геть-чисто все інакше. І вся 
ця одміна стається на протязі 20 
верстов. За якусь годину ви вже 
почуваєте себе наче в іншій ат-
мосфері. Принаймні я себе так по-
чуваю щоразу, коли доводиться 
їхати цим шляхом.»

Задумуючись над нашою 
історією, над творчістю Тара-
са Шевченка і її значенням для 
утвердження Української держа-
ви, її мови і культури, не може-
мо оминути і його пристрасного 
захоплення українською піснею. 
Пантелеймон Куліш назвав Шев-
ченка «троїстим музикою»: поет, 
маляр і співак. Він згадував про 
спів Шевченка на вечорі у день 
його весілля з Ганною Білозер-
ською. «У той вечір такого або 
рівного йому співу не чув я ні в 
Україні, ні по столицях. Порвалися 

разом усі розмови і між старими, 
і між молодими. Посходились усі 
до зали, мов до якої церкви. Піс-
ню за піснею співав наш соловей, 
справді мов у темному лузі серед 
червоної калини. І скоро вмовкав, 
зараз благали ще раз заспівати. А 
він співав і співав …Його спів став 
народною оперою». 

П. Куліш вдало охарактеризу-
вав ситуацію, яка панувала все-
редині ХІХ ст. в Україні. «Суспіль-

ство, підпавши під чужоплемінну 
владу, неминуче деморалізується, 
доки беззавітно не визнає в ній 
охоронних засад благоустрою, 
або не повстане проти них зі всією 
енергією відчуження.» Шевченко 
вказав нашому народові власне 
такий шлях – шлях боротьби за 
Україну.

«Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,
І помоляться на волі

Невольничі діти!..»    
(«Стоїть в селі Суботові…»)

Про те, як захоплено ставився 
поет до народного фольклору та 
української пісні, залишили спо-
гади Олександр Афанасьєв-Чуж-
бинський, Микола Костомаров,  
Варфоломій Шевченко, Юліан Бе-
ліна-Кенджицький, Варвара Рєп-
ніна та багато інших. Ось що вони 
згадували.

О. Афанасьєв-Чужбинський: 
«Шевченко розумів сам, що на-
родився більше поетом, ніж жи-
вописцем. Тому що під час обду-
мування картини «хто його зна, 
звідки несеться пісня, складають-
ся вірші, дивись вже і забув, про 
що думав, а мерщій запишеш те, 
що навіялось».

«Пам’ятаю одного вечора після 
читання поеми «Дзяди» Міцкеви-
ча, Тарас сидів, спершись ліктями 
на стіл і закривши обличчя. Зро-
били перерву. Він пішов по воду 
садом, співаючи одну з улюбле-
них своїх пісень «Та нема в світі 
гірш нікому, як сироті молодому».

В. Шевченко: «Я не знаю чоло-
віка, котрий би любив наші пісні 
більше, ніж Тарас. Оце було як 
тільки ввечері вернуся я з роботи 
додому, зараз Тарас веде мене в 
садочок і давай співати... Найлю-
бішою піснею Тараса була «Ой, 
зійди, зійди, зіронько вечірняя». 
Скінчивши цю пісню, він зараз по-

Закінчення. Початок на 4 с.
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чинав другу «Зійшла зоря звечо-
ра, не назорілася; Прийшов милий 
із походу, я й не надивилася.» Я 
наче тепер ... чую як в голосі його 
виливається чувство, як його піс-
ня говорить! ... Наче тепер бачу, 
як інколи було під кінець пісні 
затремтить його голос і на довгі 
вуса скотяться сльози».

Ю. Беліна-Кенджицький: «Од-
ного вечора, коли я сидів біля вік-
на і пив чай, чую замашний снів 
дуже гарним і чистим голосом: 
«Гей, на горі там женці жнуть,  А 
попід горою Яром-долиною Коза-
ки йдуть»… Отож ті співи незна-
йомого співака чи швидше двох, 
як мені здавалося на слух, розко-
лихали і мою душу. Пригадалась 
мені Ковалівка, моє дитинство, 
викохане українською піснею, і 
я, користуючись з того, що пані 
М. не було дома, затяг і собі: «Ой 
у лузі криниченька, орли воду 
п’ють, А вже ж мою миленькую 
до шлюбу ведуть...» Поезія і пісня 
зблизили нас». 

З ініціативи і з безпосеред-
ньою участю Шевченка у Новопе-
тровському укріпленні, де він 

відбував заслання, організо-
вано хор, ставились самодіяльні 
вистави. Серед інших була коме-
дія О. Островського «Свои люди 
– сочтемся», тоді заборонена. У 
цій виставі грав Шевченко. А. Ма-
євський так реагував на його гру: 
«Щедро тебе, Тарасе Григоровичу, 

обдарувала природа: ти і поет, і 
живописець, і скульптор. Та ще, 
як виявляється, ти і актор неаби-
який».

Згадуючи про своє знайом-
ство з Т. Шевченком у 1846 році, 
Микола Костомаров пише про те, 
що йшли вони Бібіковським буль-
варом у Санкт-Петербурзі після 
значної для нього події – його воз-
ведено в ранг професора. Вчувши 
цю новину, Шевченко на повний 
голос заспівав. Люди оглядалися, 
а він співав, не звертаючи уваги.

Зі спогадів княжни Варвари 
Рєпніної знаємо, що, прибувши на 
запрошення князя до них в Яго-
тин у 1843 р., сидячи в світлиці і 
дочікуючись господарів, він щось 
собі наспівував і підігравав одні-

єю рукою на фортепіано. 
Запам’ятовував тексти і слова 

пісень безпомилково і дуже швид-
ко. Хоч сам любив більш сумови-
ті, ліричні пісні, але в його творах 
зустрічаються і веселі, жартівливі 
куплети. У самій творчості поета 
багато рядків присвячено співам 
лірників, кобзарів, молодечим за-
бавам, вечорницям.

На питання про самостійність 
українського і панівного тоді ро-
сійського, Т. Шевченко сам відпо-
вів: «У них народ і слово, і в нас 
народ і слово» Він передав нам 
непорушний заповіт: 

«Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем’я люте,
В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.» 
 («Свою Україну любіть»)

Які б вітри історії не шмага-
ли Україну впродовж століть, а 
народний дух залишається не-
похитним, воскресаючи щораз з 
попелу, з іскри лицарства і вільно-
любства. Як писав Великий Коб-
зар у творі «До Основ’яненка»:

«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,
Слава України!»  

(«До Основ’яненка»)

Голова Товариства «Просвіта»
Львівської політехніки,

професорка 
Христина БУРШТИНСЬКА
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Нещодавно політехніки мали 
нагоду переглянути документаль-
ну кінострічку «Герої не вмира-
ють» ― фільм про трьох харків’ян, 
героїв Небесної Сотні ― Владис-
лава Зубенка, Євгена Котляра і 
Юрія Паращука. На показ завітав 
автор і продюсер фільму, журна-
ліст, координатор Харківського 
євромайдану Володимир Чисти-
лін. Говорили про Небесну Сотню, 
Харків, схід і захід України й про 
те, що боротьба триває.

Пам’яті у бронзі ― 
замало
― Мені хотілося увічнити пам’ять 
тих, з ким пліч-о-пліч ми стояли 
на Євромайдані у Харкові, за 40 
кілометрів від Росії. У нас є чима-
ло пам’яток, але я хотів показати 
живих хлопців. Наші герої ― абсо-
лютно різні, незнайомі між собою 
люди, різного віку, сімейного ста-
ну, ставлення до Бога, які різними 

шляхами добиралися до Києва. 
Нам пощастило, якщо так можна 
сказати, що наш оператор був на 
Інститутській, як і ці герої, і зумів 
зафіксувати розстріли Небесної 
Сотні. Він не знав, кого знімає ― 
просто виконував свій обов’язок. 
Коли ми почали вивчати хроніку 
тих подій, з’ясувалося, що троє 
наших хлопців в один день, 18 
лютого, приїхали до Києва, а 20 
лютого, на одній і тій же території, 
їх розстріляли. Ми намагалися по-
казати останні три дні з життя цих 
людей. Знайшли багато моментів і 
людей, які були поряд із ними у ті 
дні. Завданням авторської групи 
було відповісти на питання: хто 
такі герої? 

Навернений атеїст, 
екоактивіст і лицар
― Я точно знаю, що ті люди, яких 
ви побачите у стрічці, не були ге-
роями у звичному розумінні, хоч 

їхніми іменами названо вулиці, їх 
офіційно визнали Героями Укра-
їни. То були звичайні хлопці, такі, 
яких щодня бачимо у транспорті, 
кав’ярні. Ця історія справді диво-
вижна, бо Юрій Паращук, напри-
клад, у 18 років потрапив за ґрати 
через хуліганство. 30 років його 
мати молилася, щоб він навернув-
ся до віри, і зрештою це сталося: 
він довгими роками вичавлював 
зі себе раба, став патріотом і дуже 
гарною людиною. 

Другий герой ― Євген Котляр 
― теж зовсім не схожий на героя. 
Спочатку він був дуже далекий 
від соціально-політичного життя, 
було важко навіть припустити, що 
він міг би бути на Майдані. Однак 
трапилася історія, яка потрясла 
не тільки Україну, але й весь світ. 
2010 року мер Харкова, Геннадій 
Кернес, вирішив вирубати наш 
центральний парк . Ці дії збурили 
екологічний протест, два місяці 
харків’яни тримали облогу, але, на 
жаль, програли. Тоді мер найняв 

ВОЛОДИМИР ЧИСТИЛІН: 
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ― ЦЕ НЕ „6 РОКІВ ТОМУ“, 
ВОНА ТРИВАЄ ДОСІ
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тітушок, які й виконали це страш-
не завдання. У фільмі можна по-
бачити, як спилювали дерева, на 
котрих сиділи активісти ― одним 
із них був Євген. Активний учасник 
протесту, готовий пожертвувати 
життям, прикриваючи дерева. Тож 
коли розпочався Майдан, він не 
міг стояти осторонь. 

Наймолодший герой ― Вла-
дислав Зубенко, йому було лише 
22 роки. У 12-річному віці, разом 
з меншим братом він виявився 
непотрібний батькам, які розлучи-
лися. Хлопець намагався зробити 
все, щоб стати гарною людиною, 
вирватися з неблагонадійної сім’ї, 
і … став лицарем. Владислав ви-
ступав за збірну України на чем-
піонатах світу з історичної рекон-
струкції. Сьогодні перший номер 
назавжди закріплений за Владис-
лавом Зубенком. У тих обладунках 
він поїхав на Майдан, у них і заги-
нув. 

Це історія про трьох людей, які 
точно ніколи не думали, що колись 
про них  говоритимуть у Львові. 
Це кіно дуже чесне, ми нічого не 
придумували. Це ― нерв Майдану, 
його пульс, історія про життя, про 
смерть, про кохання, про свободу, 
жертовність і про те, як люди, такі, 
як ми з вами, у вирішальний мо-
мент свого життя й долі своєї краї-
ни стають героями.

Схід і Захід ― разом?
― Ми так багато говоримо про 
те, що Схід і Захід разом, але нам 
бракує дій. Пам’ятаю, як після По-
маранчевої революції на Різдво 
до Львова везли цілий потяг шко-
лярів із Харкова. Я розмовляв із 
цими колишніми школярами: тоді 
їх настільки вразила поїздка, що за 
десять років вони стали активіста-
ми Революції Гідності. Вони поба-
чили Львів, справжню Україну, і це 
перевернуло їхні життя, вони поча-
ли говорити українською. Львів’ян 
також не завадило б відвезти до 
Харкова, бо є чимало стереотипів, 
які розділяють нас. Так, Харків спе-
цифічний, але стереотипи потрібно 
долати, тоді нас не зможуть розді-
лити політики. Такі речі насправді 

не є складні. Мало говорити, що 
схід і захід разом ― потрібні кон-
кретні кроки. Я вважаю, що Харків 
і Львів ― це два крила літака „Укра-
їна“, без одного із них він завалить-
ся. Львів і Харків ― це дві культурні 
столиці, дві різні ментальності. На-
разі ми на передовій: до Росії ― 40 
кілометрів, поряд ― Донецьк і Лу-
ганськ. Ми потребуємо підтримки. 

„Хто володіє 
Харковом, той 
володіє Україною
― Ми закінчили фільм кадрами пі-
кету Палацу спорту, що тоне у морі 
засвічених ліхтариків. Це було 22 
лютого 2014 року. 20-го вбива-
ли нашу Небесну Сотню, а 21-го 
Янукович, Азаров і вся ця банда 
приїхали у мій рідний Харків. Ми 
зібрали Майдан, бо знали, що вони 
готують з’їзд депутатів південно-
го сходу ― нагнали шахтарів із 
Донбасу, і завдяки цій підтримці 
Янукович планував проголосити 
відокремлення південного сходу 
України, проголосити автономію, 
розірвати Україну. Ми бачили цей 
сценарій, там було чітко прописа-
но: проголосити відокремлення 
від держави і запросити Російську 
федерацію ввійти у Харків. Від Хар-
кова до Бєлгорода ― 40 км, за го-
дину після проголошення ворожі 
танки мали бути у Україні. Але ми 
відстояли місто, своїми силами, 
зокрема завдяки нашим ультрас. 
Мати у Харкові проукраїнський 
майдан було небезпечно: довко-
ла стояли тітушки, кожен активіст 
не був впевнений, чи повернеться 
додому, тому нас було не так бага-
то. Але тоді близько 50 тисяч осіб 
вийшли на Майдан Свободи, го-
ловну площу Харкова. Ця перемо-
га зламала сценарій Януковича, і 
він утік до Росії. Ми думали, що пе-
ремогли, але насправді все лише 
починалося. Того ж таки вечора 
проросійські бойовики розпочали 
зачистку Майдану, було більше 
сотні поранених. А першого берез-
ня 2014-го почалася „русская вес-
на“, саме у Харкові, не у Донецьку. 
На всіх мапах Новоросії Харків мав 

бути столицею. Наше місто ― пер-
ший рубіж. Хто володіє Харковом, 
той володіє Україною ― так у часи 
Другої світової війни вважав Гіт-
лер, так говорить і сучасність. Ми 
мали три штурми облдержадміні-
страції впродовж березня — квітня 
2014-го. Дивом, але нам удалося, 
ми не віддали ворогові місто. Тан-
ки заходили на 10 км, провокува-
ли наші війська, щоб ті дали відсіч, 
― так мала початися повномасш-
табна атака. За рік, 22 лютого 2015 
року, на знак про цю перемогу, ми 
вирішили організувати ще одну 
мирну ходу. Тоді пролунав вибух. 
Теракт біля Палацу спорту забрав 
життя чотирьох осіб, десятки було 
поранено.

Боротьба триває
― Ця історія не завершилася й 
досі. Можливо, на сході України 
це відчувається краще, адже тут 
стоять танки й дві армії. Минуло-
го року, коли був воєнний стан, це 
відчувалося особливо гостро. 

Я нікого не хочу залякувати, але 
Путін і його прибічники далі мають 
план захопити Україну. Тому все 
може повторитися, вони тільки 
чекають нагоди. І всім нам, у вирі-
шальний момент, доведеться від-
повідати на запитання: чи готові 
ми, кидаючи все, йти до перемоги?

Під час згаданих подій Харків-
щину заполонили переселенці з 
Донбасу, їх було 400 тисяч. Ми з 
ними зустрічалися, зналися й чули, 
як вони говорили: ми мовчали, не 
виходили й саме тому втратили мі-
ста. Все попереду, тому я хочу, щоб 
ми не сприймали події 2014-го як 
щось, що було 6 років тому. Так, це 
справді історія, але вона про кож-
ного з нас, не лише про Небесну 
Сотню ― 107 героїв, троє з яких ― 
харків’яни.

Перша вулиця біля харківсько-
го залізничного вокзалу ― вулиця 
Євгена Котляра. Я запрошую всіх 
до Харкова й до розуміння того, 
що Революція Гідності триває, усе 
не закінчилося, і нам треба будува-
ти нову Україну.

Анастасія СТЕПАНЯК
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Львівський акаде-
мічний духовний театр 
„Воскресіння“, Націо-
нальний драматичний 
театр імені Марії Зань-
ковецької, Львівський 
академічний театр імені 
Леся Курбаса, Львів-
ський академічний дра-
матичний театр імені 
Лесі Українки, театр-сту-
дія естрадних мініатюр 
„І люди, і ляльки“, теа-
тральний центр „Слово 
і голоС“ і Львівський те-
атр ляльок уже зробили 
перший крок до форму-
вання цілісного й здо-
рового культурного се-
редовища. Вони спільно 
представили програму 
вистав на березень 
2020 року. 

Театр імені 
Лесі Українки

Місяць почався з 
прем’єри „Філоктет. Ан-
тичний рейв“ за п’єса-
ми Софокла та Гайнера 
Мюллера, що відбула-
ся 1 березня. Це перша 
постановка режисера 

Дмитра Захоженка. До 
того ж вистава є пер-
шою за цими текстами 
в Україні. Вона поєднує 
античність і сучасність. 
Для її створення у театрі  
відновили амфітеатр і 
написали діджейський 
сет. Йтиметься про ге-

роя війни, якого вкуси-
ла отруйна змія. Через 
страшну рану його ізо-
люють на острові, де він 
страждатиме від фізич-
ного болю, самотності й 
комплексу жертви. Але 
настає момент, коли всі 
розуміють: без нього 
війна не завершиться. 
Перед протагоністом 
постає складний вибір: 
залишитися на остро-

ві чи повернутися і до-
помогти тим, хто його 
сюди запроторив. При-
дбати квитки можна на 
12 березня. 

6 — 7 березня у театрі 
відбудеться прем’єра 
„Дами чекають“. Спочат-
ку йшлось про сценічне 
перформативне читан-
ня п’єси німецької дра-
матургині Сибілле Берг, 
а згодом все переросло 
у щось більше. Це діджи-
тал-вистава, оскільки 
на сцені будуть не лише 
актори, а й проєкції ак-
торів. А Оксана Цимба-
ліст гратиме 4-5 жіночих 
ролей водночас. У п’єсі 
роблять акцент на важ-
ливих жіночих питан-
нях. Зокрема йдеться 
про мрії й тривоги, тіло, 
історії кар’єрного росту 
й карколомних падінь, 
які демонструють зво-
ротній бік життя кожної 
з героїнь. Це історії про 
те, як насправді склад-
но чоловікам і жінкам 
жити поруч щасливо й 
поважати одне одного. 

14 та 29 березня у те-
атрі також реалізують 
два спецпроєкти: імер-

сивні ігри-вистави „From 
Germany with love“. Ав-
тори перформансу: Ан-
дре Ерлен і Штефан X. 
Крафт. Це міжнародний 
проєкт театру Лесі Укра-
їнки з німецькими ко-
легами. Вистава, у якій 
нема жодного актора, 
головними є глядачі. 
Дійство будується на 
листах представників 
Німеччини для мешкан-
ців України. Така комуні-
кація дозволить пізнати 
життя людей, що живуть 
за сотні кілометрів. 

14 та 21 березня від-
буватиметься імер-
сивна вистава „Уявні 
маршрути Львовом“. Це 
найкамерніша вистава 
у місті, оскільки розра-
хована всього на деся-
тьох гостей. Інтимний 
перформанс  через гру 
у річковому піску Пол-
тви досліджує перетини 
львівських історій та ур-
баністичних асоціацій. 
Так можна буде ввійти 
в уявний світ Львова ра-
зом з його таємницями. 
„Уявні маршрути Льво-
вом“  концентруються 
на сучасних темах місь-
кої екології, історії міс-
цевих громад та майбут-
нього. 

20 березня відбудеть-
ся завершальний проєкт 
― інклюзивна вистава 
„Погляд“. Режисерка ― 
Анна Іпатко. Це вистава, 
де поєднуються профе-
сійні митці й люди з по-
рушенням зору, зокре-
ма діти шкіл-інтернатів. 
Увагу акцентуватимуть 
на питаннях екології, 
тому жанром вистави є 
екоперформанс. 

14 КУЛЬТУРА

МИСЛИТИ, ВІДПОЧИВАЮЧИ: ЩО НОВОГО 
ПРИГОТУВАЛИ ЛЬВІВСЬКІ ТЕАТРИ

Від великого навантаження роботи й навчання мо-
жуть врятувати весна й культурний відпочинок. 
Львівські театри даруватимуть натхнення й справжні 
емоції кожному. Вони мають план створити спільний 
комунікаційний майданчик, який зробить театральне 
життя міста помітнішим. Попри різні формати роботи, 
комунікації з глядачем і підходи до творчості, театри 
мають чимало спільних векторів розвитку.
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Львівський 
театр ляльок

Окрім репертуарних 
вистав представлять 
декілька спеціальних 
програм. 6 березня поч-
неться „шевченкіана“ ― 
ушанування пам’яті Тара-
са Григоровича. У Галереї 
театру експонуватимуть 
виставку „Квантовий 
стрибок Шевченка“ ілю-
стратора Олександра 
Грехова. Опісля на «ве-
чірній сцені» покажуть 
виставу „Тарас“ ― дра-
матичну поему за тек-
стом Богдана Стельмаха. 
Цьогоріч вистава вийде 
в оновленій, розширеній 
версії з новим саундтре-
ком. 

Того ж таки 6 березня у 
приміщенні TEATR. Club у 
підвалі театру відбудеть-
ся вечірка українського 
фанку 60 — 70-их років. 

21 березня —  у День 
лялькаря — театр знайо-
митиме зі своєю робо-
тою всіх охочих. Відбува-
тимуться майстеркласи 
з ляльководства та ство-
рення ляльок. Окрім 
цього, будуть лекції про 
лялькарство, екскурсія 
закуліссям та спілкуван-
ня з режисерами, ма-
лярами й акторами теа-
тру. 

Від 21 березня до 11 
квітня щосуботи працю-
ватиме „Великодня шко-
ла“. Її вестиме музикант-
ка й дослідниця народної 
культури Марта Ясінська. 

Театр імені 
Леся Курбаса

15 березня відбудеться 
п’єса „Раптом минулого 
літа“. Це один з найра-
дикальніших текстів Тен-

нессі Вільямса. Режисер 
вистави Ніл Флекмен 
зміщує акцент із психо-
логічного автопортрета 
драматурга на постать 
героїні. Тендітна дівчи-
на, позбавлена свобо-
ди, прав, має лише один 
спосіб зберегти те, що їй 
залишили від життя, ― 
збрехати. Але тільки ви-
словивши правду, вона 
може утвердити себе.

На виставу „Королева 
краси“ за Мартіном Мак-
Донахом можна піти 11 
березня. Її режисером є 
Ігор Задніпряний. Ідеться 
про стару жінку Меґ, яка 
живе у маленькому ір-
ландському селі. Голов-
ною є тема периферійної, 
ізольованої людини, яка 
прагне омріяного життя, 
але не здатна його до-
сягнути через страхи ми-
нулого, що проєктуються 
на реальність, неспро-
можність реалізовувати 
свої мрії. Творці вистави 
вважають, що таким є 
ментальний парадокс, 
притаманний зокрема 
українському суспіль-
ству: прагнути кращого, 
але не докладати зусиль 
задля його досягнення. 

7, 8, 18 та 22 берез-
ня відбуватимуться 
прем’єрні покази виста-
ви „Кабаре Бухенвальд 
Вечір І“. Героїні кабаре 
покажуть внутрішній світ 
буття актриси й допомо-
жуть поринути в атмос-
феру початку ХХ століт-
тя. 

Драматичний 
театр 
імені Марії 
Заньковецької 

6 березня відбудеться 
прем’єра мистецького 

перформансу  Ната-
лії Боймук „До тебе в 
сни…“ за поезіями Ліни 
Костенко та Анастасії 
Дмитрук. Незвична ін-
терпретація звучатиме 
під музику гурту „Ягоди“. 
Історія розповість про 
жінку, котра втратила 
чоловіка, але досі кохає 
його.

18 березня можна від-
відати постановку „Фре-
дерік, або Бульвар Зло-
чину“ Еріка-Емманюеля 
Шмітта ―  усесвітньо 
відомого письменника, 
драматурга, філософа й 
сценариста. Історія про 
французького актора 
XIX століття Фредеріка 
Леметра, який мав бурх-
ливе життя, популяр-
ність і багатство, його 
обожнювали публіка та 
жінки, але помер він у 
злиднях і забутті. 

24 березня на сцені 
Національного театру 
ім. М. Заньковецької  
можна буде побачити 
виставу Першого театру 
„Ромео і Джульєтта“. Та-
кий захід відбудеться на 
честь святкування сто-
річчя Першого театру.

Театр 
„Воскресіння“

7 — 8 березня є на-
года піти на прем’єру 
французької комедії 
Франсіза Вебера «Вече-
ря з дурнем“. Режисер 
― Ярослав Федоришин. 
Смішна й романтична 
історія про те, на які 
вчинки здатен чоловік 
заради справжнього ко-
хання. 

14 — 15, 20 — 22 берез-
ня присвячені прем’єрі 
вистави „Балаган чес-
ності“ за п’єсою Луїджі 
Піранделло „Насолода 
від чесності“. Режисер 

― Ігор Задніпряний. По-
становка відкриє про-
блему масок, які люди 
постійно „одягають“, аби 
виглядати так, як їм по-
трібно. Водночас йдеть-
ся про втрату власного 
обличчя, справжності, 
ідентичності. 

Театральний 
центр „Слово 
і голоС“

Цьогоріч театр свят-
кує свій десятирічний 
ювілей. За словами 
художньої керівниці й 
директорки Наталки 
Нитки, специфіка теа-
тру в тому, що це місце, 
де можна бачити живу 
традицію, навчитися й 
дослідити її. Традиція 
жива, бо це не набір об-
рядів, а вміле переда-
вання знання. 

13 — 14 березня відбу-
деться прем’єрна виста-
ва-концерт Сергія Кова-
левича «Тихо без слів“. 
Вона розповість про 
український шансон, не 
подібний до жодного ін-
шого. 

29 березня в Органній 
залі можна буде послу-
хати давні українські ду-
ховні наспіви до Богоро-
диці ― „Радуйся“. 

20 — 22 березня три-
ватиме  гра-імпровіза-
ція «Чекаючи на Ґодо“ за 
текстом Семюеля Беке-
та. Щодня вистава від-
буватиметься за одним 
каноном, але гра буде 
різна. 

Це лише частина по-
дій, які зможуть захопи-
ти й додати нових сил. 
Тому зробіть собі пода-
рунок ― підіть до театру. 

Підготувала 
Ольга МАЦЬКІВ
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Володимир Івасюк 
прожив лише тридцять 
років (КДБ оцінив талант 
композитора та інсцені-
зував його самогубство 
― за однією з основних 
версій), але за цей корот-
кий час став автором 107 
пісень, 53 інструменталь-
них творів, музики до 
кількох спектаклів. 

Народився майбут-
ній композитор у Кіц-
мані, що на Буковині, в 
учительській родині (на 
місці батьківської хати 
раніше була левада зна-
менитої родини Вороб-
кевичів). Письменник 
Михайло Івасюк у пові-
сті „Монолог перед об-
личчям сина“, надруко-
ваній у газеті „Молодий 
буковинець“ (1987 р.), 

а згодом у журналі 
„Жовтень» (№№9–
10 за 1988 рік), 
згадує: „Розглядаю 
сина довго і жадіб-
но, очей не можу 
одвести. Шукаю у 
ньому своїх рис. 
Яке ніжне це дитин-
ча. Гладжу теплою 
рукою його рожеве 
тільце і не тямлюся 
з утіхи“. Хлопчика 
назвали Володими-
ром на честь бать-
кових улюблених 

поетів ― Самійленка та 
Сосюри. 

Навчався у Кіцман-
ській музичній школі, 
де створив вокаль-
но- інструментальний 
ансамбль „Буковинка“. 
Першу пісню написав  
1964 року, ще 15-річ-
ним підлітком, на слова 
батька. Вона назива-
лася „Колискова“. І вже 
незабаром ―  1968 року 
― на українському теле-
баченні у прямому ефірі 
програми „Камертон до-
брого настрою“ разом 
з ансамблем „Карпати“ 
пролунає  знаменита „Я 
піду в далекі гори“ (не 
лише музика, а й слова 
тут належать перу Воло-
димира).

Володіючи дивовиж-
ною працездатністю 
(Ігор Кушплер, соліст 
Львівської опери, зга-
дує, що якось Івасюк за 
одну ніч написав орке-
строву партитуру для 60 
інструментів з пам’яті), 
він ніколи не гаяв часу. 
Мав і чимало інших та-
лантів: грав на фортепі-
ано, альті та гітарі. Ок-
рім цього, був хист і до 
малювання ― малював 
пейзажі, автопортрети, 
карикатури, шаржі та 
портрети знаних людей. 
Любив і фотографувати. 
Поза тим устиг здобути 
дві освіти ― спочатку 
навчався в Чернівець-
кому медичному універ-
ситеті, згодом ― у Львів-
ському медінституті, а 
опісля  вступив на ком-
позиторське відділення 
до Львівської консерва-
торії, де його професо-
ром був Анатолій Кос-
Анатольський.

Х а р а к т е р и з у ю ч и 
особистісно Володи-
мира, Любомир Криса 
― знаний український 
фотомистець (одру-
жився згодом зі стар-
шою сестрою Івасюка) 
― висловлювався так: 
„Він був дуже завзятий, 

впертий, якщо брався 
за річ, то мусів викінчу-
вати“. 

Володимир Івасюк 
поклав на музику слова 
багатьох  поетів, як-от 
Богдана Стельмаха („Не-
стримна течія“, „Запроси 
мене у сни“), Романа 
Кудлика („Я ― твоє кри-
ло“), Дмитра Павличка 
(„Над морем“), Юрія Ри-
бчинського („У долі своя 
весна“) тощо. 

Неперевершену, за 
словами Богдана Стель-
маха, „Червону руту“, 
написав лише в 20, а 
присвятив її своїй одно-
групниці з медінституту 
― Марії Соколовській. 
До речі, від 1989 в Укра-
їні що два роки органі-
зовують однойменний 
всеукраїнський моло-
діжний фестиваль су-
часної пісні та популяр-
ної музики (автор ідеї 
― журналіст Іван Леп-
ша). 

„Я йому якось казав, 
що він цю пісню не пе-
ревершить. Він скептич-
но подивися на мене й 
відповів: „Побачимо“. 
Вважав, що „Червона 
рута“ ― не вершина, що 
зробить ще кращі речі 
та й зробив багато рів-
ного і високого. Володя 
― це був такий свіжий 
струмінь, такий насиче-
ний кількісно і якісно“,  
― згадував поет-пісняр.

 Невдовзі  1971 року 
в Карпатах зняли фільм 
„Червона рута“, в якому 
брали участь Софія Ро-
тару, Василь Зінкевич, 
Назарій Яремчук, Раїса 
Кольца, ансамблі „Сме-

16

„ПІСНЯ БУДЕ ПОМІЖ НАС“: ДО 71-ГО ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА

КУЛЬТУРА

„Я ― твоє крило“, „Балада про мальви“, „Червона рута“, 
„Два перстені“, „Водограй“, „Запроси мене у сни“ ― 
композиції, які назавше асоціюватимуться в нас із 
розквітом української естрадної музики в 70 — 80-х 
роках минулого століття. Один з її найяскравіших 
творців ― Володимир Івасюк. 
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річка“ й „Росинка“. Це 
був перший український 
музичний фільм. У ньо-
му пролунали й пісні 
Івасюка.

Вже у свої 23 Воло-
димир був доволі по-
пулярний композитор. 
„Червона рута“ стала пе-
реможцем всесоюзного 
пісенного конкурсу „Піс-
ня-71“. А „Водограй“ (сло-
ва та музика ― Івасюка) 
у виконанні ансамблю 
„Смерічка“ виборов пе-
ремогу в телевізійно-
му конкурсі „Алло, ми 
шукаємо таланти!“ й на 
„Пісні-72“. За два роки 
на пісенному конкурсі 
„Сопот-74“ з „Водограєм“ 
перше місце посіла Со-
фія Ротару. Пізніше вона 
казала: „Володя був 
моїм композитором. Всі 
пісні, які писав, одразу 
ж ставали моїми. Мені 
нічого не треба було 
придумувати, все відбу-
валося само собою, не-
мовби ця мелодія жила 
у мені, була моєю, і 
хтось просто торкнувся 
струн моєї душі, й вони 
зазвучали“.

Володимир Івасюк 
глибоко відчував потре-
бу творити українську 
пісню, усвідомлюючи 
масштабну небезпеку 
культурного вихоло-
щення, яке реалізовува-
ла партійна влада на на-
ших землях. У розмовах 
з батьком він міркував: 
„Жайвір не має права 
співати так, як співає, 
бо то буде націоналіс-
тичний спів. Він мусить 
розливатися трелями 
солов’я або цвірінькан-
ням горобця. Це буде 
справжній інтернаціо-
налізм. Синиця має кар-
кати як ворона, а півень 
крякати, мов качур. Ко-
рова має іржати, а кінь 
вити по-собачому. Тіль-
ки таким чином світ на-

повниться шедев-
рами і справжньою 
красою.

Французи, італій-
ці, росіяни і всі інші 
народи співають 
своїми мовами, і їх 
ніхто не називає на-
ціоналістами. А ми, 
українці, вже з самої 
колиски стаємо на-
ціоналістами, якщо ма-
тері співають нам укра-
їнські колискові. Тому 
нас перевиховують у 
концтаборах“. 

І додавав:„Українець 
перестає бути націо-
налістом аж тоді, коли 
зневажає свою мову, 
пісню, свої національ-
ні традиції, любить усе, 
крім свого рідного“.

Очевидно, прагнув 
і далі розвивати, при-
множувати українське 
пісенне багатство (від-
мовився переїжджати в 
Москву), але 24 квітня 
1979 року, щойно повер-
нувшись зі Хмельниць-
кого (був членом журі І 
Республіканського кон-
курсу артистів естради) 
до Львова, за телефон-

ним викликом вийшов з 
дому й більше не повер-
нувся. 

На тіло композитора 
майже за місяць натра-
пив солдат-радист у лісі 
в Брюховичах. Слідчі на-
полягали на версії „бо-
жевільний самогубець“, 
ігноруючи численні су-
перечності. 

22 травня 1979 року 
на похорон Володими-
ра Івасюка зійшлися 
близько 10 000 людей. 
Дійство перетворилося 
на масову акцію про-
тесту проти радянської 
влади. Поет Ростислав 
Братунь (автор числен-
них віршів, які Івасюк 
поклав на музику), що 
наважився мовити сло-
во, за декілька днів 
поплатився посадою 

очільника обласної 
організації Спілки 
письменників України.

За два тижні після 
поховання, 6 червня 
того ж року, щоб вти-
хомирити суспільство, 
декілька газет захід-
ного регіону України 
опублікують інформа-
цію „У Прокуратурі об-

ласті“, в якій зазначать: 
„Встановлено, що при-
чиною смерті громадя-
нина Івасюка В. М. було 
самоповішання. Поши-
рювані чутки про інші 
обставини смерті Івасю-
ка В. М. є вигадкою“.

Тимчасом журналіст 
Іван Лепша в книжці 
„Життя і смерть Воло-
димира Івасюка“ (Київ, 
1994) писав: „Ніколи не 
відмовлюся від дум-
ки, що Івасюк загинув 
з „чиєюсь допомогою“. 
І поки матиму сили — 
буду й надалі дозбиру-
вати факти, шукати лю-
дей, котрі б пролили ще 
більше світла на трагіч-
ну постать митця“…

На початку 2000-х 
пам’ять про композито-
ра ожила завдяки гур-
ту „Плач Єремії“, який 
записав компакт-диск 
„Наш Івасюк“. Є пісні Во-
лодимира й у репертуарі 
„Піккардійської Терції“. 
„Івасюк – класик, Івасюк 
― невичерпний коло-
дязь, Івасюк – художник 
у музиці, творчість яко-
го проходить крізь часи, 
― висловлюється ху-
дожній керівник вокаль-
ної формації Володимир 
Якимець. ―  Кожна його 
пісня у нашому реперту-
арі ― це подяка і щире 
бажання продовжити 
життя композитору, бо 
допоки звучать твори 
митця, доти він живий“.

Марія КІНДРАТОВИЧ

ч. 7 [3087] 
5 — 11 березня2020
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Понад рік тому випускниця Львівської політех-
ніки Інституту сталого розвитку ім. В. Чорново-
ла, учасниця спільноти DoBro Центру студент-
ського капеланства ЛА УГКЦ Богданна Карпа, за 
підтримки військового, психолога Олександра 
Гальчинського, створила Благодійний фонд імені 
героя України Тараса Карпи. Так дівчина прагне 
зберегти пам’ять про свого брата, який загинув у 
липні 2014 року на сході України.

ПСИХОЛОГИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ТАРАСА КАРПИ 
ДОПОМАГАЮТЬ ДІТЯМ І БАТЬКАМ

Головна мета Благодійного 
фонду ― надавати психологічну 
підтримку людям, які опинилися 
у складних життєвих обставинах. 
Починаючи свою діяльність, учас-
ники зосередилися на роботі з 
дітьми.

― Тривалий час ми працювали 
з вихованцями школи-ліцею „Про-
світа“. Та невдовзі зрозуміли, що 
діти не надто вмотивовані до ро-
боти. Особливо зважаючи на те, 
що середовище, в якому перебу-
вали, ― не змінювалося. Тож вони 
не мали можливості застосовува-
ти здобуті знання в повсякденні. 
Ми почали робити різні запити, 
щоб зрозуміти, які категорії насе-
лення хотіли би з нами співпрацю-
вати. Одними з перших ми зверну-
лися до військових та їхніх сімей. 
На жаль, почули, що їм потрібна 
більше матеріальна підтримка, 
аніж психологічна. Тому зараз 
увагу приділяємо будинкам сі-
мейного типу, де є запит на нашу 
допомогу, ― розповіла психологи-
ня, кандидатка у психотерапевти 
за напрямком символдрама, ког-
нітивно-поведінкова консультант-
ка, арттерапевтка Оксана Круць.

Як зазначили психологині Бла-

годійного фонду ім. Тараса Карпи, 
у нашому суспільстві нема культу-
ри психологічної допомоги. Люди 
здебільшого переконані: якщо є 
матеріальний достаток, то буде й 
психологічно все добре. Дбання 
про ментальне здоров’я значно 
нижче, аніж про матеріальний до-
бробут.

― Переконана, що культуру 
психологічного здоров’я необхід-
но плекати на загальнодержавно-
му рівні. Адже ті люди, які справді 
потребують психологічної допо-
моги, здебільшого не визнають 
цього. Навіть, кажучи про наших 
воїнів, бачимо багато прикладів, 
коли чоловіки, які пройшли війну, 
не витримують звичайних повсяк-
денних негараздів. І найскладні-
ше у цьому те, що вони не готові 
визнати, що у чомусь їм потрібна 
підтримка. Здебільшого про по-
требу в допомозі повідомляють 
родичі, але переважно тоді, коли 
ситуація ― катастрофічна, ― пояс-
нила психологиня, арттерапевтка, 
кандидатка у психотерапевти за 
методом символдрама та геш-
тальт терапії Оксана Поліщук.

Зараз Благодійний фонд ім.Та-
раса Карпи зосередив свою ді-

яльність на батьках, які займа-
ються будинками сімейного типу. 
Кажуть, що цей напрям роботи 
теж потребує чимало зусиль, 
адже  багатьом, навіть тим, хто 
виконує свою опікунську роботу 
якісно, необхідна підтримка. Тут 
допомагає не тільки психолог, а й 
середовище. Бо об’єднують таких 
батьків спільні виклики та пошук 
правильних дій у різних складних 
ситуаціях.

Надалі психологині мають на-
мір працювати з дітьми з будин-
ків родинного типу. Невдовзі ок-
ремо розпочнуть роботу також із 
дівчатами-підлітками з кризового 
центру.

― Дитячі будинки сімейного 
типу зазвичай налічують до 10 ді-
тей, тож важливо, як сприймають 
одні одних. Необхідно, щоб вони 
мали зразок родинних взаємин. 
Знаємо приклади, коли навіть 
створюючи сім’ї, вихованці інтер-
натів мусять вчитися будувати 
стосунки, бо не мають патерних 
навичок. Адже інтернати забезпе-
чують лише фізіологічні потреби 
дітей. Та завдяки правильній ро-
боті, навіть зі складних ситуацій 
вдається виходити з позитивни-
ми результатами, ― акцентувала 
магістерка клінічної психології, 
когнітивно-поведінкова консуль-
тантка Наталя Герцунь. ― На-
скільки бувають важкі ситуації, 
можна зрозуміти, знаючи випад-
ки, коли діти відмовляються йти 
в нову сім’ю, бо живуть ідеєю, що 
в них є мама. Навіть, знаючи, що 
вона їх залишила й постійно п’є, 
плекають надію, що рано чи пізно 
вона зміниться і все налагодить-
ся. Тому в цих випадках обов’яз-
ковою  є допомога психологів і 
таким дітям, і батькам із будинків 
сімейного типу.

Наталія ПАВЛИШИН 
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„ВІН БО КИНУВСЯ НА ПОГАНИХ, ЯК ТОЙ ЛЕВ“
До 850-річчя перемоги творця 

Галицько-Волинської Держави 
(Руського Королівства) — князя 
Романа Мстиславича над вій-
ськом Андрія Боголюбського під 
Новгородом. 

Історію творять особистості 
― саме такою постаттю є Вели-
кий князь (згодом король) Роман 
Мстиславич (батько короля Дани-
ла). Історик Степан Томашівський 
назвав його „творцем першої наці-
ональної української держави, якої 
основу дала Галичина“ .

Доля склалася так, що вже в 
юному віці Роман опиняється на 
вістрі воєнно-політичної боротьби, 
яку вела старша гілка Мономахо-
вичів за гегемонію у Руській зем-
лі. Головним суперником старших 
Мономаховичів став суздальський 
князь Андрій, син Юрія Довгору-
кого і доньки половецького хана 
Аєпи. Російський історик  Василь 
Ключевський зазначив: „Із Андрієм 
Боголюбським великорос вперше 
вийшов на історичну арену...“. В ін-
тересах вивищення ролі своєї краї-
ни вирішує знівелювати роль Києва 
на Руси, вчинивши його погром. 

У березні 1169 року Андрій Бого-
любський, зібравши велике військо, 
посилає сина Мстислава у похід 
на Київ. Руський літопис пише: „І не 
було помилування нікому і нізвідки: 
церкви горіли... І був у Києві серед 
всіх людей стогін, і туга, і скорбо-
та...“.  На думку російського історика 
Лева Гумільова, розорення Києва 
за наказом Андрія Боголюбського 
показує, що для нього і його дружи-
ни Київ був „настільки ж чужий, як 
який-небудь німецький або поль-
ський замок“. 

Новгород здавна визнавав за-

лежність від Києва і за традицією 
новгородці періодично звертали-
ся до Великого князя київського  з 
проханням надіслати їм князя  на 
новгородський стіл — на княжіння.  
1168 року, за рік перед зруйнуван-
ням Києва, на прохання новгород-
ців, Великий князь київський Мстис-
лав Ізяславич посилає старшого 
сина 17-річного Романа на новго-
родський стіл. 

Історик Н.Карамзін відзначив: 
„Падіння Києва віщувало загибель 
новогородскій незалежності“. У лю-
тому 1170 року численна армія, яка 
мала успіх походу на Київ, рушила 
взимку на північний захід — на Нов-
город. 

Новгородці, пам’ятаючи долю 
Києва, відчайдушно захищаються. 
Нападники безперервно пруть та 
засипають місто й оборонців стрі-
лами. Міщани ж, відбиваючи постій-
ні напади, вдало витримують перші  
три дні облоги. На четвертий день, 
вибравши момент послаблення 
внаслідок «мора великого» у таборі 
нападників, Роман здійснює рапто-
ву контратаку й розбиває чисельне 
суздальське військо. У полон було 
захоплено стільки суздальців, що їх  
згодом продавали по 2 ногати (1/20 
гривні).

На думку М. Костомарова, го-
ловним чинником перемоги у цьо-
му бою був вищий військовий та-
лант полководця новгородського 
війська, аніж його супротивників. 
Завдяки вмілому військовому ке-
рівництву Романа Мстиславича, 
незважаючи на значну перевагу 
військових сил противника, цей кро-
вопролитний бій завершився пере-
могою. Але спустошення й руйнації, 
заподіяні Андрієвою раттю, мали 
тяжкі наслідки й для Новгорода —  

почався великий  голод. 
Роман невдовзі вокняжується у 

Володимирі-Волинському. 
Мабуть, жоден із давньоукраїн-

ських князів не отримав стільки пе-
ремог, як Роман Мстиславич, який 
усе життя провів у війнах із зажер-
ливими сусідами в обороні  Руських 
(українських) земель. „Він бо кинув-
ся на поганих, як той лев… сердитий 
же був, як та рись...“ (Галицько-Во-
линський літопис). 

Успіхам Романа сприяли  рефор-
ми війська за західноєвропейським 
зразком: він замінив кольчуги на 
вдосконалений панцер із залізними 
нагрудниками, вояки були у шоло-
мах латинських, звичайну кінноту 
перетворив на важкоозброєну ли-
царську. „Воїн був хоробрий та вмі-
лий на військові виправи; найпаче 
це він показав, коли угрів велике 
військо з малим своїм розбив“ 
(В. Татіщев). 

Автор „Слова о полку Ігоревім“ зі 
захопленням писав: „Високо літаєш 
ти, Романе, в подвигах ратних,  як 
той сокіл на вітрі ширяючий, птицю 
долаючи відвагою“. 

 Історична пам’ять — фундамент 
нації. „Народ, який забув своє мину-
ле, вмирає“ (Шарль де Костер). 

                          Микола ДАВИДОВИЧ
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