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РЕПОРТАЖ РОКУ

Євроцеремоніал – у золотій короні
розкішних мов світу
Йдеться про високий стиль дивовижної імпрези
з нагоди вручення ЧНУ сертифіката ЮНЕСКО

З

вучать дзвони. Студентський хор філософськотеологічного факультету виконує молитву "Отче наш".
І зал мов наводнює висока хвиля гордості. Усі на ногах.
Ведучий: Добрий день, шановні пані та панове!
Ведуча: Викладачі та студенти, наші вельмиповажні гості!
Велика університетська родино!
Ведучий: Сердечно вітаємо вас у цій величній Мармуровій залі – з нагоди
Ведуча: Офіційної церемонії вручення сертифіката
ЮНЕСКО
Ведучий: Чернівецькому національному університету
імені Юрія Федьковича.
Ведуча: Знаменної події в житті університету
Ведучий: Житті Буковини і нашої Держави!
Ведуча: Сертифіката, який підтверджує входження
резиденції митрополитів Буковини і Далмації
Ведучий: Нині Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Ведуча: До Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ведучий: Пригадаймо, як усе відбувалося, і відтворимо хронологію подій.
Ведуча: 2007 р. – внесення до Tentative List (Попереднього списку ЮНЕСКО).
Ведучий: 2008 – 2010 роки – підготовка номінаційного
досьє та затвердження його Центром Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ведуча: Вересень 2010 р. – відвідання Резиденції експерта ІКОМОСу (Міжнародної ради з питань пам’яток і
пам’ятних місць).
Ведучий: І нарешті – червень 2011 р.
Ведуча: Зверніть, будь ласка, увагу на екран.
Ведучий: Саме цей однохвилинний сюжет презентовано на 35 сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
у Парижі, у день святкування 15-ої річниці Конституції
України, 28 червня 2011 р.
Ведуча: На знак святкування 20-річчя Незалежності
України на засіданні сесії прийнято доленосне для нашого
університету рішення – внести перлину Буковини – колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації –
Ведучий: Нині Центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – до
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ведуча: Із 42-ох, що входили до переліку об’єктівномінантів, Східна Європа представлена лише одним –
нашою резиденцією.
Ведучий: Вона стала третім власне українським
об’єктом у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ведуча: Нагадаємо, що першими від України у 1990
році до Списку ЮНЕСКО увійшли Софія Київська і КиєвоПечерська Лавра як один об’єкт.
Ведучий: У 1998 році Список ЮНЕСКО поповнився ще
одним об’єктом – історичним центром Львова.
Ведуча: Через 13 років – Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
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Ведучий: Запрошуємо до слова голову робочої групи
з підготовки номінаційного досьє, члена офіційної делегації України на 35-ій сесії Комітету Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО у Парижі, ректора університету професора
Степана Васильовича Мельничука:
– Вельмишановний Михайле Миколайовичу! Шановні
колеги! Дорогі гості!
Сьогодні ми підводимо певну риску під досить тривалим і непростим проектом – включення ансамблю Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, нині Центрального корпусу Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, до Списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Мені пощастило брати участь в цьому процесі
на всіх етапах: від зародження ідеї, до підготовки документів, дискусії із тими, хто заперечував чи сумнівався в
доцільності і можливості цієї справи, і аж до участі в засідані Комітету Всесвітньої спадщини. Все це змусило
мене не раз переосмислити ті події, що мали місце більш
ніж 100 років тут, у Чернівцях, і на теренах Буковини.
Ми вдячні великому чеху архітекторові Йозефу Главці,
який у 28 років створив цей унікальний проект, а в 33 вже
керував грандіозною, не тільки для тих часів, будовою.
Але подумаймо глибше: він привіз із собою в Чернівці, за
усіма даними, близько двох десятків фахівців із Праги та Відня.
Надалі до роботи залучені місцеві мешканці, жителі
міста і навколишніх сіл. Вони побудували заводи для виробництва цегли і черепиці, вони волами і кіньми звозили
каміння із берегів Дністра, із кам’яних кар’єрів Василева
і Чунькова, а також із кар’єру біля містечка Путна. А натхненником і фінансистом будови виступав митрополит
Євген Гакман, уродженець Васловівців, який зумів переконати цісаря в необхідності побудови в Чернівцях Кафедрального собору і Резиденції Митрополита. Зауважимо,
що вже тоді дві третини приміщень Резиденції були передані богословському факультету Чернівецького університету. Закономірно, що університет успадкував цю будівлю і вже понад століття опікує її.
Ми маємо чим гордитися, наші предки були дуже працьовитими людьми і патріотами свого краю. Кожне покоління вносило у збереження Резиденції свою лепту. На
нашу долю випало зробити її надбанням не тільки української, а й світової культурної спадщини, і заявити про це на
весь світ.
Сьогодні дякую всім співробітникам університету,
хто долучився до цієї справи, представникам владних
структур міста і області, працівникам Національної комісії України в справах ЮНЕСКО, Міністерства культури і
туризму, постійним представникам України при ЮНЕСКО,
працівникам Центру Всесвітньої спадщини. Особливо дякую колишньому нашому студенту і патріотові університету Михайлові Миколайовичу Папієву за постійну увагу і
підтримку всіх справ, пов’язаних із Резиденцією і з університетом у цілому.
Як ви мали змогу бачити зараз, іде заміна черепиці на
центральному корпусі. На цю справу уряд виділив 12 млн.

4
грн. До Нового року всі роботи будуть завершені. Директор заводу, який виробляє черепицю, обіцяв мені, що вона
розрахована на 100 років! Я бажаю всім нам, щоб так воно
і було, а ми в здоров’ї і радості побачили, як її знову замінюватимуть!!!
Ведуча: Як і належить, на нашому святі присутні поважні і шановні гості.
Ведучий: Роксолана Анатоліївна Іванченко – відповідальний секретар, Керівник секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, якій Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова делегувала повноваження вручити офіційний сертифікат, що засвідчує включення Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича) до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО .
Ведуча: Запрошуємо вас, шановна Роксолано Анатоліївно, виконати цю почесну місію.
Кореспондент: Висока гостя виходить із сертифікатом і
читає привітання Руслана Демченка. Звісно, подія для
України і, зокрема, Буковини небувала. Пані Роксолана виповідає свою радість і щиро-щиро вітає господарів з цієї нагоди.
Ведуча: Для отримання сертифіката запрошуємо найвищу посадову особу Буковини – голову Чернівецької обласної державної адміністрації – Михайла Миколайовича
Папієва.
Кореспондент: Керівник області долучається до святкових віншувань, адже це справжня нагорода, якої Буковинський
край удостоєний за оцю, золотої проби, перлину.
Михайло Папієв передає сертифікат ректору Степану
Мельничуку, котрий ніби підносить цінний документ… Йозифу Главці. За його труди святі. Здається, архітектор світового значення зорить із погруддя на ошатну залу.
Ведучий: На ім’я Посла України у Франції, який одночасно є Постійним представником України при ЮНЕСКО,
Олександра Купчишина надійшло привітання з нагоди урочистостей за підписом заступника Генерального Директора
ЮНЕСКО Франческа Бандаріна. Текст привітання, люб’язно
переданий Послом, читає заступник голови робочої групи з
підготовки номінаційного досьє, член офіційної делегації
України на 35 сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
проректор, професор Тамара Марусик:
– Шановні учасники сьогоднішнього зібрання!
Мені надзвичайно приємно зачитати фрагмент привітання Франческо Бандаріна, який впродовж процесу номінування Резиденції надавав рекомендації і зауваження, що
були враховані під час роботи. Саме за його підписом у
квітні минулого року університет одержав висновок Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в якому зазначалося,
що Номінаційне досьє повністю відповідає Настановам
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і об’єкт прийнятий до
розгляду на предмет його включення до списку ЮНЕСКО.
Тобто ця людина безпосередньо долучилася до позитивного результату.
Отже, прямий текст вітання:
– Я хотів би подякувати університету за ініціативу,
яка демонструє українську національну і місцеву зацікавленість влади у збереженні та сприянні Всесвітній спадщині ЮНЕСКО, забезпечуючи висвітлення майбутніх
святкувань 40-річчя Конвенції Всесвітньої спадщини у
2012 році.
Я дуже ціную Ваше запрошення, проте нагальні проблеми унеможливили мою участь у цьому важливому для
України святкуванні.
На додаток до мого повідомлення я хотів би відзначити, що Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розвиває
зв’язки з університетами, які через освіту і наукові дослідження долучаються до збереження і управління культур-
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ними і природними надбаннями людства завдяки включення
у міжнародну мережу "Форум ЮНЕСКО: університет і спадщина".
Якщо Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича зацікавлений у співпраці з Центром
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, його інституційне прийняття у члени клубу університетів необхідно розглянути, можливо, завдяки підписанню меморандуму, у якому
Центр Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та університет
погоджуються співпрацювати з метою зміцнення зв’язків,
сприяння дослідженням всесвітньої спадщини та поширення знань про неї.
Бажаю Вам успіхів у цій справі та з нетерпінням чекаю
подальшої співпраці з Вами у межах програми Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО і тематичних ініціатив.
Дякую Вам за Вашу зацікавленість та успішні дії щодо
реалізації конвенції Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Щиро ваш, Франческо Бандарін
Ведуча: На адресу університету надійшло відеопривітання Голови Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Елеонори Митрофанової.
Кореспондент: Вся увага – на відеоекран. Офіційна
особа вкраплює у канву свята роздуми, у яких чітко простежуються високий стиль, виваженість кожного слова. І теж
помітною стає її яскраво підкреслена позиція. Так само – і
гордість.
Ведуча: З привітаннями від Міністра культури України
Михайла Андрійовича Кулиняка до присутніх звертається
заступник керівника служби Міністра Олег Михайлович Хавич.
Кореспондент: І його радість очевидна. Він доповнює
святкове дійство, оскільки є зацікавленим учасником у своє
рідному колі друзів.
Ведучий: Повноправного члена Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО вітає заступник голови Чернівецької обласної
ради Валентин Михайлович Маніліч.
Кореспондент: Представник законодавчої гілки влади
краю мовить про унікальний привід пошанування у такий спосіб буковинської родзинки, висловлює впевненість, що надпрутянська візитівка сповна виправдає довіру такого високого рівня.
Ведуча: Згідно з вимогами Конвенції ЮНЕСКО навколо
номінативного об’єкту передбачена буферна зона, якою
належить опікуватися виконкому Чернівецької міської ради
під керівництвом її секретаря Віталія Михайловича Михайлішина.
Кореспондент: Пан Віталій збентежений і схвильований, потішений недарма, бо чернівецькі двірники ще за часів
австрійської доби замітали вулиці міста… трояндовими віниками. Отож факт довіри до Чернівців у європейських і світових колах надзвичайно високий. Вітає усіх і дякує.
Ведучий: А зараз – університетський хореографічний
ансамбль "НЕОГАЛАКтика".
Кореспондент: На тлі історичних кадрів з відеоекрана –
неабияка експресія танцівників і танцівниць. Ніби два калейдоскопи: хроніка найунікальніших елементів архітектури університету і вихору українського народного танцю з
троїстими музиками.
І це вже історія. Про те, що нині відбувається у Мармуровій залі.
Ведуча: Буковинський край впродовж століть відзначався
своєю толерантністю і міжконфесійним порозумінням.
Ведучий: І не випадково, що саме на Буковині, за ініціативи православного митрополита Євгена Гакмана, у католицькій Австрії з’явилося творіння чеського архітектора
Йозефа Главки – Резиденція митрополитів Буковини і Далмації.
Ведуча: Резиденція, яка сьогодні є шедевром світової
спадщини.

“УВ” № 10 (1733)

Листопад – грудень 2011
Ведучий: У нас на святі присутні шановні гості з Чехії,
які разом з нами пишаються світовим визнанням творіння
свого земляка.
Ведуча: Щиро дякуємо співробітникам Генерального
консульства Чеської республіки у Львові і фонду Йозефа,
Марії і Зденки Главкових у Празі за підтримку починань університету у процесі номінування Резиденції до списку
ЮНЕСКО.
Ведучий: З приємністю запрошуємо до слова Генерального консула Чеської республіки у Львові Девіда Павліту.
Кореспондент: Пан консул не приховує своєї втіхи з
приводу події. А ще більше, либонь, з того, що віч-на-віч
побачив епохальну перлину співвітчизника на буковинських теренах в Україні. Шедевральний витвір! Стан душі
передає словами і, здається, досі не чутими загалом.
Дива народжують дива.
Ведуча: До вітального слова запрошуємо члена адміністративного комітету фонду Главкових професора Яна
Амоса Вішека.
Кореспондент: Високодостойний гість теж вияскравлює європейське сузір’я мовців у ошатній світлиці науки,
духовності і культури. Так і має бути, бо далеке бачиться
на відстані, високе – на землі. Співвітчизник-поперед
ник – Йозеф Главка – ніби підтвердив біблійну істину: всяка людина – як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві: засохне трава – і цвіт опаде.
Розуміння цього – благородство сльози. Такий собі
сюжет печалі, що не згіркла в часі.
Людина – та ж трава. А творіння високі залишаються.
Ведучий: Наші урочистості відбуваються напередодні
новорічних і різдвяних свят, з якими колядкою "Нова радість" Вас щиро вітає ансамбль філософсько-теологічного факультету "Менестрель".
Кореспондент: І знову – висока течія людського потоку. Зала – укотре на ногах. Щоб творилася віки оця
коляда. Щоб Бога прославляти.
Ведучий: Найближча сусідка Буковини – Румунія. Чимало румунів проживає на теренах краю. І не випадково у
Чернівцях діє Генеральне консульство Румунії, очолюване
чудовою жінкою, Генеральним консулом Тетяною Попа,
яка сприяла університету у номінуванні Резиденції. Пані
Тетяно, будь ласка!
Кореспондент: Ближній ближнього знає як ніхто. Сусід – сусіда.
Виступ пані Тетяни – ода поваги, гармонія радості, Сірет єднання і та ж бентега, що її викликала буковинська
імпреза.
Ведуча: Жодне свято в університеті не відбувається
без участі нашого партнера – Сучавського університету
імені Штефана Чел Маре (Румунія). Запрошуємо до слова
одного з наших найкращих друзів – ректора Сучавського
університету професора Адріана Граура.
Кореспондент: Про дружбу вишів двох країн, досягнення, добросусідство – щира мова-розмова. Велично і
гордо як для нинішніх часів. Наука без кордонів і політики.
Воістину – золоті сусіди! Рідня рідню не завжди побачить,
а сусід сусіда – щоразу.				
Ведучий: У виконанні Георгія Постевки звучить пісня
на слова місцевого румунського поета Василія Бику.
Кореспондент: Спершу плавно, як прутянська хвиля,
зринає голос співака. Коли настає кульмінаційна мить,
пісня випросторюється, набирає справді свіжих як для
твору барв – і лине! Аж під високе склепіння Мармурової
зали. Завершується як на кшталт академічного.
Ведучий: Впродовж віків, під впливом історичних подій, Чернівці сформувалися як багатонаціональне та багатокультурне місто, де проживає чимала польська громада.
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Ведуча: До вітального слова запрошуємо Генерального консула Республіки Польща у Львові Ярослава Дрозда.
Кореспондент: Офіційним особам такого рівня не
звикати до знакових подій. Однак буковинська зворушує
гостя. І він уже під впливом високих почувань. У такі миті
складно говорити. Проте – для глядачів і слухачів це очевидне – тоді мовить душа. Чуємо душу.
Ведучий: Вас вітає фольклорний вокально-інструментальний ансамбль польського товариства "Буковинські кольори" під керуванням Ірени Манік.
Кореспондент: Мистецтво! Тричі мистецтво! Прорекли
колись же: музика вічна! Підпис можна ставити. Хоч цієї миті.
Ведуча: Понад півтора століття на чернівецьких вулицях було чути українську, німецьку, румунську, польську
мови, ідиш.
Ведучий: І хоча сьогодні єврейська громада краю нечисленна, проте досить активна. Про це свідчить присутність на наших урочистостях Першого секретаря посольства Ізраїлю в Україні Влада Лернера, якому з приємністю
надаємо слово.
Кореспондент: Влад Лернер на міг не побувати на
цьому святковому дійстві, бо Чернівці у світовому форматі
взаєморозуміння між громадами, у тому числі і нацменшин, треба вважати за зразок. Гість вітає господарів із доленосною подією, бажає усього найкращого, бо найкращий витвір Йозефа Главки саме у Чернівцях.
Ведуча: Вас вітає єврейський народний клезмерський оркестр "А ідіше нешуме" – "Єврейська душа" Чернівецького благодійного фонду "Хесед – Шушана".
Кореспондент: На чільному місці – єврейський клезмерський ансамбль. Мотиви, мотиви, мотиви… З репертуару. З класики.
І – наче у дивному колі, бо з обох боків вилаштовується
хор "Резонанс".
Благо! Дійство!
Ведуча: Спадають на думку слова Отто фон Габсбурга: "Тут, у багатонаціональному місті Чернівці, було доведено, що народи можуть досягти величного – у дусі спільної культури, що різні мовні і віросповідні спільноти – можна мирно привести до великої спільної ідеї…"
Ведучий: Спільна ідея – це мир, злагода, толерантність, отримані у спадок від попередніх поколінь.
Ведуча: Наше завдання – втілювати їх у сьогодення і
пронести у майбуття.
Ведучий: Сила і велич держави утверджується високим рівнем її освіти, науки й культури.
Ведуча: Це уособлює Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ведучий: Гімн університету (слова Богдана Мельничука, музика Андрія Кушніренка).
Кореспондент: І знову – аж під склепіння зали. Своє.
Розлоге. І – святе!
Ведуча: Виконав народний хор університету "Резонанс". Диригент – доцент Андрій Плішка.
Ведучий: На цьому наші урочистості завершено.
Ведуча: Напередодні новорічних свят щиро вітаємо
вас із Новим, 2012 роком, Різдвом Христовим!!!
Ведучий: Бажаємо вам добра, здоров’я і тепла людських сердець!!!
Кореспондент: Утретє Мармурову залу заливає людський потік, оскільки дужо і велично зринають вічні "Многая літа".
Репортаж з офіційної церемонії вручення
Чернівецькому національному університету
імені Юрія Федьковича Сертифіката ЮНЕСКО вели
Василь ДЖУРАН і Роман ПАЗЮК
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Навчання

у центрі Європи
та американський
диплом

В

ідділ міжнародних зв’язків
ЧНУ інформує, що для студентів IV-V курсів та молодих науковців існує можливість навчання за магістерськими і докторськими програмами ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ (Будапешт, Угорщина)
на 2012/2013 н.р.
Центральноєвропейський університет (ЦЄУ) – міжнародний заклад вищої
освіти, акредитований у США та Угорщині. Відповідно, його випусники отримують американський та європейський
(угорський) дипломи. ЦЄУ заснований
у 1991 р. з метою сприяння демократизації країн Центральної і Східної Європи
та Центральної Азії. Тут навчаються студенти з 80-ти країн, що створює унікальну міжнародну атмосферу.
Навчання здійснюється
англійською мовою за такими
напрямками:
• Економіка
• Право
• Міжнародні відносини та європейські студії
• Політологія
• Державна політика
• Історія
• Середньовічна історія
• Студії націоналізму
• Соціологія та соціальна антропологія
• Гендерні студії
• Філософія
• Екологічні науки та політика
• Математика та її аплікації
ЦЄУ також пропонує візитуючі програми та літні школи для студентів і
викладачів. Успішні кандидати отримують стипендію на навчання, безкоштовне медичне страхування та проживання в гуртожитку.
Більше інформації – на сайті www.ceu.hu.

До аплікаційних документів належать: резюме (CV), мотиваційний лист,
есе, копії та переклад диплому, 2 рекомендаційні листи, результат іспиту з
англійської мови TOEFL. Всі документи надсилаються в режимі он-лайн,
що дає змогу швидко відправити аплікацію – http://www.ceu.hu/admissions/
apply.
Кінцевий строк подачі документів –
25 січня 2012 р.
За детальнішою інформацією та
допомогою у заповненні аплікації
звертайтесь до відділу міжнародних
зв’язків Чернівецького університету,
вул. Коцюбинського, 2, каб. 111, тел.
58 47 06, 52 51 95,
e-mail: interof@chnu.edu.ua, skype: interof.chnu
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ЧНУ з офіційним візитом побували представники Університету політичних та економічних європейських студій міста Кишинева. 9 грудня делегація з Молдови, очолювана ректором Георгієм Аворніком, зустрілася з
керівництвом нашої alma mater, зокрема ректором Степаном Мельничуком.

Із Кишинева – до Чернівців

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Берлін відкритий
для співпраці
Нещодавно Чернівці відвідали начальник відділу
міжнародних зв’язків Вільного університету (м. Берлін, Німеччина) Ельке Льошгорн та її заступник
Готфрід Гюгольт. Зокрема, центр "Gedankendach"
і факультет історії, політології та міжнародних
відносин ЧНУ. Про основну мету візиту німецької
делегації читайте далі.

Д

о цього йшлося. Упродовж останніх кількох років
наші германісти підтримували тісні контакти з колегами із Берлінського вільного університету. Радше за
власною ініціативою, аніж офіційно зумовлені. Бо жодних
домовленостей між навчальними закладами досі не існувало. Утім, це не стало на заваді створенню кількох спільних
літературознавчих проектів, у тому числі на базі Інституту
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.
Минулої весни розпочалися перемовини щодо узаконення зв’язків. Німецька сторона ініціювала електронне
листування, в результаті якого узгоджено основні положення Угоди про співпрацю. 1 листопада її підписав ректор Вільного університету Петер-Андре Альт, а 7-го, по
приїзді делегації з Берліна до Чернівців, – проректор ЧНУ
Роман Петришин.
Обговорено можливість підписання угоди про співпрацю між обома вищими навчальними закладами. Серед потенційних сфер взаємодії – право,
екологія, психологія та романські мови, зокрема італійська. До слова, у складі іноземної делегації перебувала представниця Університету міста Падова
(Італія) Анна Рурак. Гості мали нагоду ознайомитися з діяльністю ЧНУ.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Ліла Ролдан Васкес де Муан
відвідала ЧНУ
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Цей документ є рамковим. Можливе внесення певних доповнень, створення робочих програм, чергових угод тощо.
Обидва заклади знані у Європі та світі.
Вільний університет є одним із трьох найбільших у
Берліні та входить до так званої "дев’ятки" найкращих
ВНЗ Німеччини, що отримують додаткове фінансування
від тамтешнього Міністерства. Через незалежний статус
його порівнюють із українською Могилянкою.
ЧНУ – гідний партнер. "Наша діяльність давно прямує по
висхідній, – говорить начальник відділу міжнародних зв’язків
Сергій Луканюк. – Зі входженням Резиденції до списку культурної спадщини ЮНЕСКО авторитет університету ще більше зріс. Для його нинішніх партнерів це привід бути гордими, а для потенційних – стимул співпрацювати".
Світлана ТЕЛЕШМАН

ЗУСТРІЧІ

Україна заслуговує на професійних
та сумлінних журналістів
У цьому впевнений відомий французький телевізійник Стефан Маньє.
Два десятиліття тому він підготував матеріал про здобуття нашою державою незалежності, нині ж констатує відчутний прогрес.

Н

ещодавно із одноденним візитом у Чернівці приїхала Ліла Ролдан
Васкес де Муан, Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні. Високоповажна гостя завітала до кабінету ректора
ЧНУ, де з очільниками університету обговорювала можливість налагодження
співпраці нашої alma mater із провідними вищими навчальними закладами
Латинської Америки. Як запевнила пані Посол, така співпраця може бути корисною для обох сторін,
адже в Аргентині сьогодні
проживає чимало вихідців із
України. Вона також передала ректорові ЧНУ Степанові Мельничуку книги, у
яких міститься детальна інформація про ВНЗ, які згодом можуть стати нашими
партнерами. Ліла Ролдан
Васкес де Муан наголосила, що обміну викладачами і студентами значно
сприятиме Угода між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про скасування візового режиму, яка вступила у дію
2 жовтня цього року.
Опісля зустрічі з керівництвом ЧНУ в Блакитній залі пані Посол розповіла
студентам факультету історії, політології та міжнародних відносин про країну,
яку представляє. Окрім цікавої інформації про Аргентину, студенти отримали
можливість поспілкуватися іспанською і, тим самим, поглибити знання про
мову, яку вивчають.
Роман ПАЗЮК
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каналах, збільшуємо це число десь
увосьмеро.
Куди до них нашому братові! От і
доводиться ігнорувати хартії, зводячи журналістику з піаром, а кінці –
з кінцями.
Досвідчений гість із закордону
заспокоює молодь: економічні негаразди залишаться позаду. Його країна подолала цей важкий етап, подолає й наша. Стефан Маньє пророкує
успіх українській журналістиці.
Французький телевізійник побував на засіданні Чернівецького пресклубу реформ у Червоній залі. Місцеві ЗМІ мали нагоду поспілкуватися
з іще одним поважним гостем – першим секретарем Посольства Франції в Україні Емануелем Бераром.

Цікаво

Б

удь-який поступ повинен опиратися на певний кодекс. Стефан Маньє має надію, що представники українських ЗМІ звернуться до
закордонного досвіду.
Ідеться про Хартію професійних
обов’язків французьких журналістів.
Студенти-філологи обговорили останню її редакцію на семінарі з журналістської етики, що відбувся у Чернівецькому університеті 22-23 листопада.
Пан Маньє зорієнтував молодих
колег на головну засаду професійної
діяльності – надання громадськості
правдивої, точної, повної та неупередженої інформації.
Ні – маніпуляції! Її з головою видає
свідома незбалансована подача фактів.
Ні – піарові! Журналістика та піардіяльність мають бути розмежовані.
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Ні – сумнівним даним!
– Наша з вами робота не зводиться
до того, аби першими опублікувати
певні факти, – стверджує гість ЧНУ. –
Вона полягає в оприлюдненні тільки
надійних, перевірених.
Ні – ролі міліціонера або ж судді! Інформація – за журналістом, висновки –
за читачем.
Цих та інших правил дотримуються
представники французьких мас-медіа.
Не всі, звісно. Як і в будь-якій іншій
професії, є серед них сумлінні працівники та не дуже. Є продажні. Коли не
зачіпати тему моралі, французьким
журналістам легше бути чесними,
ніж українським. Легше, заробляючи близько двох тисяч євро на місяць.
У середньому. Говорячи про ведучих популярних передач на провідних теле-

▪ Французькі журналісти, власники прес-картки, мають право
на безкоштовні відвідини музеїв.
▪ До Національної профспілки журналістів Франції належать дві третини представників тамтешніх ЗМІ.
▪ Текст Хартії професійних обо
в’язків французьких журналістів
зазнав три редакції: у 1918, 1938
і 2011 роках.

Анекдот
Олександр Македонський, Цезар і
Наполеон – почесні гості військового
параду на Червоній площі.
– Якби я мав радянські танки, – говорить Олександр, – то був би непереможним!
– Якби я мав радянські літаки, – мовить Цезар, – то завоював би весь світ!
– А якби я мав газету "Правда", – розмірковує Наполеон, – світ би так і не дізнався про Ватерлоо.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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НОВОРІЧНЕ БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

2011-ий – у спогадах,
2012-ий – у мріях
Олег АНГЕЛЬСЬКИЙ,
декан, професор,
інженерно-технічний факультет:
Для факультетської родини
2011-ий видався успішним, хоч і
складним.
Зусиллями колективу ми набрали студентів на всі форми навчання. Причому не тільки за держзамовленням, а й на договірних
умовах (ІІІ та V курси).
Знаковою подією вважаю проведення ювілейної, Х Міжнародної наукової конференції "Кореляційна оптика 2011". У ній
взяли участь 64 іноземні вчені з 23 країн світу. Збірник
праць конференції, що побачив світ у США, містить 74
статті. Усі вони ввійдуть до наукометричної бази SCOPUS.
Крім цього, Американське оптичне товариство доручило
нам видати спеціальний випуск журналу "Applied Optics",
присвячений науковій тематиці конференції. До речі, імпакт-фактор цього журналу досить високий – 1.78. Інформацію про підсумки "Кореляційної оптики 2011" опублікують усі світові періодичні наукові видання, які висвітлюють
діяльність у галузі оптики і фотоніки.
Не менш важливими видаються успіхи студентів у навчальній, виховній та гуманітарній сферах. Так, три наші
п’ятикурсники навчаються одночасно в магістратурі на
факультеті та в університетах Німеччини і Чехії (у рамках
виконання угоди про Болонську конвенцію). Проведено
благодійні акції з відвідуванням інтернату для глухих дітей,
спецшколи-інтернату №4 та геріатричного пансіонату.
Готуємося до 50-річного ювілею відкриття оптичної
спеціальності в нашому університеті. Також наступного
року маємо намір акредитувати й ліцензувати спеціальність "Видавничо-поліграфічна справа".
Ірина ДОВЖИЦЬКА,
старший лаборант, факультет
прикладної математики:
Рік, що минає, запам’ятався
участю в міжнародній науковій
конференції, яка відбулася улітку
в Києві. Там отримала важливий
досвід і чимало позитивних емоцій. Також залишиться в пам’яті
робота у приймальній комісії. Вона
дала змогу познайомитися з цікавими людьми із різних факультетів нашого університету.
Що стосується року наступного, сподіваюся, він теж
принесе цікаві враження та творче натхнення.
Олександра ЦИБАНЮК,
заступник декана з навчальновиховної роботи, доцент,
факультет фізичної культури
та здоров’я людини:
Нарешті з’явилася можливість
помандрувати! Цьогоріч побувала
в різних країнах: Італії, Франції,
Туреччині, Єгипті... Власне відпочинок поєднувала з екскурсіями,
тобто пізнавальним елементом.
Залишилися яскраві спогади, від-

чуття. А це хороший стимул у житті. Також нинішнього року
зробила капітальний ремонт у квартирі, від чого отримала неабияке задоволення.
Мені подобається працювати зі студентами. Ще виразніше відчула це, коли почала викладати навчальний
предмет "Історія фізичної культури". Дуже важливо мати
тісний контакт із молоддю.
Є бажання продовжувати наукову діяльність. І є мрія –
аби наступного року моя донечка вступила на омріяний
факультет до нашого Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича!
Анна ВАНЗУРЯК, студентка,
географічний факультет:
2011 рік був водночас і важким,
і приємним. Вступала на V курс.
Зусилля не виявилися марними,
тож тепер навчаюся в магістратурі. Моє студентське життя доповнює захоплення співом. Нинішнього року завоювала гран-прі
Всеукраїнського благодійного
фестивалю молодих талантів сіл
України "Рідний край".
Після закінчення університету хочу працювати вчителькою географії. Цілеспрямовано йтиму до здійснення своєї мрії. Однак і про пісню не
забуватиму. Вона завжди житиме в моєму серці.
Антоніна АНІСТРАТЕНКО,
аспірантка, філологічний
факультет:
Насправді я з нетерпінням чекаю Нового, 2012 року. На це, як
ведеться, є декілька причин. Поперше, – і це головне – нарешті
настане мій рік, рік Дракона. У
всіх там кінець світу планується,
а я збираюся "відірватись" на всі
тисячу. Адже така нагода трапляється раз на дванадцять літ: увесь
рік ходити під своєю зорею!
Крім того, – і це теж важливо – одинадцятий рік якось
так не по-котячому мене закрутив і виполокав. Направду.
Надзвичайно багато подій, переживань, карколомних
змін, аж я досі дивуюсь, як усе це вмістилося у неширокий
проміжок часу. Закінчення університету, навчання, поїздки, чимало найрізноманітнішої роботи, міста, люди, аж я
не всіх знайомих упізнаю і пам’ятаю на ім’я. Ще, звичайно, книги, журнали, публікації, виступи, нові та найновіші
знайомства, нагороди, розчарування, неймовірні емоції,
сподівання, надії, що все нарешті владнається, укладеться у нормальний графік…
Нині сиджу наче на вокзалі: у чеканні, читанні, писанні,
лікуванні, фігурному катанні, працюванні (о, вже й рима!).
Колеги та друзі заспокоюють: "Не хвилюйся, маленька, все
буде добре. Наступний рік видасться насиченішим і вдалішим, порівняно з тим, що минає…" Заспокоїли не на жарт.
Якщо дослухатись до себе, до серця, то дуже хочеться
від "Драконика" не полум’я з димом, не польоту крізь
мури із заплющеними очима, а крапельку дзенівського
спокою, внутрішньої гармонії, часу помислити, діяти виважено, нелукавих і надійних людей поряд, творчості,
здоров’я собі та близьким. Нехай світ буде – і кінці у воду!
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Сергій БАЛОВСЯК,
заступник декана з навчальновиховної роботи, доцент,
факультет комп’ютерних наук:
Нинішній рік запам’ятався яс
кравим днем факультету, зокрема
його родзинкою – виступом викладачів у образах героїв із відомих кінофільмів. Після таких свят
відчувається, що студенти, викладачі та співробітники нашого молодого ФКН – єдина родина.
Важлива і приємна подія – перемога студентської команди у фіналі міжнародного конкурсу з робототехніки "Earth Rover 2011". Вона відкриває
нові горизонти для розвитку факультету.
Наступного року намагатимусь більше часу присвятити науковій роботі, бо без цього неможливе професійне зростання. Маю намір написати навчальний посібник, присвячений штучному інтелектові. Хочеться,
аби книга не тільки містила весь потрібний матеріал, а й
зацікавлювала та легко сприймалася. Було б добре,
якби поряд із буденними справами завжди зоставалося
місце для творчості.
Олександр МАРЧУК, студент,
філософсько-теологічний
факультет:
Це рік-підсумок "подвизань"
на навчальній ниві, перших спроб
у науково-дослідницькій сфері та,
щонайприємніше, на диво стрімкого вокально-творчого розвитку.
Рік, що минає, з ласки Божої приніс чимало позитивних здобутків,
перспективних реалізацій власних не понад край багатогранних,
справді, скромних можливостей.
Щодо успіхів, думаю, найбільше варто пишатися визначними досягненнями моїх духовних побратимів, студентів-богословів філософсько-теологічного факультету.
Оскільки завдяки їх активній та плідній участі в загально
університетських, обласних та всеукраїнських наукових і
громадсько-виховних заходах про факультет, а головно –
про наш університет усе гучніше чутно не лише на теренах
краю, а й далеко за його межами.
Рік прийдешній буде для мене вкрай складним. Попереду – нові соціально-рольові зміни, надзвичайно
претензійні навчальні проекції, реалізація яких вимагатиме значних духовних і фізичних сил. Я в передчутті
грандіозного невідомого. Це подібно до євангельського
"затишшя перед бурею"... Проте в мені живе надія на
милосердя Боже, тож сподіваюся тільки на краще, світліше, досконаліше.
Галина АНДРУЩАК, асистент,
фізичний факультет:
Щиро вдячна 2011-му за те,
що видався плідним! Розпочався
успішним захистом кандидатської
дисертації, згодом потішив спів
працею зі студентами в їх науково-дослідницькій роботі.
Улітку працювала в приймальній комісії, а осінь подарувала чудову групу – 309 а. Я куратор 24
сумлінних і успішних студентів,
які завжди приносять надзвичайно багато радості, позитиву і задоволення.
Покладаю великі наукові, педагогічні та особисті сподівання на 2012 рік. Бажаю всім міцного здоров'я й оптимізму, творчого натхнення та нових звершень на благо нашого Чернівецького університету та України!
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Наталія ПАВЛЮК, студентка,
факультет образотворчого
та декоративно-прикладного
мистецтва:
Цьогоріч увійшла до факультетської сім’ї, університетської
родини. Навчаюся за спеціальністю "Художня вишивка, моделювання та конструювання одягу".
Уже встигла взяти участь у конкурсі "Студент / студентка ЧНУ –
2011" та завоювати титул "Міс
неповторність". Приємно вражена внутрішньою атмосферою змагання, взаєминами між
представниками різних факультетів. І наступного року, й
надалі намагатимуся розвивати народні традиції Буковини, впроваджувати власні творчі ідеї в життя.
Антон ШПОТАК, студент,
факультет біології, екології
та біотехнології:
Насичений рік! Приніс гарні
емоції та безцінний досвід, подарував нових друзів. Як голова
профбюро факультету я отримав
підвищення. Нині – заступник голови студентської профспілки
університету. Став учасником Всеукраїнської школи профспілкового лідера на Херсонщині.
Улітку працював у дитячому
таборі "Романтик" (місто Скадовськ). Виконував обов’яз
ки вожатого, звукооператора, ді-джея та культорганізатора. Надзвичайно люблю дітей і музику! Працював із дітками молодшого шкільного віку (6 – 10 років). Вважаю цей
досвід цікавим і повчальним, адже всі ми згодом станемо
батьками.
Упродовж року вдалося влаштувати чимало вечірок,
дискотек, змагань тощо у студентському клубі творчої
молоді "Контакт", який очолюю.
Словом, було багато роботи і навчання. Проте все ще
попереду: закінчення IV курсу, вступ на V.
Бажаю всім у Новому році здоров’я і усмішок! Завжди
будьте активними, не опускайте рук, ідіть уперед сміливо
і впевнено. Також цінуйте батьків. Дзвоніть їм частіше і кажіть, що дуже їх любите. Хай вас Бог береже!
Алла ЧОБАН, доцент,
хімічний факультет:
85-ліття дорогої матінки, 50-річний ювілей любого чоловіка і
"срібне" весілля – подарувавши
одразу три важливі дати, 2011-ий
став для мене роком моєї родини. Навіть окремо кожна з цих подій може вважатися особливою.
Коли ж сплелися воєдино, стали
чимось знаковим. Я людина з обмеженими фізичними можливостями. Хвороба, яка вже понад
тридцять років не відступає, могла б, мов рак із метастазами, понищити моє життя. Та дорогі мені люди зробили і
роблять усе, аби я, крок за кроком, отримувала нехай маленькі, але свої перемоги. Родина – то моя опора, надія,
сила, мої мудрі вчителі і вірні товариші.
Нещодавно матуся розпочала вишивати нову велику
роботу. Я зауважила, що трішки "халтурить": не відраховує ретельно клітинку за клітинкою, а розкидає вишивку
по полотну на око. Мама сумно глянула на мене: "Просто
пришвидшую роботу, боюся не встигнути..."
Це нагадало мені важливу істину: для кожного з нас
колись настане мить, після якої не буде завтра, тому потрібно цінувати сьогодні. І нехай це сьогодення не спотво-
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рить чад безглуздих клопотів та блукання лабіринтами
підлих інтриг. Нехай воно повниться щирою любов'ю, турботою про ближніх.
Колись, освідчуючись, мій майбутній чоловік сказав:
"Я так хочу, чтоб молния сверкнула и светлячков зажгла в
глазах твоих". І йому це вдалося! Він подарував мені веселку над Сакре-Кер, що на Монмартрі, і містичний туман
у чарівному парку "Бастай", що над Ельбою. Він показав
мені життя у далекій пустелі Негев та оповів про рани рідних Карпат. Разом ми виховали красунечку донечку і маємо щастя спостерігати, як розкручується клубочок ще одного життя – нашого дорогого онука. Я вдячна рідним за
все, що в мене є. І нині, напередодні Нового, 2012 року,
кажу: бережімо наші родини! Не втомлюймося дарувати
близьким свою вдячність, турботу і любов! Нехай кожний
новий день буде найважливішим у нашому житті!
Сергій ПИВОВАРОВ,
завідувач кафедри етнології,
античної та середньовічної історії,
професор,
факультет історії, політології
та міжнародних відносин:
Цього року отримав атестат
професора. Улітку провели масштабні дослідження у Хотинській
фортеці. Надзвичайно плідною виявилася конференція, присвячена
390-ій річниці Хотинської битви.
Сподіваюся на покращення
законодавства щодо охорони археологічних пам’яток.
У планах на наступний рік – видання книг.
Юлія СИРОТЮК, студентка,
юридичний факультет:
Насиченість, звершення, перемоги, відкриття, подорожі, знайомства, злети, падіння, гарт духу...
Цей рік – надзвичайно плідний
для мене! Усе відбулося так, як
хотілося і планувалося. Найяскравіший спогад – стажування на Кіпрі, де познайомилася зі студентами із 28 країн світу! А ще, звісно
ж, перемога на міському конкурсі
"Студент / студентка року – 2011".
Щиро вірю, що 2012-й буде наповнений ще більшими
звершеннями!
Ольга БЕШЛЕЙ, студентка,
факультет іноземних мов:
Немає нічого дивного в тому,
що людина запам’ятовує тільки
все найкраще. Це можу сказати і
про себе. 2011-ий промайнув надзвичайно швидко. Згадую лише
найяскравіші моменти. Та й хто
може посперечатися: студентські роки – незабутні! Пригадую
невдалу спробу відвідати США,
але натомість тішуся думкою, що
провела це літо в "Молодій Гвардії", відчувши себе в ролі вожатої. Так, були злети і падіння. Це все, звичайно, досвід. Тому вдячна Богу і близьким
людям за підтримку та тепло.
2012-ий – багатообіцяючий. Сподіваюся, всі мрії здійсняться. Попереду – важкий насичений семестр, здача
курсових, сесія, ще й магістратура. Я в передчутті чогось
неймовірного та грандіозного. З цікавістю чекаю і на
"Євро – 2012". Надіюся, відбудуться хоч якісь зміни на
краще. Цей рік для мене ознаменується переходом до нового етапу життя. Тож нехай усім нам пощастить!
Спогадами і мріями цікавилася Світлана ТЕЛЕШМАН
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ДО НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ

університетської родини
Традиційне свято відроджено

Д

ва роки поспіль традиційний загальноуніверситетський конкурс щедрівок і колядок "Різдвяні
зустрічі" не відбувався через карантин. Нині його відроджено.
– Це один із найбажаніших для нашого студентства, а
отже, й наймасовіших заходів, – розповідає проректор
Тамара Марусик. – Здавалось би, ще трохи ранувато його
проводити: зустрічі різдвяні, а на календарі – 12 грудня.
Однак незабаром – заліково-екзаменаційна сесія. Треба
вчитися, бо то серйозна справа. Тому ми вирішили при
урочити конкурс до свята Андрія.
Колективні дійства зближують. Цього разу представників одинадцяти факультетів об’єднали звичаї і традиції
українського народу. Відчувався командний дух і дух свята. Ніч на Андрія – куманець веселощів. Вечір перед Різдвом – чаша затишку. Головне – перейнятися і передати
атмосферу – досягнуто. Ба, більше, не знехтувано внутрішньою межею.
– Коли йдеться про різдвяні свята, треба бути обережними з почуттям такту, – зазначає заслужений діяч мистецтв України Микола Шкрібляк, голова журі конкурсу. –
Студенти спробували подати звичаї, обряди по-сучасному
і зробили це делікатно, мудро. Чимось веселили нас, а
чимось – спонукали до роздумів над життям.
Історики натхненно жартували й ворожили, а студенти філософсько-теологічного факультету, як завжди,
потішили виконавською майстерністю. Справжній різдвяний мюзикл із повноцінним сюжетом, розкішним вокалом і хорошою акторською грою підготував для глядача
педфак. Економісти звернулися до актуальної заробітчанської теми, розповівши сумну життєву історію зі щасливим кінцем.
Колектив факультету біології, екології та біотехнології
зачарував різноманіттям образів та натуралістичністю декорацій. А ще ж виходили на сцену юристи, філологи, математики, хіміки, комп’ютерники, представники інженерно-технічного факультету... Багатогранне, багатолике,
поліфонічне дійство!
Третє місце поділили історики та економісти, друге –
студенти ФТФ і педфаку. Першу премію журі присудило
факультету біології, екології та біотехнології. Лауреати
отримали в подарунок музичні інструменти. "Золотому"
та "срібним" призерам надано можливість виступити на
міському театралізованому дійстві "Від Різдва до Йордана" у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту.
Світлана ТЕЛЕШМАН
P.S. Фоторепортаж зі свята – на стор. 39-40
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ

Михайло Папієв зустрівся
зі студентами та керівниками
вищих навчальних закладів

Виростали хати із засніженими солом’яними стріхами. А в хатах – столи і лавиці. А на столах – миски з
пампушками. А на лавицях – люди привітні, та все в
національних строях, та все співочі. Виростало-ширилося свято: блиском у очах, усмішкою на вустах, теплом у душах. Із ошатної світлиці Резиденції – Мармурової зали. Напередодні великого християнського
свята на честь апостола Андрія Первозванного.

"Різдвяні зустрічі"

11

Листопад – грудень 2011

З нагоди святкування Міжнародного дня студента голова обласної
державної адміністрації Михайло Папієв зустрівся зі студентами та керівниками вищих навчальних закладів області. Зустріч відбулася у приміщенні Мармурової зали Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича.

М

ихайло Папієв, звертаючись із вітальним словом, зазначив, що 17 листопада – це день,
коли всі студенти підтверджують свою єдність. Також нагадав, що напередодні відбулися установчі засідання студентського парламенту, які були досить продуктивними.
Мета ж цієї зустрічі – відзнака студентів за високі досягнення в навчанні та активну громадську діяльність.
Досі майбутні фахівці отримали 61 іменну стипендію, з
них: 14 – Президента України, 3 – Кабінету Міністрів, 4 –
Верховної Ради та 40 – обласної державної адміністрації.
На зустрічі вручили 21 іменну стипендію студентам чернівецьких ВНЗ. Найбільше нагород отримали представники ЧНУ.
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Також подяк та грошових нагород удостоїли студентів
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької
області.
З вітальними словами виступили ректор Буковинського державного медичного університету академії
Т.М. Бойчук, перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Р.М. Петришин
та представники інших ВНЗ.
Після урочистої частини відбувся святковий концерт
за участю як студентів, так і викладачів вищих навчальних
закладів Чернівців.
Іванна ШКРОМИДА,
студентка філологічного факультету

ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ...

"Подаруй дитині свято!"
Напередодні свята Миколая студентська молодь філологічного факультету ЧНУ провела благодійну акцію "Подаруй дитині свято". Приймались дарунки у різній формі. Допомагали, хто чим міг: хто одяг приніс, хто книги, хто гроші. Відгукнулись і підтримали акцію практично
всі. Зібрані подарунки адресували до Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №4.

У

нас навчається 217 учнів
віком від 6 до 18 років. Майже три десятка сиріт, а ще діти з неблагополучних і малозабезпечених
сімей, діти, батьки яких позбавлені
батьківських прав, – розповідає Вадим Іванович Антошков, заступник
директора з виховної роботи. – Тобто
це діти, яким не вистачає тепла та затишку сімейного кола".
Миколая – справді велике свято
тут, у цих стінах. Щорічно приходять
небайдужі люди, які дарують дітям
краплинку щастя, краплинку справжнього безтурботного дитинства. Цьогоріч, окрім студентів, є й інші меценати (імена бажали не розголошувати).
Зокрема, за кошти спонсорів дітям
організований святковий обід у ресторані "Затишок".
Проте щастя не тільки у солодощах чи інших речах. Перш за все,
щастя – це стан душі. Тому хороший
святковий настрій подарував дітям
ансамбль "Менестрель" богословського відділення філософсько-теологічного факультету. Колядки та ангельські пісні звучали зі сцени, а в залі

“УВ” № 10 (1733)

лунали голоси дітей, які веселились і
підспівували.
Так, саме у цьому і є їхнє щастя – у
привітній усмішці, у приємному вітанні "Добридень", у щирому запитанні

"Як у тебе справи?". Звичайно, у них
також є бажання, які нічим не відрізняються від бажань інших дітей. Хтось
хоче м’яча, хтось – тенісних ракеток,
а хтось мріє про МР3-плеєр. Але найпотаємнішим бажанням, яке вони щиро
випрошують у Святого Миколая – це
сім’я. Велика чи маленька, але дружня, щаслива сім’я.
Звичайно, не все ми можемо дати
цим дітям. Але не залишаймо їх самотніми. Блиск у їхніх очах – найбільша

винагорода за будь-які зусилля. Тож
не будьмо байдужими, зробімо їхнє
життя хоч трішки щасливішим!
Олена СЛАВСЬКА,
студентка філологічного факультету
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

Гомонить
Буковина,

Як на островах осінніх сіробуднів литво
блаженне барвами блакиті й соняха
струмоче через вінця
Де саме? У Чернівцях, на ледь уловному трикутнику, що
таку форму утворюють дві центральні вулиці, біля
пам’ятного знака з образом зачинателя нової української
літератури Івана Котляревського. День української писемності і мови, а також пам’яті літописця Нестора як на
замовлення після невпинних бур і вітровіїв, які за останні
три тижні нагадували кочівничі набіги. А оце сонячні зайчики – аж не віриться! – на стіні будинку, що доточує
умовну лінію перетину й уподібнюється до трикутника.

личезне пізнавальне і виховне значення. Це як ковток
води у спеку: "Щоб і вони прийняли силу закону твого…"
Такий філософський підтекст налаштовує на сприйняття
чогось високого, мудрого, світлого. Чи не тому, що вже
листва не клечає обрій, який, кажуть, за п’ять кілометрів
од нас? І тому стає близькою далечінь. І шанс у миті отакі
довіритися слову й мові.
Почесний голова обласної організації товариства "Просвіта" імені Т. Шевченка, письменник Віктор Косяченко,
що цими днями упорядкував книгу "Байки буковинські",
бере високу ноту:
– Пригадую, як ми вимріяли оцей святий і пам’ятний
знак. Студенти здавали по гривні. Але чомусь незрозуміло, як поволі рухалася ініціатива. Михайло Романів, тодішній керманич Буковини, підтримав нашу ідею. Однак згодом влада змінилася, і довелося чекати кращих часів.
З’ясувалося, до повернення Романіва. Мені здається, усі
біди наші у старій і закостенілій болячці – антиукраїнізмі.
Мав рацію Вольтер, що прорік: "Усі мови світу можна
вивчити за шість років, а свою – усе життя".
І ще одне. Поблизу школа, яка доглядає за пам’ятником.
Хотілося б звернути увагу на таке: витоптано барвінок. А він,
скажу вам, – символ вічної молодості, чистоти, кохання,
щастя, вірності, пам’яті про людей, що були у цьому світі.
Відкрию й таку таємницю: барвінок – символ нев’я
нучої, молодої української мови. Важка дорога до цього
пам’ятного знака. Бережімо його і барвінок.

Н

Д

о Котляревського із найвищої у Чернівцях гори,
де університет, йдуть спішною ходою проректори
Тамара Марусик і Олександр Ушенко, декан філологічного факультету Борис Бунчук, його заступник Олександр
Попович, доцент цього колективу Лідія Ковалець і студенти-філологи та студенти-журналісти. І так завше, коли
просвітяни області під орудою Остапа Савчука організовують такі чи подібні заходи. Чому?
Далекої осені 1884 року саме товариство "Руської бесіди" (тобто "Просвіта") зініціювало створити у Чернівцях
першу демократичну газету "Буковина", редактором якої
став Юрій Федькович. Знаний у світі Чернівецький університет має ім’я цієї людини. Пан Остап розпочинає урочис-

тості, приурочені Дню української писемності та мови, а
також пам’яті Нестора-літописця.
У плетиво незвичного хоралу, народженого шинами
летючих автівок і од шаленого вихору техніки, вкраплюється пісня "Мово рідна" Сидора Воробкевича, яку виконує патріотичний самородок – хор "Гомін Буковини".
Як важливо мати у серці рідну мову, а не камінь. Слово
миле – це кровоносна система будь-якого живого організму, а тим паче – нації.
Ще не спадають останні акорди закличної мелодії і
дзвінких голосів, як уже присутні беруть в облогу оцей
олюднений трикутник слова мовців. Виступи духовних
осіб завше долучаються до оркестрів свят, які мають ве-
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апередодні святкової дати тут
відбувся щорічний, восьмий
за ліком, конкурс юних читців. Він зібрав
півтора десятка шанувальників поетичного слова різного віку: від учениці першого класу місцевої гімназії до четвертокурсниці нашого університету.
Усі конкурсанти читали поезії Михайла Івасюка зі збірки-посвяти "Елегії для
сина". Ще одну традиційну номінацію –
"Виконання віршів-посвят Володимирові
Івасюку" – цьогоріч не вподобали.
– Звісно, вибір творів – за дітьми, –
говорить Ніна Кадюк, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліо
теки. Проте, можливо, і школи не
спрацювали: не провели належної підготовчої роботи, не спрямували.
Свято відбулося за підтримки депутата обласної ради, асистента кафедри
міжнародних відносин Михайла Павлюка, онука Михайла Григоровича. Нинішній конкурс сподобався йому більше за
всі попередні.
– Діти надзвичайно сильно підготовлені, – зауважує Михайло Павлюк. – Це
стосується і дикції, й інтонації. Крім
того, вони змогли відчути твори.
Перемогу в конкурсі здобув третьокласник гімназії № 4 Остап Покорний.
Друге місце поділили Олег Гамаль (училище мистецтв імені Сидора Воробкевича) та Оксана Лазарук (ЗОШ № 3).
Третіми стали Валентина Данилюк (училище мистецтв імені Сидора Воробкевича) і Валентин Ленца (гімназія № 4).
Подякою за активну участь та поцінування творчості Михайла Івасюка журі відзначило Каріну Листау (ЗОШ № 4). Най-
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До мікрофона йдуть начальник управління культури і мистецтва облдержадміністрації Іван Петрусяк, заступник міського голови Олександр Паскар, голова обласної організації
Національної спілки письменників України Василь Васкан,
доцент кафедри української літератури ЧНУ Лідія Ковалець.
Поміж глибокими роздумами мовців чітко простежується непогрішима сентенція про непорушність зв’язкових
ланок, з яких у процесі творення зідеалізувалася у найкращому розумінні цього слова наша рідна українська мова,
яка є однією з наймилозвучніших у світі за лагідністю, поліфонічністю, за тембром. Хто ж бо в обороні постоїть?
Письменники, "Просвіта"… Далі хто? Якби усі. Якби так, як
свого часу університетський Василь Сімович, що 1903 року
з нагоди відкриття пам’ятника Іванові Котляревському єдиний виголосив у Полтаві свій виступ українською мовою.
І таке. Авторові цих рядків на думку спадають травневі
дні 2008-го, коли у далечезному Мурманську, де нашого
цвіту 103 000, покладали блакитно-жовті квіти до пам’ят
ника Кирилові і Мефодієві. Ці кольори випромінювали
усміх душі українських журналістів і земляків з України, які
там живуть. І так само оце двобарв’я на першій могилі Тараса Шевченка у Санкт-Петербурзі. Ці кольори – нерозривна сув’язь коду нації і козацького роду.
… Університет цієї світлої днини – чи не від кошиків, що у
такт ході колисали сірість осені блакитним і жовтим – прийшли
до Шевченка у центрі Чернівців. З іще одним таким кошиком.
Василь ДЖУРАН. Фото Романа ПАЗЮКА

КОНКУРСИ

Звучать "Елегії для сина"
День народження письменника Михайла Івсюка, колишнього викладача
кафедри української літератури і батька незабутнього Володимира, відзначили у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей.

молодша учасниця Христина Солкан
(гімназія № 5) нагороджена Грамотою.
Юні читці отримали подарунки від
Михайла Павлюка, Чернівецької облас-

ної бібліотеки та Чернівецького обласного меморіального музею імені Володимира Івасюка.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК:
БУКОВИНСЬКЕ ВІЧЕ

редставляємо читачам "Університетського вісника" заступника декана філологічного факультету ЧНУ О.О. Поповича.
– Олександре Орестовичу! Історично склалося так, що 3 листопада – визначна буковинська подія,
яка 93 роки тому мала великий
резонанс в Україні. У Чернівцях зібралися делегати вельмиповажного зібрання, ім’я якого зродилося на
устах усього краю через його прямих чи опосередкованих учасників.
Не було такого села, щоб не мало
свого представника. Одним із найчільніших керівників став Омелян
Попович. Що з цього приводу скаже Олександр Попович?
– І справді, це знакова подія, я б
навіть наголосив як на явищі у політичному житті Буковини за австро-угорської доби. Скажемо з усією одвертістю! Для історії – це неспростовний
факт. Для буковинства – привід задуматися над тим, якого ми роду-племені. І – народу. А його визначення –
це спільнота людей, які мають одну
культуру, одні звичаї, одні обряди,
якщо хочете, один менталітет, і проживають на одній території. Той, так
званий австрійський час, зіграв свою
вирішальну роль у найголовнішому –
самовизначенні. На жаль, довелося
ще чекати не одне десятиліття, щоб
об’єднати давні українські землі. Є у
цім заслуга і Омеляна Поповича.
– На чому б Ви особливо наголосили у цій, так би мовити, "Букві?.."
– Резонне запитання. Як і майже в
абревіатурі. "Букві" – це Бу(ковинське)
ві(че). Якщо хочете – це буква закону і
буква самого віча. А у ньому – волевиявлення народу. На засадах самовизначення і щирої правди. Голоси не
підробляв ніхто. Таке унеможливлювалося тоді.
– Пане Олександре, для студентів, які зі шкільної парти глибоко
засвоїли знання з історії рідного
краю, багато важить: О. Попович
про О.Поповича. Йдеться про те,
що між ними – сторіччя.
– Мій попередник – Омелян. Освітянин. Я – Олександр. Науковець.
Свого часу захопився цією особистістю. У 70-80-ті роки минулого
століття ця постать, за мірками тодішньої влади, вважалася як та, що
належить до українських буржуазних
націоналістів. Але викладачі і студен-

Україна отримала од Бога реальні права і такі ж можливості, точніше, унікальні повноваження на володіння центром Європи і майже півтораметровими чорноземами. Упродовж багатьох століть – і це цілком збагненна річ! – до нас занаджувалися зайди, аби відібрати той чи
інший ласий шмат, аби пересварити етноси.

Б

Звісна річ, це не один і той же автор.
Отже, мовить не про себе, а – закономірно! – про однофамільця. Такий формат
спілкування – під рубрикою "Цікавий співрозмовник: Буковинське віче".
ти мали свою думку. На моє глибоке
переконання, Омелян Попович був національно свідомий чоловік свого часу,
що не побоявся відстоювати українство ще на 100 років раніше. У середовищі ворожих лав це не так легко було
робити. Але він зумів. Треба було знати, як це робити і заради чого. Особисто мені як студентові це ім’я відкрив
Микола Юрійчук, який читав лекції.
Зокрема і про нього, Омеляна Поповича. Переважно історичні мемуари,
які так чи інакше проливають світло
буквально на усі процеси, що тоді відбувалися на теренах Буковини.
– Про ту чи іншу постать на відстані століття складно говорити,
адже нема відповідного матеріалу.
Що Вам відомо бодай у фрагментарному розумінні цього слова?
– Як на моє міркування, це перша
людина з того складу справжніх патріотів, яка долучилася до розвою культури, літератури, демократії. У часі гонінь і чужої влади одній людині нелегко
було почуватися одним воїном у полі.
1869 року створюють "Руську бесіду",
прообраз нинішньої "Просвіти". Москвофільське крило пручалося з усіх
сил, але його патріотично налаштовані буковинці подолали. Це чи не найперша перемога демократичних сил
Буковини! Вихідці з семінарій з’являли
свій прихід. Омелян Попович, Сидір
Воробкевич, Степан Смаль-Стоцький.
Це для тих часів уже щось було і щось
таки означало. Дійшло до того, що через неповні 16 літ виникають історичні
передумови, щоб мати першу демократичну газету "Буковина". На таке
не сподівався ніхто. Ні з одного, ні з
іншого крила. Тобто ні москвофілам, ні
народовцям. Першим редактором
"Буковини" мав бути саме мій однофамілець. Але він в останню мить змусив шальки терезів схилитися на бік
свого троюрідного брата – Юрія Федьковича. Омелян більше прислужився
освіті. З одного боку, це теж мало величезне значення, оскільки йшлося
про навчання сільських дітей. "Руська
бесіда", де був пан Омелян, гуртувала
національний дух у дітей селян, впливала на суспільні процеси.
– Що скажете про Омеляна Поповича як Президента Буковини?
Така ноша не кожному може видатися по плечу. Чи не так?
– Безсумнівно. Ця людина жила на
Буковині. Жила болями народу, дихала

ПОДУМАЙМО РАЗОМ

Перше грудня – у нації грудях

О. Попович
про
О. Поповича
П
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його і буковинським повітрям. Весь
свій час, окрім освітньої роботи і літератури, віддає – цілком і сповна –
громадській діяльності. Скажу навіть
більше – ідеї української нації. І на це
були усі привідні умови. Як шкільний
інспектор краю відвідав переважно
усі його навчальні заклади. Плюс громадська робота. Він воістину був рушієм, генератором усіх ідей. Ю. Федькович як журналіст і письменник це
тільки відображав у "Буковині". Відповідальним залишився Попович і у
роки Першої світової війни. Не покидав Буковину. Коли треба було, виїжджав до Угорщини і Австрії, але задля
одного – консолідації національних
сил. Його обрали головою Буковинського крайового комітету. Він – режисер Буковинського віча. І хоч українська влада на Буковині протрималася
недовго, він зробив усе залежне, щоб
з’явити світові правду про те, що Буковина хоче до України. Прикро, що
румуни виявилися більш метикуваті,
ніж брати в Україні, і захопили владу у
свої руки. Далеко Омелян Попович не
відступав. До Станіслава, згодом – до
Львова. Після цього – до Заліщик, де
його і поховано.
– Олександре Орестовичу, на
Буковині є обласна освітянська премія імені О. Поповича.
– Так. Наступного року – ювілей.
Її удостоюються найкращі педагоги.
До речі, за сприяння і надзвичайно
активних дій Омеляна Поповича на
Буковині відкрито у ті складні і невизначені часи майже 200 українських
шкіл. Хіба це не результат?
– На Ваш погляд, чому Буковина більше не святкує 3 листопада
як народний день, як раніше?
– Варто б повернутися до цього.
Вважаю, що день із річного циклу для
нашого краю – мов крапля води. Але
він, на моє глибоке переконання –
зримий згусток історії і можливість
шанувати її. Без цього пані-матка нічого не вартує
І на завершення. Про походження
прізвища. У нього – глибоке коріння,
високе гілля. Як співається у пісні.
Але, що найважливіше – світло духовності, її проекції на нинішнє сіродення. Наш народ черпає сили і віру із
духовного і культурного джерела.
– Дякую за інтерв’ю.
– Взаємно!
Спілкувався Василь ДЖУРАН
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анальне запитання, яке з нагоди величних вітчизняних
свят задають журналісти. Трафаретне.
Принаймні, оце: "Яким вам запам’я
тався 1991 рік?" Але… Через широкі
гони днів і років 24 серпня і 1 грудня –
на двох долонях. Іншими словами, все,
як учора. Не розчинилося в пам’яті.
Не опадає цвітом.
А знаєте чому? Усе залишилося у…
грудях. Саме так! Од дива, яким стало
глибоке захоплення. Це ж треба! Чимало віків наші попередники мріяли
про ці два дні. Тільки не знали, коли
збудеться. Збулося! У наших днях. Має
мо завдячувати Богові і їм, хто був на
цій землі і під цими небесами до нас.
Вони вистраждали, зробили все, аби
свята Духу і Волі стали у наших літах.
Гордість виповнювала серця і душі.
Імперія "розсипалася". І десь високо в
небесах усім душам, мабуть, Земля
усміхнулася, лани хлібодайні. Правда і
справедливість завше приходять пізно!
Тому і це сяйночоле диво – 1 грудня! – було, є і буде у нації грудях.
Отже, свята неділя України першого зимового дня 1991-го. Вулиці
запруджені, без перебільшення, народом. Ніби людські потоки. Ніби потоп. Але природної радості і втіхи. Чимало у вишиванках. Це – Референдум.
Понад 92 відсотки громадян України
віддали свої голоси за Батьківщину.
Милу, рідну і дорогу.
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Враження? Ніхто не поспішав додому. Здається, першої зимової днини до сіл і міст ринула своїм прибоєм
весна: талими водами і білим цвітом.
Не передати усієї тієї палітри людського щастя, яке вирувало у грудях. І
знову посилання на перше грудня у
житті Нації!
Інше! У природі 20 років тому, незважаючи на зиму, линули солов’їні
трелі рясних-рясних небесних променів. Своєрідне царство сонця, що
не силкувалося, а нагадувало липень.
Досі такого не бачив, хоч журналісти
спостережливі.
Сонце у серці, у душі, у грудях. І – у
природі. Хіба нема Бога на небесах і
на землі? Є! То тільки затяті атеїсти
непорушно дотримуються своїх догм.
Насправді усе не так. Людство мудре.
Упродовж усіх епох воно виробило
правило: усі під одним Богом ходимо!
Як не пам’ятати ту світлоносну днину,
яка відміряла у життєвім вихорі дистанцію, що дорівнює одному поколінню!
Свято святом, а годилося б прилучитися до нього тією чи іншою справою.
Мережив вірші. З радості і втіхи!
На прикрий жаль, на тривалій дистанції життя бачимо як успіхи, так і невдачі. З позиції нинішнього дня зримо
проступає минуле. Зі своїми "плюсами" і "мінусами". Одначе чи не "мінуси". Чому? Певно, помилка однієї категорії людей полягає у тому, що її

представники тільки демонстрували
довгоочікуване Свято Волі. Тобто зачекалися з моря погоди. Річ же не у
цім. Отримати легше Свободу, важче
її вберегти. А вберегти можна тільки
щирим бажанням насправді вболівати. Пасивна форма після здобуття
омріяного – гріх.
Праця… Ось що годилося і годиться
для цього. Небезпечний крок і в тім,
що на цій дорозі, якій 20 літ, може зродитися ще й інша категорія людей – занепадників духу, які чимось нагадують
провокаторів. Є так у всіх, є так і в нас.
Однак зважмо і на таке. Попередники прокладали шлях до Свободи
цілі століття. Думою і кров’ю. Клали свої
життя під тверде покриття вулиць і
доріг великих міст, під магістралі-залізниці. Ось чому має бути у серці і
душі кожного історія рідного народу.

Маємо любити і шанувати своє. Гуртом і гартом!
Іншого не дано.
За такими правилами живуть і виховують наступні покоління усі країни світу.
Маємо любити і шанувати своє.
Гуртом і гартом! Іншого не дано.
Бог до нас прихильний, бо небо прихилив і своїм перстом вказав на центр
Європи. І освятив чорноземи наші!
Коли звучить Гімн, годиться випрямитися усім! Як було ж у перші роки
Незалежності? Одні депутати ВРУ встали, інші сиділи. Атеїсти чи нащадки атеїстів. Прикладу, подібного до цього, ще
не зафіксував жоден дослідник.
Як маємо встати і тоді, коли зринають іще "Боже великий, єдиний" і
"Ой у лузі червона калина".
Проте хід історії нікому не спинити. Мовлено ж: перше грудня – у Нації
грудях. Навіки!
Василь ДЖУРАН

ПОДІЯ

Головний редактор – член НСЖУ
Чимало праці віддав журналістиці керівник редакції газети "Університетський вісник" Володимир Антофійчук. Але, як мовиться, через властиву йому
скромність, залишався непоміченим у журналістських колах. Так було, так є і,
певно, так буде. Проте для головного редактора університетського видання мірилом усіх мірил є результат роботи. Звідси і бере свій початок його непоспішність "прописатися" на офіційному рівні поміж колег.

Щ

е одне посилання на "так би мовити". Врештірешт, нагорода знайшла героя. Члени правління обласної організації НСЖУ Юхим Гусар і Василь
Джуран вручили В. Антофійчукові усі належні знаки, що
стосуються журналістської праці, привітали нового спілчанина, передали віншування голови НСЖУ Ігоря Лубченка.
З цієї нагоди декан філологічного факультету Борис Бун-
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чук, його заступники і завідувачі кафедр мали слушну нагоду порадіти за свого колегу, який разом із науковою, літературною роботою долучається й до журналістської.
Колектив редакції газети "Університетський вісник"
щиро здоровить свого керівника із подією, яка справді незабутня. Людину, котра живе і творить у межиріччі Нічлави, Дністра, Пруту і Серету.
Наш. кор.
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ВЕЧІР-СПОМИН

Спільний проект ректорату, географів,
філологів і журналістів ЧНУ,
а також редакції "УВ"

Наш хороший, і світлий, і вічний,
як пісня від Бога…

М

оя старша колега, що сидить поруч, раз по раз
озирається, подивовано-радісно оглядає Блакитну залу і щось сумлінно занотовує до блокнота. Видно,
що схвильована. Нарешті не витримує, знайомиться і відверто ділиться першим глибоким враженням: "Знаєте,
якщо чесно, не хотілося сюди йти. Думала, буде офіційний
захід, як зазвичай за подібних обставин. А тут стільки молодих облич!.."

▪ Чому діти люблять географію? ▪
То переважно геофаківці. Якщо Назарій-співак народився у тому краї, де, за словами ректора Степана Мельничука, "мистецтвом дихають, де мистецтво у повітрі, де
мистецтво серед людей", то Назарій-географ почався із
Чернівецького університету.
Декан геофаку Валерій Руденко говорить: "Інколи ми
самі дивуємося: чому діти так люблять географію? Тому
що люблять Назарія Яремчука!"
Назар навчався на географічному факультеті впродовж двох років і ще близько півроку працював інженером
картографічної лабораторії Чернівецького університету.
Поважав колег, міг і хотів радитися.
Якось у одній із розмов запитав Валерія Петровича:
"Мені залишатися на кафедрі чи все-таки піти пісенною
дорогою?" Хороший знайомий щиро відповів: "Те, що ти
прекрасний співак, знає Україна, світ, а от чи станеш
ученим – ще не відомо".
Назарій обрав музику, хоча… "Він мав такий талант і
наснагу, що міг стати і високоосвіченим науковцем, – розмірковує однокімнатник нашого земляка Йосип Бурка. –
Був справжнім географом: черпав знання не тільки з книг,
а й із поїздок".
▪ Отче наш, сущий на небесах... ▪
Мабуть, поклик до пісні, що йшов із Неба, відлунював
голосніше за всі інші, земні. Кликала Божа стезя…
Сьогодні ж прагне дістатися Небес пісня-присвята,
пісня-прем’єра у виконанні доцента кафедри музики Івана Дерди. Зветься просто, щоб таки напевно знайшла
адресата, –"Назарій". Назарій із грецької – слуга Божий.
"Він сповна виконав місію свого імення, – стверджує відомий журналіст Жан Макаренко. – Служив не тільки Україні,
а й кожному з нас".

Так добре, так правильно, що молитва-благословення
лине з вуст близької людини. Протоієрей Василій, Василь
Коробчук – Назарів товариш, теж однокімнатник. Зустрічспогад повернула його у молодість, "коли все ще попереду, коли були щирі у почуттях, відкрито любили; а про те,
що не любили, могли розказати, не боячись".
▪ Свій серед своїх ▪
Із Назарієм було приємно ділити і студентські радощі,
і їжу. Худенький чорнявий хлопчина із Вижниччини привозив з дому смачнючий сир. Його з’їдали чи не першим.
Бувало й таке, що ходили голодними…
На студентську вечірку могли одягнути сорочку, взути
туфлі товариша. Це не вважалося соромно. Чого соромитися, коли всі свої? Назарій – один із них. Його оминула
так звана "зіркова хвороба".
▪ Заслужений артист отримував 20 карбованців
за концерт ▪
"Зараз багато зірок, але від них нема ні світла, ні тепла", – сумно зауважує протоієрей Василій.
Однак, ніде правди діти, сучасні псевдо-зірки одержують захмарні гонорари. А Назарій свого часу переживав
скрутне фінансове становище. Тоді заслужені мали два
дцять карбованців за концерт, а народні – п’ятдесят. Це вже
згадує Роман Мамчур, остання із "трійці" запрошених дійова особа гуртожитського життя на вулиці Островського
(нині Сіді Таль).
▪ Відходив у кут і співав гами ▪
Гість приїхав аж із Надвірної Івано-Франківської області. Це майже півтисячі кілометрів у обидва боки. Чималий шлях, а до спогадів – рукою подати…

"Назарій відходив у кут і починав співати гами. Певно,
Дутковський рекомендував, як це потрібно робити, щоб
розвивати голос. Тоді ми, всі четверо, виходили з кімнати.
Ніколи не заважали. Навпаки, вважали, що раз Назар розспівується, треба вийти".
▪ Популярний у 20 літ ▪
Яке визнання, яка шалена популярність!
Колишній директор Вижницької гімназії та товариш
Назарія по геофаку Прокіп Стратій пригадує: "Студенти
лізли по водостічних трубах "Академічного", щоби потрапити на концерт". А виконавцю ж було всього двадцять!
Незбагненний талант, високий, могутній.
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▪ Тут щось є... ▪
Мистецький діяч Василь Селезінка упевнений: "Коли
епоха вимагає талантів, вони з’являються".
Володимир Івасюк, Іван Миколайчук, Софія Ротару,
Назарій Яремчук… Воістину благодатний час!
"Артисти, як і політики, художники, поети, невипадково
десь з’являються, – додає Прокіп Стратій. – Вижниця ростить таланти. Це не інки, ацтеки і майя, не Гімалаї, але тут
щось є”. Географ пояснює спостережений феномен: на стиках тектонічних споруд особливий зв’язок із космосом…
Про вижницькі таланти ось уже кілька років поспіль розповідає літературно-мистецький часопис "Німчич". Голо-

“УВ”

КОНКУРСИ

Об’єднала
"Живиця"
Вісім вищих навчальних закладів
міста представили свої співочі еліти
на Міжвузівському конкурсі виконавців
українських естрадних та народних пісень "Живиця" імені Назарія Яремчука.

У

часників привітав декан географічного факультету Чернівецького університету Валерій Руденко.
– Надзвичайно приємно працювати у
залах, де Назарій навчався, виховувався і
виховував усіх нас, – зазначив Валерій Петрович. – Схиляємо голови в пошані перед
цим велетом українського духу, славним сином українського народу, перед найкращим
географом серед усіх співаків і найкращим
співаком з-поміж географів.
Вокальну майстерність студентів оцінювало компетентне журі, яке очолив заступник директора педколеджу Василь Процюк.
За його словами, хоча учасників і вболівальників зібралося менше, ніж у попередні
роки, якісний рівень виконання творів, як
завжди, потішив. Василь Михайлович подякував усім конкурсантам за можливість
доторкнутися думками до минулого, "повернутися у ті часи, коли Назарій прославляв рідний край, чарував своїм голосом,
закликав до духовності, моральності".
За третє місце журі нагородило Миколу Чертушкіна (педагогічний коледж ЧНУ),
Владислава Григоращука (кафедра будівництва та архітектури ЧНУ) та Юлію Білооку
(Буковинський державний медичний університет). Другими стали Мар’яна Гайсан
(Буковинський державний фінансово-економічний університет), Тетяна Григоряк
(факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ) і Катерина Брень (Буковинський університет). Першу премію
вибороли Олександр Атодирес (факультет
педагогіки, психології та соціальної роботи
ЧНУ) і дует у складі Галини Тихович та Інни
Кобилянської (педагогічний коледж ЧНУ).
Гран-прі виборов студент філософсько-теологічного факультету Олександр Марчук.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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вний редактор Манолій Попадюк говорить, що майже в кожному номері є матеріали про Назарія Яремчука, "Смерічку".
▪ Родина, родина – це вся Україна ▪
Таки шкода ідейному натхненникові, організаторові й
модераторові заходу, моєму колезі Василеві Джурану, що
через хворобу не приїхала, не побачила дійства сестричка
Назарія Катерина – берегиня роду… І хочеться його заспокоїти отим, що вчувається серцю, дзвінкоголосим
"Родина, родина – це вся Україна". За тиждень до Назарового 60-річчя під високими банями Резиденції витає
нетлінна співоча душа.
Світлана ТЕЛЕШМАН

НА ПЕРЕРВІ

Назарів день народження пам’ять про славетного співака вшанувала його геофаківська рідня. На великій перерві студенти й
викладачі зібралися біля входу на факультет. Морем розлилися, ластячись до острівця теплом думки. Хвилюється жива вода, підіймається
увись незабутньою "Родиною". Починає співоча зірочка магістр Анна
Ванзуряк, підхоплюють усі.
– Пам’ять про Назарія Яремчука ніколи не згасне в наших серцях, –
говорить декан геофаку Валерій Руденко. – Це людина-патріот, людиналегенда. Ми його любимо і цінуємо.
– Він був красивий: і обличчям, і душею, і вчинками, і піснями, – згадує доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Ольга Киналь.

Пам’ять про Назарія Яремчука
вшанували флеш-мобом

Замість молитви – слова, що просяться з душі сльозою: "Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну..." Хоч у енну кількість
голосів, але стиха, майже пошепки, наче самими лише губами, самим лише сакральним смутком. Останній день осені сяйвом спадає
на плечі, зволожує очі золотоповінню проміння.

Вони з Валерієм Петровичем знали Назарія особисто. Знали не тільки як чудового співака, а й як хорошу людину. Два роки тому Ольга Володимирівна внесла на розгляд обласної ради пропозицію щодо присвоєння народному артистові звання Героя України. Нині ж, у день його
60-ліття, зініціювала флеш-моб.
– Якби не я, то хтось інший, – запевняє Ольга Киналь. – Адже серед
нас багато таких, які працювали, навчалися з Яремчуком. Знаємо його,
пам’ятаємо. Студенти, їдучи в експедиції, дорогою, хоч від Чернівців до
Криму, виводять українських пісень, Назарових. Буває, Жанна Іванівна
(Бучко, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків. –
С.Т.) бере гітару, і ми з нею удвох десь у Карпатах, біля вогнища, наспівуємо на три голоси (усміхається. – С.Т.). Географічний факультет і
Яремчук – симбіозні речі, такий собі тандем.
На думку Ольги Киналь, офіційні зустрічі часто ховають особистість за
її портрет. Натомість флеш-моб – хороше починання.
– Добре було б, якби й інші факультети запровадили таку традицію.
Чи всі студенти пам’ятають про день народження Юрія Федьковича, Івана Франка, Ліни Костенко? Думаю, Ліна Василівна дуже втішиться, якщо
її тут пошанують не на офіційному рівні, якого не любить, а саме такою
зустріччю. Підтримуймо один одного в подібних справах!
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Назарова пісня –
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ЕКСКУРСІЇ

У всі пори року незабутній пісенний високополітний
голос улюбленця народу Назарія Яремчука дарує весняну
наснагу жити задля добра на землі. Відвідування концертів легендарного ВІА "Смерічка", в якому сформувався чародій сцени, його виступів у збірних концертах не давали жодних сумнівів у тому, що краса твореного ним
світу може облетіти яблуневим цвітом. І коли це сталося
у зеніті літа, для шанувальників його унікального таланту
засіялось снігом на роки мистецькі, потреби й смаки.

З

разу ж шукала можливості музейними засобами, тобто зібранням меморіальних пам’яток, спілкуванням з
родиною, створенням документальної розповіді-виставки полегшити страждання несправедливої і непоправної втрати собі,
однодумцям, родині, продовжити життя талановитого співця.
Відвідувала дружину Назарія Дарину Яремчук і донечку Марійку
вдома, в Чернівцях, виїжджала до Вижниці в школу-інтернат, де
колись навчався, до старшого брата співака Богдана у родинну
хату та до сестрички Катрусі в Рівню – у передмістя Вижниці.
А йому було б всього лише 45 років у 1996-му. Не зустріла
жодної людини, котра б відмовила передати на виставку "Світ
пісенної краси" в Чернівецький краєзнавчий музей фотографії,
афіші, платівки, книги, котрі якось розповідали про співака.
Зібрані матеріали й створили цю назву і суть експозиції.
Найбільше знали, любили Назарія Назаровича, передали
до музею раритетів дружина Дарина, засновник ансамблю
"Смерічка", композитор, творець першої й улюбленої пісні співака-початківця "Незрівнянний світ краси" Левко Дутківський –
народний артист України та його дружина, художник-модельєр костюмів ансамблю Алла Дутківська – заслужений діяч
мистецтв України. Унікальна експозиція вмістила музичні раритети композитора, народного артиста України, також соліста ВІА "Смерічка" Павла Дворського, комплекти матеріалів творчого злету народної артистки Софії Ротару та родини, творчості
Героя України поета й композитора Володимира Івасюка.
Значно розширила можливості виставки написана і видана
моя книга за однойменною назвою. Відчула любов до української пісні, таланту незабутнього Назарія, всіх смеречан через
великий інтерес до книги зі всієї України, навіть, як висловилася видавець, з Далекого Сходу. До 45-річчя Назарія Яремчука
у Вижницькій школі-інтернаті обладнано музей з місцевих
матеріалів, а цьогоріч його експозиція перемістилася у більшу
залу пам’ятки архітектури райцентру.
Зусиллями сестри Назарія Катерини Яремчук у родинній
хаті також, крім меморіальних побутових речей, пристосовано
експонування фотографій, афіш, сувенірів, друкованих видань. Щира розповідь сестри про незрівнянного за силою і
красою голосу народного артиста України, патріота і охоронця
української пісні залишають в екскурсантів незабутні враження, почуття захоплення і вдячності, бажання ще не раз відвідати його меморіальний музей-садибу.
Напередодні 60-річчя Назарія Яремчука і у день його народже
ння 30 листопада цього року Чернівецька філармонія приймала
конкурсантів естрадної пісні зі всієї України. За їх участю у Чернівецькому краєзнавчому музеї відбулася "Зустріч друзів Назарія
Яремчука" – 29 листопада о 14.00, у кімнаті фонду ім. Н. Яремчука, у філармонії відкрили новостворений музей.
Доки, хочеться повторити за співаком – істинним патріотом української пісні і культури – ловитиметься українська
душа на приманку станції FМ, авторів вітальних програм телебачення, котрі нищать українські в Україні радіо і телепростір,
деформують смаки?
Я ж слухаю Назарія Яремчука, запалюю в очах слухачів іскорки радості і бажання робити цей світ кращим разом з ним,
улюбленцем кожного високодуховного сучасника.
Євдокія АНТОНЮК-ГАВРИЩУК,
член Національної спілки краєзнавців

На фото: Н. Яремчук, Р. Островський

Від іменної школи –
на Буковину

Н

ещодавно друг Назарія Яремчука із Тернопілля Роман Островський, зініціювавши поїздку вчителів та учнів школи імені Назарія
Яремчука № 6, що у тамтешньому обласному центрі, відвідав із поважною делегацією Буковину. Наші
сусіди побували біля могили Назарія Яремчука, де
поклали квіти шани, зустрілися з дружиною Дариною і донькою Марічкою. Мали змогу побачити Чернівецький національний університет, який увійшов
до світової спадщини ЮНЕСКО. Цікаво, що ця школа єдина в Україні, яка має ім’я Назарія Яремчука.
Д. ВІКНЯНСЬКИЙ
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ТЕЛЕФОНОМ

"Я хочу приїхати
до Назарія"

наш довічний духовний полон

ДО НАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ

Під такою назвою в актовій залі інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся
"круглий стіл" одразу ж за університетським,
присвячений 60-річчю від Дня народження народного артиста України Назарія Яремчука, лауреата Національної премії імені Т.Г. Шевченка.

"Зоря його
горіла людям"

Н

а високому рівні провела його методист
українознавства ІППОЧО, заслужений працівник освіти України Тамара Мінченко.
Незвичне дійство тривало три години. Виступило
25 мовців, котрі чи знали особисто Назарія Яремчука, чи були шанувальниками його високого таланту.
Що важливо, переважне число тих, хто мав слово –
нинішні працівники університету або навчалися тут.
Захід вражав: споминами, прем’єрою пісні "Назарій", яку виконав заслужений артист України Іван
Дерда, піснею-реквіємом "Яворина" у виконанні методиста музики ІППОЧО Любомира Равлюка, відеопроектами тощо. На завершення усі разом співали
Назарієву "Родину".
Після цього учасники "круглого столу" відвідали
обласний краєзнавчий музей, де відбулася зустріч з
митцями Буковини, друзями Назарія Яремчука, донькою Марічкою і дружиною Дариною.
Василь ДЖУРАН

“УВ” № 10 (1733)
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– Вас турбує Надвірна Івано-Франківської
області. Я – Роман Мамчур. Свого часу був
директором школи і заступником голови
райдержадміністрації з гуманітарних питань.
Довідався, що у моєму рідному університеті відбудеться "круглий стіл" під назвою
"Родина, родина – це вся Україна", присвячений 60-річчю з дня народження Назарія
Яремчука. З Назарієм ми були однокімнатниками. Я – четвертокурсник, він – новобранець.
У гуртожитку був очевидцем, як народжувалася та чи інша пісня. Репетиції – довготривалі. До нас приходили В. Івасюк, С. Ротару та інші.
Чекайте! Буду!

“УВ”

З ІСТОРІЇ ФОТО

"ЦЕ ВІН ПОКАЗУЄ НАМ…"
Так одностайно відгукнулися колишні обкомівці на фотоплакат чи спершу
світлину, де був Назарій Яремчук.

З

адум, як стверджує через роки відомий майстер пензля Рудольф Лекалов, належав самому співакові.
– Він, Назарій, – каже чернівчанин, –
прийшов до мене і попросив зі звичайного
фото на тлі решітки з умовною дулею зробити плакат. Я виконав його прохання, але й
досі не знаю, скільки примірників побачило
світ.
Тобто, за словами пана Рудольфа, Назарій хотів продемонструвати свій виклик-протест. Мовляв, до в’язниці за українську пісню
його не запроторять.
Реакція можновладців була подібна до…
реактивного літака: "Це він показує нам
дулю…"
Мабуть, горіла шапка…
В. ГОРИНСЬКИЙ

“УВ”

ЗУСТРІЧ

Співун і співак
Нещодавно зустрівся у коломийських Микитинцях зі скульп
тором Володимиром Римаром, котрий залишив вижницьку
квартиру донечці, а сам із дружиною Галиною перебазувався до
її родинного гнізда.

С

кажу про життєві
метаморфози: талант любить скромних. До
цієї категорії людей, без сумніву, належить і львів’янин,
герой цієї розповіді. Приїздили з Дорошовецьким сільським головою Миколою
Вигнаном, що на Заставнівщині, за великим бюстом
письменника, учителя і першого фотоаматора Буковини Івана Бажанського (родом з цього села), а у багатющій фототеці побачили
образ у скульптурі Назарія
Яремчука, що нині постав
пам’ятним знаком на подвір'ї
Вижницької школи-інтернату.
Чим не привід для "Університетського вісника" перемовитися словом-другим?
– Як для творчої людини
виник цей задум?
– Для Вижниці підготував серію скульптурних робіт.
І не тільки "Воріт Карпат". Не міг стояти осторонь, коли мова про
Назарка. Якщо він соловейко української пісні, чому б цю пташину не
втілити у творчий задум? Так і зробив. Ніби непогано. Отак і вийшло:
співун біля співака. Гейби звіряють один одному свої пісні. Ось тут, біля
підніжжя гір, що подарували світові талант нев’янучої краси і невмирущого голосу. Усе це органічно поєдналося в одній людині, ім’я якої Назарій Яремчук.
Що іще додаси до цього? Митець мовив про митця. Скромний про
скромного. Одначе із високим летом: один – різьця, інший – пісні.
Фото із села Микитинці, на Коломийщині де парохував Яків Головацький із "Руської Трійці", од Володимира Римара привіз Василь ДЖУРАН

МИЛОСЕРДЯ

Благочинність

на інженерно-технічному факультеті
Що ж таке благодійність насправді? Чи це "роздача" подарунків
під звуки фанфар, чи вміння поділитися з іншим, з тим, хто потребує
допомоги насправді, а не "за документами"? У кожного – своя думка.
Однак лише ті люди, в яких чуйне серце, не стануть "розкидатися"
словами, а покажуть це на ділі.

М

и, звичайні студенти інженерно-технічного факультету, робимо добрі справи. Як приємно спостерігати за яскравими вогниками в очах дітей школи-інтернату
для глухонімих! У подарунок – великий асортимент іграшок, спортивний
інвентар, солодощі... І все це без фар-
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су, з великою любов’ю. Ми небайдужі, ми прагнемо зробити для діток
щось корисне. Вони такі ж, як усі.
Окрім подарунків, вихованців школиінтернату потішила наша присутність.
Тому що нові люди для них – це вісточка з цікавого світу. Діти відчувають увагу. Їм хочеться спілкуватися,

нехай навіть жестами. Здавалося, що
вони такі самотні! Що хочуть нас бачити якомога частіше, не лише на
свята. Ці діти йдуть на контакт, намагаються бути чесними і відкритими, а
ми – стати їхніми друзями.
Наші студенти відвідали також геріатричний центр у Садгірському районі. Принесли продуктові пакети,
одяг, влаштували святковий концерт.
Ми, молоде покоління, дарували любов і надію на життя, у відповідь теж
отримали чудовий музичний подарунок, який линув із уст старенького дідуся. Здавалося, що серця не витримають цього болю, котилися сльози...
Таке не забувається! Адже любов і
взаємодопомога – це саме те, що робить нас людьми!
Наш кор.
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Жан Макаренко про "Смерічку", пророчицю Вангу, переклади та інше

Є ТАКІ ЛЮДИ!

СПЕ
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Буковинська радіолегенда, яка знає багато

Із відомим на Буковині журналістом Жаном Макаренком зустрілися у
його світлиці наступного дня після святкування іменин. З’ясовується, професійний день радіо збігається з уродинами. Таке зрідка трапляється, ще й
у випадку із Талантом. А звів нас Назарій Яремчук, точніше – підготовка
спецвипуску газети до 60-річчя з Дня народження уславленого співака.

На фото: "Алло, ми шукаємо таланти" (ЧНУ, 1972 р.)
Фото Романа Островського

вони просили його допомогти, аби бути почутими у
закордонні.
Унікальна робота, хоча чернівчанин про це не
бажає ділитися враженнями. Однак, зваживши, що
це для газети "Університетський вісник" (надзвичайно шанує знаний у світі навчальний заклад!),
дещо розмагнітився. Трішки болить душа. Перекладацька робота вимагає надзусиль. Він не шкодував
їх. Тратив і дорогоцінний час. Нам же видається, що
буковинця там, нагорі, просто використали для своєї слави. Упродовж багатьох років забули.
Реалії? Так! Наші граблі? Безсумнівно!
Зате Жан не з тих, що звиклися дорікати за чиюсь байдужість. Творча особистість!
Тут, у його світлиці, розумію, що національні
граблі зусібічні. З якого боку не підійди – проблеми
і проблеми. Але не біда. Доволі часто дають про
себе знати друзі зі слов’янських країн, незважаючи
на вельми поважний вік українського трудівника у
галузі перекладу. Ще трішки – і високоліття! З Божою поміччю. Довідуюся, що у нього чимало друзів. Навіть оті космонавти, разом узяті, що летіли у
заобрійні далі із нашим Леонідом Каденюком. За
провісників національної естради і годі щось мовити. Він, Василь Селезінка і Василь Стріхович неабияк посприяти для їх утвердження. Через літа і їх

Трагедія відклала гнітючий відбиток на здо
ров’ї моряка-підводника. Згодом він помирає.
І знову – про Назарія. І тут ні з сього ні з того
між перекладами щось порушує тишу. Таке враження, ніби хтось у замковій щілині прокручує
ключ. Через лічені секунди – те саме. Але уже подібне до… миші.
– Нема мишей.
Коли утретє… Підходимо до книг, між якими
старий транзистор, який давно вийшов з ладу. Він
"заговорив". Чудасія!
Після цього переходимо на закордонні мандри. Господар оселі, – і багатолітній буковинського радіоефіру – оскільки відомий у слов’ян
ських колах перекладач, обожнює подорожі.
Заночовує у важкодоступних – на територіях храмів! – місцях. І – у друзів, яких чимало має за кордоном. Одного разу добирався через дрімучий
праліс, у якому зграями вовки. Коли ченці побачили, з якої ущелини до них «видерся» Жан Макаренко, дивувалися не один тиждень. Адже це – дорога своєрідного таборища смерті.
Певно, у цьому буковинця оберігає Бог. Як і в
іншому. Тому, що має прямий стосунок до життя.
Ця людина навчена робити добро.

Д

На фото: ВІА "Смерічка" (1977 р.)
На гривні: "А за віру хоч умріте і вольностей бороніте!"
– Та це ж Тарас Шевченко!
– Так!
Ось такий він, цікавий-прецікавий чоловік, котрий народився на своє професійне свято і про якого ще й нині кажуть:
"Його голосу на радіо дав би… 30 років".
Прив’язаність до університету і на
схилі гойних літ у Жана Макаренка вража-

Фото Романа Островського

ивовижні голоси у двох. Перший буковинський простір охопив радійний, оскільки за віком Жан випереджав співочий майже рівно на покоління. Хоча, заради правди, скажу: радіожурналіста знав як колега, що інколи стрічалися у місті чи віддаленому селі. Журналістські дороги переплітаються.
Знав: до недавнього часу його радіопередачі слухачі сприймали із неабиякою
увагою, а диво-голос багатьом "увижався"
за молодий-молодий.
І ось ми у його помешканні на Руській у
Чернівцях. У своєрідному океані бібліотеки.
Річ у тім, що це не просто книги. Частинно –
і в цьому мали слушну нагоду переконатися! – його переклади. Пан Жан чудово
знає слов’янські мови, охоче перекладає
твори тих чи інших авторів. Із вітчизняних
дружив із класиками. Може, навпаки. Це

На фото: О. Масляков та В. Івасюк у Мармуровій залі (1972 р.)

На фото: В. Зінкевич, Л. Дутківський, Н. Яремчук, Ж. Макаренко (1971 р.)

відстані Жан Макаренко показує низку фото, де зафіксовано історичні миті. І коментує буквально усе
і вся. На звороті – чіткий почерк. Імена, прізвища,
географічні паралелі і дати.
Переважно мова про Володю та Назара, з котрими у ті далекі часи бачився як у Чернівцях, так і
багатьох куточках Буковини, зокрема, і у Вижниці.
Мимоволі переходимо на іншу тему – про Вангу.
Йому добре запам’ятався один випадок, коли
пророчиця мовила: "Курськ, Курск, Курс…"
Певно, вона через Жана врятувала одну душку
з Буковини від явної загибелі. Уже згодом радіожурналіст збагнув у чому річ. На вулицях міста бачив буковинського моряка, котрий чомусь не заступив на вахту як її учасник чи представник. Ванга,
з’ясовується, вберегла цю людину. Змусила залишитися на Буковині. І коли гримнуло лихо – затонула амфібія під назвою "Курськ", Жан усе зрозумів.
Мова йшла про лапки: "Курськ".
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юча. Коли домовилися про чергову зустріч на вул. О.Кобилянської, він прийшов
до хвилини.
– Уже вибирав, – усміхається. – Зателефонували з кордону. Для перекладу.
Але я вирішив прийти до вас…
Хіба це не Жан Макаренко? Він!
Три години поспіль із легендою
буковинського радіо за першої стрічі
розмовляв Василь ДЖУРАН

На фото: Ж. Макаренко
і останні дараби
Проте збоку видно: щось болить журналістові.
Крім того, що лягає в основу того чи іншого твору.
Три години з Жаном Макаренком у його домівці упевнили автора цих рядків у тім, що доволі зайнятий. Часом дорожить. Зустрічей не призначає.
Тут послухав… Університет, у якому свого часу навчався. І розщедрився аж на три години.
Перегодом приїхав до редакції і… почастував
солодощами. Весь день – без обіду – готували
спецвипуск газети до 60-річчя з Дня народження
Назарія Яремчука.
Як відчував!
Запам’яталося і оце.
– Ви знаєте, що надруковано на нашій "10",
тобто гривні?
Образ Івана Мазепи, а що написано…
Беріть лупу і дивіться!
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На фото: Ж. Макаренко і Н. Яремчук-першокурсник біля воріт ЧНУ (1971 р.)
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Він завітав до отчого краю, щоб наблизити цей маленький світ, із якого починався, до надвеликого та незбагненного. Перший космонавт нашої Вітчизни, Герой
України, Почесний громадянин міста над Прутом Леонід Каденюк став шанованим гостем Всеукраїнської
наукової конференції "Дослідження Всесвіту: минуле,
сучасне, майбутнє", що відбулася у Чернівцях. 3 листопада він відкривав експозиційну залу "Україна – космічна
держава" у музеї авіації та космонавтики клубу юних
техніків "Кварц".

Так близько до космосу...
У

квітні цього року минуло піввіку з часу першого польоту
людини в космос, у жовтні – століття
від дня народження видатного конструктора ракетно-космічної техніки
Михайла Янгеля. Чим не привід для
зустрічі небайдужих?
Науковці з Києва, Дніпропетровська, Полтави, Івано-Франківська, Житомира та Чернівців поговорили про
археоастрономічні об’єкти, спробували окреслити тенденції аерокосмічної освіти та визначити роль музеїв у вивченні Всесвіту.
"Ми всі космонавти, бо всі летимо
у космосі", – роздумує Едуард Кузнєцов. Випускник інженерно-оптичного
факультету нашого університету близько двох останніх десятиліть працює в
Державному космічному агенстві України. За його словами, намагається,
аби Батьківщина, яка має великий потенціал у космічній галузі, залишалася космічною державою. Для цього
треба покладатися на творчу молодь,
упевнений наш земляк. Найпереконливіший зразок – досягнення всесвітньо відомого конструктора.
"Без Михайла Кузьмича Янгеля, мабуть, не було б ракетно-космічної галузі в Україні, – зазначає Едуард Кузнєцов. – Ця постать настільки вагома,
що її можна ставити на один рівень
із Сергієм Павловичем Корольовим.
Адже йдеться про людину, яка створила "ракетний щит". Діяльність конструктора не дозволила розпочати
Третю світову війну. Середній вік колективу Янгеля у КБ "Південне" становив 28 років. Якщо ми хочемо жити
й чогось досягати, треба робити
ставку на молодь".
На освічену молодь, погоджується
з Едуардом Кузнєцовим голова правління українського молодіжного аерокосмічного об'єднання "Сузір’я", народний депутат Олег Петров. І додає:
"Сьогодні існує загроза для нашої системи аерокосмічної освіти. Вона може
залишитися за бортом. Мене це тур-

бує як людину, громадянина, політика
й законадавця... Америка зрозуміла,

За роки незалежності українці здійснили понад 125 запусків
ракетоносіїв вітчизняного виробництва, 230 космічних апаратів на замовлення 20 країн світу. Ми співпрацюємо з
американцями, японцями, німцями, французами, італійцями,
китайцями.

На пленарному засіданні конференції, що відбулося 4 листопада у
Червоній залі, двох науковців Чернівецького університету відзначено за
внесок у вивчення та збереження історико-культурної спадщини космонавтики. Завідувачу кафедри термоелектрики професорові Лук’янові Анатичуку та професорові кафедри фізики
напівпровідників і наноструктур Іларієві
Раренку вручено нагрудні знаки, випущені до ювілею Михайла Янгеля.
Підготувала Світлана ТЕЛЕШМАН

що треба вкладати кошти в освіту, що
космос – це перспектива. Чому ж
Україна, яка є однією з ракетно-космічних країн світу, цього не усвідомлює?.. Ми маємо великі науково-технічні надбання. Треба, щоб вони, так
би мовити, не запліснявіли".

Леонід
Каденюк
про політ і не тільки
▪ Навіщо літати в космос?
Щоби розкрити можливості людського організму. Вони безмежні, як і Всесвіт.
▪ Унікальний носій унікальної інформації
Космонавт має бути творчою людиною. Його завдання – не просто полетіти,
а й описати побачене. Він унікальний носій унікальної інформації, яку повинен
передати на папері.
▪ У космосі шкодував про одну річ
Було дуже багато відчуттів. Особливо в період адаптації до стану невагомості. Ми навчилися вимірювати артеріальний тиск, кількість еритроцитів у крові
тощо. Але, на жаль, не відчуття. А вони ж мають якусь величину, їх можна диференціювати...
▪ Небезпечно!
Прислухатися до себе – цікаво, але небезпечно. Можна погіршити стан організму. Я обрав "золоту середину": і прислухався, і ні.
▪ Не вистачало знань
У космосі не вистачало знань із біології, фізіології людини, космічної психології.
▪ Найприродніший страх
Вільний час використовував для проведення спонтанних експериментів.
До прикладу, ходіння по стелі. Коли ноги торкнулися стелі, виникло багато
неприємних емоцій. Найзрозуміліша з них – страх упасти.
▪ Птахи і гравітація
Помітив, що у птахів свої взаємовідносини з гравітацією. Вони літають поза
законами класичної аеродинаміки.
▪ З кого будуть космонавти?
Найперше з людей, які мають вищу технічну освіту. З них легше зробити,
до прикладу, біологів, ніж із біологів – фахівців у галузі техніки.
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Вікторія Яшан:

"В Україні ще
не все втрачено…"
Із Вікторією Яшан, студенткою спеціальності "Журналістика", познайомилася десь місяць-два тому. Заочно.
Спершу через її публікації, зокрема і в "УВ". Подумала тоді:
цілеспрямована, мабуть, і смілива як на першокурсницю. Бо
таки треба мати відвагу з перших кроків поринути у професію з головою.
Згодом почула про досягнення Вікторії із вуст голови
правління українського молодіжного аерокосмічного об'єдна
ння "Сузір’я" Олега Петрова. Відзначила про себе: от і ще
одна барва-сюрприз. Разом із цією думкою народилося бажання побачити всю палітру. Розмова видалася щирою,
а через те й багато в чому неочікуваною.

– Вікторіє, чого б то твоєму прізвищу звучати на відкритті конференції,
присвяченої космічній тематиці?
– Може, тому, що я неодноразова
лауреатка сузір’ївських конкурсів?
(усміхається. – С.Т.).
– Досвідчена космонавтка?
– Якби ж то! Моєму захопленню –
лише рік. Усе почалося зі шкільного
реферату з астрономії. Далі була міська
освітньо-наукова конференція учнівської молоді "Всесвіт – 2011", на якій
виборола першість і познайомилася
із завідувачем музею авіації та космонавтики Віталієм Васильовичем
Яценком. Він порадив попробувати
свої сили у Всеукраїнському конкурсі
"Космічні фантазії" (м. Київ). Повернулася лауреаткою ІІІ ступеня.
– Були й інші перемоги?
– Так. У квітні здобула "срібло" "Зоряного шляху" (м. Дніпропетровськ),
а зовсім нещодавно, у жовтні, "бронзу"
"Мирного космосу" (м. Київ).
– І ти стверджуєш, ніби це результат кількамісячної підготовки?
– У випускному класі відкрила навчальний предмет "Астрономія" і почала відвідувати гурток "Основи космонавтики" клубу юних техніків "Кварц".
Доти мало що чула про космос. Віт
чизняні мас-медіа не дають об’єк
тивної та вичерпної інформації, а в
наших бібліотеках немає потрібної літератури… Орієнтувалася на Інтернет. Там, до речі, теж багато неправдивого. Словом, доводилося добре
фільтрувати нові знання.
– А якби астрономію починали
вивчати раніше?
– Тоді б у мене вже було багато перших і других місць! (усміхається. –
С.Т.). Бралася б за серйозніші проек-
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ти, як-от створення макетів. Шкода, що
у Чернівцях немає профільних шкіл…
Для мене астрономія стала великим
ривком. Вона познайомила із видатними людьми. Так приємно, що Леонід Каденюк упізнає землячку! Нещодавно подумала: можна було зробити
серію грандіозних інтерв’ю.
А ще я зрозуміла, що здатна чогось
досягти. Ці конкурси дають можливість самореалізуватися. Виходить, в
Україні ще не все втрачено…
– Це ти про що?
– У нашій державі розвинута корупція. Часто молодь, яка хоче про себе
заявити, розчаровується у результатах. Я з четвертого класу ходила на
олімпіади: українська мова та література, українознавство, англійська, німецька, біологія, екологія, економіка…
Бачила, як дітям заносять відповіді.
Розчарувалася і подумала, що справедливості не існує. Але в астрономії
досягла аж всеукраїнського рівня, і це
мою думку трішки змінило.
– На несправедливість є апеляція. Часом варто апелювати до чиєїсь совісті.
– Пробувала сперечатися стосовно
результатів ЗНО. У результаті втратила ще три бали з української мови.
Переконалася, що для України апеляції – погана практика. Ми біжимо, зашпортуючись, до Європи, але стандарти ще не ті.
– Журналістка пам’ятає про космос?
– Безперечно. Стіни КЮТ "Кварц"
стали мені другим домом, а Віталій
Васильович – не тільки вчителем, а й
другом, батьком. Щодо конкурсів, навряд чи ще братиму участь у подібних. Студентські проекти – значно

серйозніші за шкільні. Не думаю, що
змогла б конкурувати з тими, хто вивчає астрономію в університеті. Я обрала іншу професію.
– Чому?
– Тоді, коли це рішення було актуальним, ще не знала, наскільки вподобаю
космос. Це по-перше. По-друге, нині
дуже важко із працевлаштуванням
фахівців у ракетно-космічній галузі.
Після розпаду СРСР в Україні закрилися найпотужніші заводи.
– А третього не дано? Тільки це
тебе зупинило і спрямувало в інший бік?
– У дитинстві я вивчала вокал. Записувала диски. Але про те, щоби стати
співачкою, не мріяла. Гарно одягнутися, нафарбуватися, вийти на сцену і
заспівати – це не те, чого я хочу для
себе в житті.
Мала ще одне захоплення – спорт.
Професійно грала у волейбол, поки
не виникли проблеми зі здоров’ям.
Щодо журналістики… Я завжди
вміла писати, писати добре, влучно.
Напевно, то дар, закладений у генах.
Моя мама – філолог. Зробити ж літературну творчість своїм фахом порадила подруга.
– І як почуваєшся у професії?
– Потрапила у своє русло. З одного
боку, затишно: група – одна велика
сім’я. А з іншого – постійна метушня:
кудись піти, почути щось цікаве, написати про це. Багато моїх колег ще
не певні, чи пов’яжуть життя із журналістикою. Я їм: "Ви тут! Забудьте думати про щось інше!"
– Але ж твоя думка-мрія під назвою
"Космос" зостається чи не так?
– Вона зі мною…
Розмовляла Світлана ТЕЛЕШМАН

24

Листопад – грудень 2011

“УВ”

ДИСКУСІЯ

Україна і Росія:

хто з ким чи хто кого?

В

ідбулася V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених "Актуальні проблеми зовнішньої політики України". Історики, політологи та
краєзнавці ЧНУ присвятили цю зустріч 20-ій річниці незалежності нашої держави.
20-ліття незалежного зовнішньополітичного курсу та дипломатичної служби учасники конференції відзначили за "круглим столом”. Анонсовану тему – "Україна на міжнародній арені: успіхи та проблеми" – розглянули професор кафедри
міжнародних відносин Сергій Федуняк ("Національні інтереси
України на міжнародній арені: стратегічні пріоритети та шляхи
їх реалізації"), завідувач кафедри міжнародної інформації професор Володимир Фісанов ("Україна у сучасних міжнародних
відносинах: виклики і можливі рішення"), а також радіожурналіст кандидат політичних наук Мар’ян Лазарук ("Нереалізовані
зовнішньополітичні проекти України").
Формат заходу, на прохання його модератора асистента
кафедри міжнародних відносин Михайла Павлюка, передбачав діалог між аудиторією та доповідачами у традиційній формі запитань-відповідей. Однак ораторам перепало не надто
багато уваги. Присутність делегації із сусідньої держави дещо
змістила акценти, зробивши домінантною запропоновану для
додаткового обговорення тему "Стан та перспективи україноросійських відносин". Її актуальність, помножена на патріотизм і обізнаність учасників "круглого столу", надала дискусії
небувалого запалу та динаміки.
З’ясовується, Росія прагне увійти до ЄС. Власне, нічого
дивного: східноєвропейська цивілізація! Отже, має собі такий
намір і має документальне підтвердження, що ближча до мети,
ніж, скажімо, Україна. Ха! А хтось гадає, ніби та РФ і сама не
гам і другому не дам. Нехай, наївні, знають, що вона шукає
партнерів із сильною економікою для входження у Європейський Союз. Могла б і відповідне оголошення у "Від і до" дати,
якби не… Уррра! Знайшла! Україна – якраз те, що треба. Партнер із сильною економікою – лестить нам як, га? От тільки для
чого це партнерство Україні? І ще: підвищуючи ціни на газ, сусідня держава намагається посилити нашу економіку? Щось
тут не клеїться, панове… Але треба зберігати зовнішній спокій.
Бо, не доведи, Господи, і те, дороге тепло, відключать. Ой, замерзнемо, не до літа ж ідеться…

“УВ”

■ Коментар до теми ■
Юрій МАКАР,

професор, завідувач кафедри
міжнародних відносин:
Коли йдеться про відносини між Україною і Росією, найбільша проблема полягає в тому, що перша не може піднятися з колін, а
друга – усвідомити, що часи імперії минули.
Істина лежить у місці порозуміння між обома державами. На рівні людей проблеми немає. Однак політичні еліти не завжди зважають на потреби своїх
суспільств.
У мене таке враження, що радянська влада найбільшої шкоди завдала російському народові. Не іншим, а саме йому! Нинішня влада хоче відродити російську імперію до революції. Не відродить, бо ті часи
минули. Якби не руйнували, вона б залишалася імперією. І хай би доларові снилася така позиція, яку мав
тодішній російський рубль. А нинішній…
У Росії є й інша проблема, дуже складна: свого
часу вона придбала забагато території. Та кількість
населення, яку має сусідня держава, не може її обслужити. У США менша територія, водночас удвічі більше людей. Щодо кліматичних умов, Росія має ідеальні, бо всі.
Проблема України полягає в тому, що частина її
громадян дивиться на Схід, інша – на Захід. Ніхто не
цікавиться ситуацією на місці. Україна має два великі
козирі: землю та геостратегічне положення між Заходом і Сходом. Але ні перший, ні другий не використовує. За розрахунками економічної ради ООН для
Європи, наша держава здатна прогодувати 650 мільйонів людей на рік. Українців є трохи більше як 46
мільйонів, і не можуть прожити.
Якби Росія дбала про інтереси свого суспільства
та інтереси держави на перспективу, вона би поіншому ставилася до України. Це саме стосується й
нашої Батьківщини. Обом сторонам треба знайти в
собі сили для того, щоб висловити взаємні претензії
і прийти до спільного знаменника позитиву. Отоді
ми зможемо говорити про якусь перспективу справжньої, а не намальованої дружби цих двох народів, двох
держав.
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сала цей документ. Коли підпише Україна, невідомо.
– Чи можна вважати виправданим потенційне партнерство України та Росії на шляху до ЄС?
– Цей вектор не варто брати по
одинці. Для чого битися лобом у європейські двері? Треба об’єднуватися,
посилювати потенціал і розмовляти, як
рівні з рівними. Бо Європа часто неприємним менторським тоном наказує
і Росії, і Україні. Мовляв, і те у вас не
так, і те не слава Богу. То ми когось гнобимо, то в нас немає свободи слова.
Та подивіться, що відбувається у
Європі! Хіба там не те ж саме? Демонстрації розганяють, і ніхто не запитує, де поділося право на мирні зібрання. Щодо криміналу. У Франції
судять колишнього Президента, і це

подія з політичним підтекстом. Саркозі був конкурентом Ширака. Як тільки перший очолив країну, завів справу на другого і відмінив – на свого
колегу, колишнього мера Ніцци, засудженого за розпродаж земель на Лазурному узбережжі.
Так от, не знаю чому, але про це не
говорять у нас. І у вас.
– До речі, як вам у нас?
– Уперше в Чернівцях. Уже відвідали університет. Це один із найкращих, які я бачила, а бачила чимало.
Монументальна будівля. Ми ходили із
широко розплющеними очима.
Попереду – екскурсія містом. Із
погодою пощастило: тепло. І атмо
сфера тепла, домашня, гостинна.
Ніби й не на чужині.
Підготувала Світлана ТЕЛЕШМАН

ДОБРА ВІСТИНА

Із "Запорожця" – у "Фольксваген"

С

Міфи, реалії та перспективи

П

о закінченні дискусії залишилося враження недомовленості. Рамки
"круглого столу" розширила розмова з аспіранткою Дипломатичної
академії Міністерства закордонних справ Російської Федерації, директором
Європейських програм громадської ініціативи "Креативна дипломатія" Оленою Бєлєнковою.
професійних доповідей. Загалом дискусія була жвавою.
– Жодних неочікуваних думок?
– Здивувало те, що маємо так багато міфів одне про одних. Знала, що
існують хибні погляди, але не здогадувалася, що настільки живучі, настільки поширені в суспільстві!
– Наприклад?
– Євроінтеграція можлива тільки
через НАТО. Це повторював чи не ко-

цією. Країни, що входять до ЄС, не всі
є членами НАТО. Водночас не всі країни-члени НАТО входять до ЄС. Не існує жодного документа, що фіксував
би цей зв’язок.
– Просто таки якась дезінформація.
– Колись хтось придумав цю фразу і вдало закинув до українського
інформаційного простору. Нині ж її
повторюють, повторюють, повторюють… Добре, що на секційних засіданнях були чудові модератори. Часом
їм доводилося толерантно "розрулювати" ситуацію (усміхається. – С.Т.).
– Чи сподівалися гості на толерантне ставлення господарів?
– Я часто буваю в Україні, тому так.
Та в нашій делегації є люди, що вперше тут. Вони трохи побоювалися:
мовляв, а чи не готують якихось провокацій?
– Натомість дехто з українських
учасників "круглого столу" дорікнув російським колегам "домашніми заготовками"…
– Ніяких "домашніх заготовок"! То
просто консолідована позиція. Ми
опираємося на факти, розрахунки.
– Ви зветеся європесимісткою.
– Я знаю, що ЄС не розширюватиметься у найближчі 20-30 років. У Європі велика криза.
– Як щодо європейського вектора Росії?
– Ми співпрацюємо з Європою.
У Росії є такі угоди, яких Україна ще не
уклала. Скажімо, про відміну віз. Вона
не працює, але існує. Росія вже підпи-

Університетське видавництво
придбало сучасну друкарську машину

ІНТЕРВ’Ю НАВЗДОГІН

– Олено, учасники пленарного
засідання конференції мали нагоду почути вашу доповідь "Інтеграційні процеси на пострадянському
просторі: Росія та Україна". У секційній роботі теж брали участь?
– Так, звісно. Побувала на двох секційних засіданнях. Особливо цікавим
видалося те, де йшлося про європейську інтеграцію. Ваші студенти дуже
активні. Вони запропонували чимало
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жен, хто виступав. Але ж насправді
немає нічого спільного між євроінтеграцією та євроатлантичною інтегра-

“УВ” № 10 (1733)

таренький "Romayor 314" віднині друкуватиме лише
чорно-білі відбитки. За кольорові береться сучасніший "Dominant 516 A". Він уже відбув "бойове хрещення".
Директор "Рути" Василь Бакай демонструє календар зі
світлинами Резиденції.
Для щойно придбаної машини виділили й відремонтували окрему кімнату. Обряд освячення здійснив настоятель церкви Трьох Святителів протоієрей Микола Щербань. Серед поважних гостей – ректор Степан Мельничук,
радник ректора Степан Костишин і голова профспілкової
організації Микола Боднарук.
Немає сумніву, що читачі "УВ" оцінили рівень нового
друку за якістю виконання обкладинки листопадового
спецвипуску. Серед інших переваг машини – комп’юте
ризованість і швидкість. За словами друкаря Олександра
Туня, "Dominant 516 A" видає 1000 листів приблизно за 8
хвилин, тоді як "Romayor 314" – за 20.
– Можна вважати, що ми пересіли із "Запорожця" у
"Фольксваген", – жартує Василь Бакай. – А здався б також
і 600-й "Мерс". Маю на увазі офсетний "Heidelberg speed
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master", машину для цифрового кольорового друку. Вони
би значно поліпшили і пришвидшили видання презентаційних матеріалів.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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22 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

"Згадую матір Терезу,

котра мовила: "Бідність можна подолати
єдиним способом – ділитися тим, що у тебе є!"
Цими днями наш кореспондент зустрівся з відомою у світі людиною, яка має найпотужніше право заявити: "Я належав до першого призову депутатів Верховної Ради України". Утім, Георгій Ходоровський не скаже. Але до цього,
бодай для "ближніх околиць" скромності, співрозмовника,
професора кафедри міжнародних відносин ЧНУ (факультет історії, політології і міжнародних відносин) треба наблизитись. За професора-медика вже й мовчимо.
мати Терезу. Мабуть, не всім відомо про її милосердя.
– Справжні ім’я та прізвище великої
мироносиці – Агнеса Гонджа Бояджну.
Родом зі Скоп’є. Нині – це Македо
нія. Народилася 27 серпня 1910 року.
У 12 років пішла до монастиря. У 18 переїхала до Ірландії. Близько Дубліна. Тут
її нарекли "сестрою Терезою", що наближена до святої покровительки
бідних. Через рік знову в дорогу. До
Індії. Учителювала у релігійній школі.
На 36 році відмовилась від педагогічної праці, стає помічницею знедолених. Минає три роки – і сестра уже
Мати Тереза. Отримує індійське громадянство. На четвертий засновує
Орден милосердя.
Лауреат Нобелівської премії миру
1979 року. Помирає у вересні 1997-го
у Калькутті від широкого інфаркту.
Світ знає небагатьох, хто був схожий
на Мати Терезу.
– 22 грудня – День працівників
дипломатичної служби України. Чи
не забули про "піонерів" українського парламенту депутати Верховної
Ради нинішнього скликання?
– Напередодні запросили до столиці. Нагородили Почесною грамотою ВРУ
за підписом її голови Володимира
Литвина. У тексті йдеться про особливі заслуги перед українським народом. Є й відповідна медаль .
– Чим Вам запам’яталися, скажімо, дні 2011 року. Чув про Ваше перебування на малій батьківщині з
нагоди 460-річчя заснування Товтрів
Першої Богородиці. Цей святий день
збігається із Вашим народженням.
– У Товтрах була історична подія. Усе,
як у пісні Назарія. Про родину. Усі або
майже усі товтрівські роди зібралися
на храмове свято. Величне і світле.
Храм – це не тільки церковна споруда, але й свято, коли вперше її посвятили. Річ у тім, що вихідці з одного села
чи не вперше зібралися таким колом.
Набулися, наговорилися, нараділися.
І був привід. Світ побачила книга
"Товтри". Ожила історія. Зі сторінок
нашої колиски. На нас зоріли очі по-
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Із виру святкового
конфеті

Георгій Ходоровський:

– Георгію Івановичу! У Вас надзвичайно багатющий досвід дипломата, яким щиро і щедро ділитеся зі студентами. Ви побували у
не одному десяткові країн світу,
були Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії…
– Безперечно, набутий досвід годиться передавати студентам, які обрали для себе дорогу мрії. Тішуся з
того, що маю слушну нагоду розповісти і про те, зокрема, що і в книзі немає. По суті, поєдную теорію і практику дипломатичної науки, міжнародних
відносин. Нині це вельми важливо,
адже у світі неспокійно. Без дипломатії і дипломатів не обійтися.
– Скільки підготували таких людей за роки праці у ЧНУ?
– 32 магістри.
– Ви мали нагоду розмовляти з
багатьма особистостями. Кого вважаєте першим у своєму поважному списку? І чому?
– Мати Терезу. Бачив її у житті не
один раз. Переважно у Делі і Калькутті.
Запам’яталося: "За всі ці роки, які ти
прожив, знай, дипломате і лікарю: найважчою недугою можна вразити людей – хворобою під іменем "не бути
потрібним їм". За великі гроші віднаходять ліки для інших слабостей. Нема
ліку від цієї. Ні для багатих, ні для бідних. Ні для тих чи інших держав".
Я глибоко задумався над мудрими
словами. Як же є у житті. У США побутує думка про синдром пенсіонерів.
У нас так само. Ніби людина має більше
часу, але водночас залишається ніби
забутою. І це разюче впливає на психологічний фактор. Переважна більшість
людей такого віку не готова до цього.
– Що іще почерпнули з уст мудрої Терези?
– Бідність можна подолати одним
способом – ділитися тим, що у тебе є!
Коли за дорученням уряду України
поїхав до Калькутти на похорон матері
Терези, побачив там десятки і десятки дружин перших осіб держав світу.
– Георгію Івановичу, якщо можна,
розкажіть дещо детальніше про
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передників, інколи і представників сущих поколінь.
– Георгію Івановичу, але Ви чомусь
не кажете читачам "Університетського вісника" про…
– Може, не треба…
– Читачі просять…
– Односельці удостоїли права бути
почесним громадянином Товтрів.
– Що іще записано в реєстрі нинішнього року, якщо не секрет?
– Запам’яталася дивовижна зустріч
у Львові, точніше у Національному
медичному університеті ім. Данила
Галицького. Галичани запросили на
конференцію, присвячену 110-річчю
від дня народження заслуженого діяча науки України, професора Якова
Павловича Склярова. У числі мовців
мав нагоду виступити з лекцією про
роль ретино-гіпоталамо-епіфізарної
системи в реагуванні щитоподібної та
надниркових залоз і ясен на переривчасту гіпобаричну гіпоксію. Готувалися
й мої колеги: Р.Р. Дмитренко, О.В. Ясінська, О.В. Кузнєцова, С.І. Анохіна.
– Львів дивує Україну…
– І в цьому переконався. Секретар
Львівської міської ради Василь Павлюк вручив Подяку у великоформатній дерев’яній оправі. Всього такий
презент отримало четверо людей.
– Георгію Івановичу, 2011-ий добігає свого логічного завершення. Які
перспективи видно з Вашої творчої
лабораторії на рік наступний? Ви не
лишень дипломат, у якого довічний
ранг, науковець, а й поет.
– Працюю до, так би мовити, виснаження. Є багато цікавого матеріалу,
точніше, сировини, яка може знадобитися для книг. І не тільки поетичних.
Аби здоров’я, як кажуть на Буковині, а
з Божою поміччю задумане тільки утілювати в життя. Дні прийдешні треба
зустрічати з молитовним поглядом
очей до неба.
Користуючись нагодою, вітаю усіх читачів "Університетського вісника" з Новим, 2012 роком, і Різдвом Христовим!
– Спасибі! І Вас вітаємо!
Спілкувався Василь ДЖУРАН
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Винесла в душі, як у схованці, враження. Щоб не
лопнуло, бува, мов повітряна кулька у руках схвильованого глядача. Щоб не розтануло разом зі сценічним димом. Як усе-таки багато блискучого другорядного!
Важко пояснити. Це ніби туга за акапельним співом,
коли лунає фонограма зі стоголосими "беками", це ніби
втома від запаху лаку для волосся… Розумію, попит
формує пропозицію. Глядач хоче казки? Ось, будь ласка.
Тепер дуже обережно: а таланту глядач хоче? Слава
Богу, так. Нехай з’явилася мода на шоу, однак і на таланти – не перевелася. Їх усе ще шукають, ними все ще
захоплюються. І вкотре нарікають, як складно визначити найкращих.

Ж

урі конкурсу "Студент / студентка ЧНУ" з року
в рік доводиться нелегко. Планка вищає. Уже
досягли десятої сходинки. Із висоти ювілейного дійства
можемо оглянути "поле бою". Зібралися попередні переможці змагання, успішні, впевнені, талановиті. Жартують і
згадують, вітають і радять потенційним наступникам. А що
ті? Їм не позичати ні цілеспрямованості, ні оригінальності.
Ладні бути якими завгодно: нахабними, милими, дивними, дикими, дітьми… Мимохіть починаєш думати, що нагорода того вартує.
"Свого часу я доклала всіх зусиль, можливих і неможливих, щоб у журі просто не залишилося сумнівів", – зізнається найкраща студентка 2004 року, випускниця філологічного факультету Ольга Галак. Університетська
родина знає Олю як професійну танцівницю, керівника
хореографічного ансамблю "НЕОГАЛАКтика". На цьогорічному святі дівчина запросила присутніх до авторської
поезії, в осінь і щасливе кохання. Ще одним витком обдаровання завдячує конкурсам. "Вони, справді, дають хороший старт у творче майбутнє, – говорить Ольга. –
З’являються нове натхнення, нова праця".
Нинішні учасники змагання уже неабияк попрацювали,
втілюючи своє натхнення. Щоправда, техніка часом намагалася коригувати виступи... Студентці факультету прикладної математики Дарії Жалобі не пощастило зі звуком.
Але пощастило – з аудиторією. "Академічний", затамувавши подих, слухав і почув без мікрофона. Почуте ж настільки сподобалося, що дівчині присудили другу премію. До

речі, якби існував окремий приз за наймасовіший номер,
Дарія виборола б і його.
А от кому вдалося наповнити залу звуком по самі вінця,
то це представникові інженерно-технічного факультету Іванові Колодію. "Людина-оркестр", як справедливо називають учасника третього сезону грандіозного шоу телеканалу СТБ "Україна має талант", привнесла у свято драйвове
мистецтво бітбоксу і завоювала "Глядацькі симпатії".
Третьою на конкурсі стала Тетяна Григоряк (факультет
педагогіки, психології та соціальної роботи). Цікаво, що
дівчина співала "Кафе" з репертуару Оксани Білозір. При-

гадаймо: за виконання цього музичного твору її колега
Ірина Журавець нещодавно стала лауреаткою шоу "Університет має талант". Переможна пісня? Це перНетитулованих не залишилося:
ше припущення, вибудуване нинішнім змаганням.
Друге – багато залежить від глядацької підЛюбомир Вечер (економічний факультет) – "Містер франт".
тримки. Торік найактивніше вболівали представІгор Григор (факультет педагогіки, психології та соціальної ники факультету педагогіки, психології та соціальроботи) – "Містер шляхетність".
ної роботи. Їхні улюбленці Іонела Товарницька та
Денис Іваськевич (факультет образотворчого та декоратив- Євгеній Мензак здобули абсолютну перемогу.
но-прикладного мистецтва) – "Оригінальність виступу".
Цьогоріч студенти факультету біології, екології та
Степан Татарський (філологічний факультет) – "Містер талант". біотехнології наймасовіше і найголосніше переСергій Фуркал (юридичний факультет) – "Містер елегантність". ймалися долею Володимира Крижанівського. У
Андрій Шкромюк (філософсько-теологічний факультет) – результаті хлопець виборов головний титул. До
"Містер мужність".
речі, в "Конкурсі муз" його партнеркою по танцю
Анастасія Горлій (хімічний факультет) – "Міс вишуканість".
стала Іонела. Знову щаслива випадковість?
Оксана Мельник (економічний факультет) – "Міс усмішка".
Найкращою студенткою ЧНУ 2011 року визнано
Наталія Павлюк (факультет образотворчого та декоративноЮлію Сиротюк, вихованку юридичного факультету,
прикладного мистецтва) – "Міс неповторність".
яка довела, що хороша авторська пісня – на вагу зоМар’яна Пілігач (факультет історії, політології та міжнародних
лота. На міському етапі змагання Юлія теж здобула
відносин) – "Міс чарівність".
першість. Вітаємо зі званням "Студентка року – 2011"!
Оксана Ціпліцька (філологічний факультет) – "Міс грація".
Світлана ТЕЛЕШМАН
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"Я – УКРАЇНЕЦЬ"

До Володимира Михайловського –
на чергову імпрезу
Він, випускник ЧДУ, перший на Буковині заслужений журналіст
України, лауреат премії ім. Івана Франка, член НСЖУ і НСПУ –
тощо! тощо! тощо! – звик збирати творчий світ не лишень на
сторінках Федьковичевої газети "Буковина", а й довкола себе, як,
зрештою, і себе у тому чи іншому колі.

У

Володимира Михайловського висока репутація. Репутація, у якої не імідж, а обличчя самого автора. По суті, візитівка творчої
інтелігенції Буковини, і це без сумніву,
початку третього тисячоліття.
Перше грудня – символічна цифра
на календарі. Цьогоріч – і поготів!
Рівно 20 літ тому, як розпочалася, за
Шевченком, доба сім’ї вольної, нової,
в Україні відбувся Референдум, що
розмежував психологію гнітючого
рабства на клапті, а натомість додав
віри і снаги кожному громадянинові
України у непохитність Волі.
Цей ювілей покликав до Центрального міського палацу культури кожного, хто небайдужий, на інсценізацію
творів заслуженого журналіста України, письменника Володимира Михайловського.
Проект під назвою: "Я – українець!"
Порівняння чогось високого і світлого
одразу доточується до спостережливості: високий злет особистості і високі сходи на сцену.
І звідкілясь, з-за сцени, розкотистий і величавий голос Дмитра Гнатюка, село Мамаївці котрого на Галицькому шляху. А якщо на першому кільці
повернути праворуч, то на 25-30 кілометрі (уже ліворуч) можна побачити
колиску роду нинішнього винуватця
події, іншими словами – УКРАЇНЦЯ.
"Чом, чом, чом, земле моя"… Хіба
не знаємо цього шедевру про рідну
землю? Знаємо!
Одначе міркувати не доводиться,
бо ведучу проекту Галину Абрам’юк
зала вітає оплесками, точніше – її
перші кроки на сцені.

– Пошануймо справжнього українця. Як це важливо на рідній землі бути пошанованим за працю
звитяжну, – це пані Галина.
На сцені – 13 жінок і пишних
барв на сорочках та горботках.
Зринає пісня "Моє село, як писанка в долині". Оте, де 72 роки тому
народився В. Михайловський. Райську землю перші поселенці нарекли лірично – Кадубом, тобто у
часі цей вічно живильний оберіг
трансформувався у Кадубівці. Що
й казати – криничне село!
Уже й учителі виходять. Чоловік
озвучує прізвища та імена земляків
Михайловського, ровесників та інших
односельчан. А найголовніший на сцені, скраю. Події розгортаються хутко.
З дитинства – до юності. У хронологію
днів зримо увиразнюється Великдень.
І малий Володька з мамою Ганною,
образ якої перевтілює у свій задум
учителька Ганна Цебрій.
Час рікою пливе, а Володя росте.
Уже й на весілля просять.
У сценку незабутнього "умонтовується" така характерна деталь. Бабуся
з костуром цікавиться буквально усім.
Але ніяк не може віднайти свого чоловіка, щоб разом гордовито ступити на
обійстя, де весілля.
"Дмитре, Дмитре, де ти є? Агій,
дес був коло хати і нема".
Йде сама.
Ведуча до глядачів:
– Ви бачили фрагменти із життєвого шляху як людини, так і особистості.
Ще штрих-другий. Закінчує філологічний факультет ЧДУ, бо душу мав
ліричну. Усе своє життя пов’язує з пером, із журналістикою. Любив слово,
освячував його вірним покликанням.
Талант – це уже відображення усього
попереднього. 20 років редакторував
у "Буковині". Почесний громадянин
Заставнівщини. Має орден "За заслуги"
третього ступеня.
І… Розпочинається доступ до сцени. Валентина Мацерук, заступник
головного редактора цієї газети, Анатолій Ісак, очільник видання (тількино приїхав з передгірної зони, адже у

розпалі передплатна кампанія) віншують свого багатолітнього керманича зі святом, справжнім уособленням
образу Українця.
Таки українця, оскільки учителька
27 школи Чернівців Лариса Романюк
читає вірш винуватця цього дійства
"Моя Україно із присмаком вишні".
Гарно! Вона – філолог.
Як і це, коли на сцену виходить заслужений артист України Іван Дерда:
– Володимир Михайловський сказав: "Я – українець!" І це справді так!
Послухайте пісні, слова до яких написав наш ювілянт. Перша – "При свічах", друга – "Як добре, ти у мене є"
(про дружину Олену). І ще одну. Душі
нічого більше вже не треба. Пісні лікують.
Пані – господиня світлого-світлого вечора – змушує озватися із зали
Василя Васкана, голову облорганізації НСПУ, поета-пісняра, що співпрацює із композитором І. Дердою.
Зала озвучує голос із першого ряду.
Пісні линуть із уст Валентини Ауліх
і Світлани Дейбук.
За цим – вальс. Вічний мотив. Це
ж треба побачити дружину Михайловського – пані Олену. І тут освітлюється
зала. Справжнісіньке зішестя світласяйва! Оригінально!
Це світло гейби показує дорогу на
сцену народному фольклорному ансамблю "Козацька берегиня" (керівник
Ярослав Гудима). Виконують "Їхав
козак містом", "На камені ноги мию".
В іскрометстві видива і вражень –
уже народний вокальний ансамбль
"Марічка" (керівник Любомир Равлюк):
"Чия то хатина", "Квіти кохання".
Насамкінець ще один штрих – сучасна мода, її віяння. Може, й ні, бо йдеться
про свято української сорочки і не тільки.
П’ять красенів і п’ять красунь, здається, розганяють сірі-сірі будні часоплину. Що то кодовий ключ національного, справжньої школи шиття сорочок.
З нічого, звісно, це не зродилося. Як
і слово Володимира Михайловського,
якому судилося бути і залишитися як у
періодиці, так і книгах-томах. Хіба це
не по-українськи? Авжеж!
Мовлено ж: "Я – УКРАЇНЕЦЬ!"
Василь ДЖУРАН
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На золотої осені "круги своя"
Про душу письменниці як вічного мецената,
що обдаровує людей скарбами слова
Як ми уже повідомляли, до Чернівців, зокрема, до рідного університету
приїздила відома українська письменниця Галина Тарасюк, котра виступила
в alma mater перед викладачами і студентами, повідала про роботу на ниві
літературної діяльності у столиці країни, відповіла на численні запитання
прихильників творчості і таланту непересічної особистості.
Вона і досі живе – в одночассі – у двох країнах свого
внутрішнього світу, де привільно розкошують, паралельно дистанціюючись на відстані руки, дві Величності – Поезія і Проза. Перша – суто чернівецький період,
коли була ще юною, а другий – київський, до якого переважно входить філософія життя, виражена прозою
буднів, що й виливається у повісті й романи. Гріх не скористатися маловживаною рубрикою "Поезія в прозі".
У цьому випадку – підказка самої письменниці – і годиться поєднати поєднуване. Але спершу – кілька офіційних
шкіців. Хоча пані Галину і не треба представляти, усе-таки для етикету це гречно зробила доцент кафедри української літератури філологічного факультету Лідія Ковалець. Письменник Борис Бунчук подарував колезі розкішний букет троянд, що так личили такій же барві одягу
іменинниці, яка щойно побувала в Хотині і Сторожинці.

дження святе, це – книги вибухають злет-бруньками, це –
наче в мами хліб удосвіта росте, як у нікого, тільки – в
мами. Я тут була, кровинка із Поділля, у храмі кожному
аудиторій цих. І цей приїзд новий – така подія, такий велично-воскрешальний штрих.
Я з вами, любі, знову в осені оцій. Поезія – це я тут молода. Зі мною будуть вічно Чернівці. На всі прожиті благії
літа. І ті, що випало стрічати у столиці, та все одно – горнутися до Чернівців, писать сльозою й кров’ю на роман-сторінці, це – як з душі посіять чорнобривці-промінці.
Я дихаю в романах буковинським летом. Роман – це як
пологи перші і святі. Це – навстіж як вікно зуміти одчинить
грядущій душеньці в житті.

З

ізналася аудиторії, що слухала Чайковського отам,
де нині журналісти. Пливла мелодія, як лодія в душі,
що й не побачила, як пан професор подивований стояв і
мовив так: "Ви в ірреальнім світі, Тарасюк?" Хтозна, можливо, саме крізь оці роки сюди все кличе й кличе веремія ув
оте, нанизане скарбами осені, святе. Не можна, ні, од нього вже одволіктись. Тому і знову тут. Професор не спита –
його нема, а та мелодія пливе й пливе. І те вікно, прочинене
у парк. І сіється крізь лист летючий ця журба. Усе одважує –
немов вагар, цей час і хвилі, і листву, і корінь древ на берегах, і нас, і нас, і нас. Спасибі за знайомство це, спасибі вам
за ці троянди, що ще за Австрії колись, у Чернівцях, цим
квітом вулиці мели, аби у місті не було хули.
Ти повертаєшся до міста цього, як рапсод, напитись
музики Чайковського укотре, оцих загат барвистих осені,
мов насолод, і убезпечити себе й народ, щоб слово і жило,
і нуртувало, аби воно завжди сходило там, де серце, і тішило всіх читачів, не кликало щоб тільки сердитись. Ця
стріча в Чернівцях – не первина. Це – дивомисліє душі, зішестя із небес, де квітнуть-квітнуть бриндуші, де цар – і
той би тут воскрес. Життя – вервечка мов – звичайним робом, та, слава Богу, є нагірні ще стежки, бо між землею й
небом хлібороби і світ розвеснений такий. Щасливий той,
хто гіркоту спізнав і сладу під небесами, де недремний
погляд зір, де од часів Нерона не змінилося нічого, хоч кожен з нас об землю човга й човга, але не так усе чомусь,
не так, коли нам світ в чужих світах світа. Я знову, люди, серед вас. В університетськім парку вальс. І мука ця солодка,
цей мотив квітчають душу. Я і не можу, щоб не йти. Надворі
час лиш анекдотів, а не притч. Хто наше поле пересіяв одвічно незбагненної пори. І любить, любить нас іще Месія.
І крапотить модерн. Душа, як над пероном. Увечері і
вдень. Ще є традицій гроно. Питаєте, про що пишу? Пишу
про вічні теми. Богописьмо не відпущу, о ні, це не даремно, бо світ, бо що він, як немає слова? Темний. Усе – це з
перших кроків – руки мами. А ми ще і далеко десь, заметені зав’югами-снігами. На матері немилий світонь весь.
Я так давно збиралася до вас. Давно для мене, вірте,
це – учора. Це тут – Чайковського той вальс, це тут почернівецьки вітер листя горне. Це – творча пауза, відря-
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Я роки 32 у Чернівцях. Оноре де Бальзака вік прекрасний. Сюди стеливсь мені потішний шлях поміж дороги всі і
траси. Я звікувала в книгозбірнях дні і вечори. Бруківку рахували мої кроки. О, гляньте, осінь пишна як горить, як б’ють у
цьому краї срібні животоки! Питаєте мене про героїнь. Я їх
серця на кожен подих знаю. Тому вони усі мої, тому із ними
вічно я ридаю. Є відчуття моменту, істини є первосуть. І те, і
те подібне до комети, а разом схожі на мою сльозу.
Моїх героїв народила незалежність, парадоксальність
суєти і змін. Пригнічує одне лиш: ми не лежні, а звиклися
іти до когось на уклін. Мені сьогодні мова дорога. Чим довше все мусується, тим гірше. Я прокидаюся у сні – і жах
стоїть поперед мене, наче грішник. Болять мені осиротілі
ці грунти, болить мені вода оця живлюща. Пробачте, маєм
разом у житті іти, щоб Україна залишилась невмируща.
Спасибі, люди, вам, і осені оцій,
І музиці Чайковського рахманній.
Відвідала я знову Чернівці,
Як маму.
Стежками поезії і прози Галини Тарасюк
ішов і писав Василь ДЖУРАН
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бо одразу зриває аплодисменти. Чи не після кожного мовленого рядка. Аудиторія "пукає" зо сміху. Хоча б цей епізод: не видно ані
рила, ні хвоста (про свиню).
Авторові подобається азарт аудиторії.
Він смішно дивиться на годинник, ніби там
за ліком чергова порція гуморини.

ПРО БАЙКУ МОВА, ПРО БАЙКУ

Нащадки Сковороди і Глібова
отаборилися в університеті,

або

Першу "п’ятірку" завершує Ігор Павлюк.

Як земляки відроджують
давно забутий жанр байки
Але спершу про серйозне. Таку ноту відшукав завіду
вач кафедри української літератури ЧНУ професор
Володимир Антофійчук, котрий запросив вельмиповажну аудиторію на свято слова. Річ у тім, що ця подія пов’язана з книгою "Байки буковинські". Точніше –
з антологією. А де ця збірка видана? Звісно, у "Букреку",
який очолює Дарина Туз-Максимець.

О

скільки у 66 не те, що яблуку, а й маковій зернинці ніде впасти, годиться підкреслити давню і
мудру аналогію – традиційно для студентів. Тобто у зворотному напрямку – до "Байки харковскія". До самого
Григорія Сковороди.
За словами пана професора, на Буковині "зареєстровано" потужний вибух цієї книги. Новітня байка дивиться в
епоху просвітництва, де відповідний жанр посідав гідне
місце у його палітрі. У такий спосіб просвітителі апелювали до людського розуму. На підтвердження – нинішні твори, призначення яких – виховувати людину. Як не дивно,
через певні вади. Упорядкував буковинський том Віктор
Косяченко, котрий тривалий час працював на кафедрі
української літератури ЧНУ. Схоже, центр байковидання
перемістився саме сюди. По суті, упорядник – один з найавторитетніших дослідників сатири і гумору, який уміло
поєднував науку і практику. Йому й слово.
Перший байкар:
– Багато хочеться сказати – часу мало.
(Чи це не натяк на байку? – В.Д.). Однак
життя – це вічні комедія і драма. "Батько народів", на думку В. Косяченка, 1954 року "до
високого рангу підніс роль літераторів, зазначивши: "Писатели – инженеры человеческих душ". А через два роки не стало багато інженерів та душ у цьому світі.
Творити у цьому та інших жанрах прилучив і
"приручив" професор Олександр Губар. (Ще
один натяк, але втішний, стосовно Остапа
Вишні, прізвище якого Губаренко – В.Д.).
Зволив до світлиці байки і Олекса Романець: "Вікторе, подавай заяву до СПУ про те,
що згодом напишеш чи підготуєш антологію
байок".
І завихрилося байками та довкола них.
Можливо, дещо відіграла схожість цифр. 1769 рік – народився Котляревський. "Штурмувати" байку в університеті
заповзялися беручкі люди 1959-го.
2009 року про все це Віктор Трохимович згадав у хронологічному порядку. З тим, аби виконати прохання пана
Олекси, що уже на правді.
Знання, зокрема, хто перший у Буковині писав байки,
вияскравили ще одну конче потрібну грань. По суті, зачинателем і основоположником став Юрій Федькович.
Зафортунилося!
Дійшло навіть до "Літературної України" тих далеких часів.
Газета звернулася до Косяченка отак: "Дозвольте відрекомендуватися, ОСТАПЕ! (тоді в університеті заснували "Орган
сміливої товариської активної прочуханки" ім. Остапа Вишні).
Відгук зі столиці не забарився "ОСТАП" викликав небувалий
шторм. Байки, як риба, йшли косяками до… Косяченка.

І що? "Літературка" нагородила господаря вудлища
з Буковини – у галузі літкритики – премією. То щось було.
На щастя, не загуло.
Віктор Трохимович на відстані часу, не покидаючи
звичного вудлища, розмірковує:
– Жанр цей означає одне – зберегти суть, традицію, бо
він виховує почуття гумору. Здорова фізично людина не
здорова без гумору.
Добре, що прийшли на поміч Віктор Сідляр, облдержадміністрація, керівник "Букреку" Дарина Туз-Максимець.
І маємо те, що уже маємо. Антологію.
І ще одну аналогію до вихідної цифри 1769. Це вже Володимир Антофійчук, котрий веде байкарський захід, цілить у саме "яблучко" на умовному полігоні чи футбольному полі – у "дев’ятку". З’ясовується наш Устиянович дав
знати про себе байками 1869 року. Рівно через 100 літ після
Котляревського. Там же, у Румунії творив і Денис Онищук.
– Антологія буковинської байки, – продовжує ведучий, –
уможливлює усі засоби і способи для відчуття зримої лінії
байкорозвитку.
Другий байкар і науковий редактор цієї книги Богдан
Мельничук:

– Відбувається важлива подія у літературному житті. Я рекомендував багато авторів.
Чому нема тої байкарки чи байкаря і їх байок?
"Звинувачення" мовця близьке до… сатири чи гумору? Проте відомий професор
віднаходить вихід із лабіринтосховища непорозуміння і розсмішує аудиторію "6 і 6"
своїм крилатим дворядком:
Пес розгавкався на пса:
Стовідсоткова попса.
Гумористичний меридіан схопився за…
сміх. І справді, здорова людина нездорова,
якщо не сміється.
Черга дійшла до третього – Івана Фостія:

– Я вийду, щоб бачив усіх (Сакременто!
Кожен із мовців сипле перлами з душі. – Авт.)
– Байка народжена життям. Перша моя
надрукована у "Радянській Буковині" 1959 (Знову є "9"!).
Географічний штрих – Хотин. Місце дії – райком комсомолу і політвідділ МТС. Герой – інструктор. Отже, в основу
байки лягла перевірка.
Навіть "Перець" який уже перчистий, і той побоявся
надрукувати, бо влада, хай і комсомольська.
"Винуватці" обманювали усіх і вся: автор Іван Фостій
вигадав.
Хіба ж байку можна вигадати. Хоч греблю гати
багатотем’ям.
Але сміливі редактори друкують. Не дай, Боже, щоб не
друкували. Якщо сатирики і гумористи мовчатимуть, будемо у суцільній безвиході.
Четвертий… Андрій Фаріон. Він дещо відходить од тіні
байки. Зізнається: закоханий у гумор. Віддистанційовується таки помітно, але, схоже, набирає відповідних балів,
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Правда, під псевдо Данило Смерека. У когокого, а в цього байкаря матеріалу назбирувалося (така була робота) чимало. Міг
би позаздрити й класик цього жанру.
Дізнаємося, що в одних сверблять руки,
в інших – язики – і є тема для байки. Тобто
тій чи іншій людині обов’язково треба винести "на-гора" свою енергію. Саме час – для
байки. На захист людини.
Автор згадав про свого діда – потужну
вітку родинного дерева. Акценти робить на
психологічному зв’язкові спадкоємності поколінь.
Дарина Туз-Максимець про те, що віддрукував "Букрек":
– Відбувалося весело, смішно, – це для
студентів, аби написали нестандартно.
І теж натяк на кодовий жанр. Будуть і "Байки
українські". Видавництво виграло конкурс і
маємо всі можливості працювати творчо, як
і гості-байкарі.
Чекаємо і ваших, студенти. Побачити
відповідний стиль, цікаву тему.
Леся Колодій – літредактор видавництва:

– Спілкувалася з авторами байок. Аби,
уже знаючи їх вдачу, дещо додати, хоч і не
суттєве, але значеннєве.
Рада, що випали честь і відповідальність
редагувати такі твори.
Аналізує імпрезу драматург Василь
Фольварочний, що потрапляє з корабля на
два бали: день народження доньки і презентацію "Байок буковинських". Колишній подолянин і буковинець давно у Києві. Вболіває
за драматургію. Треба рятувати і цей жанр:
– Усміхайтеся! (Попросив це робити зчаста). Дотепна байка – це життя…
Дружина покійного професора ЧНУ
Олександра Романенка, Рима Анатоліївна:
– Племінник чоловіка повіз цю книгу до
США. Замляки-західняки гуртуються там –
і читають.
І у Пітері є "Байки буковинські".
Спасибі Віктору Трохимовичу, Володимиру Івановичу, Богданові Івановичу і всім,
хто причетний до цього видання.
Нинішній голова обласної організації
Національної спілки письменників України
Василь Васкан:
– Подія відбулася. Подякуймо події.
В. Антофійчук розпочинав… байку і…
Дивиться на автора й упорядника і його
дружину пані Валентину. Шановні люди.
Скажу таке для аудиторії: саме у 66 був
дуже давно як студент Віктор і студентка
Валентина. Ходили вони на пари. Потім, познайомившись у 66, побралися. Вітайте їх!
Дружні оплески. І байка, і казка!
Чим не збір нащадків Сковороди і Глібова в ЧНУ?!
За розвитком сюжетної лінії давно
призабутого, але відродженого у стінах
вишу жанру байки спостерігав і записував
кумедні епізоди Василь ДЖУРАН
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КОНФЕРЕНЦІЇ

У лабіринтах мов одвічних і античних
Нить Аріадни й Содомори рятівнича
На філологічному факультеті Чернівецького університету
відбулася Міжнародна науково-методична конференція під назвою
"Класична філологія у контексті сучасності". У її роботі взяли
участь представники США, Австрії, Румунії, Молдови, Польщі, України.

Г

осподарі – викладачі та студенти – мали унікальну можливість
послухати світил світу прямо в аудиторії. Особливо – виступ
відомого перекладача і письменника, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка Андрія Содомори. Високий
гість, що успадкував од І. Франка, М. Рильського, М. Зерова та ін. мистецтво українського художнього перекладу з античних мов, майстерно
демонстрував професійні можливості перед аудиторією. Унікальне видовище, коли йдеться про давні мови світу.
Через власну скромність мовець не згадав (зробимо це ми з легкої
руки асистента кафедри румунської та класичної філології Галини Загайської) про 55-річної давності історичну знахідку. Річ у тім, що у пісках
Єгипту віднайдено рукопис "Відлюдник" грецького драматурга Менандра. Професор-еллініст С. Лур’є робить вибір на здібному студентові
А. Содоморі. За відкриттям знахідки – відкриття майстра художнього
античного перекладу.
Горацій, коли мовив про важливість праці перекладача, ніби мовив
про нашого сучасника пана Андрія. Йдеться-бо не лишень про стиль
перекладу, а відчуття його на кожне-кожнісіньке слово. Цим і сильний
Содомора.
Іншими словами, класичний філолог класичного перекладу. І якщо
хтось заблукає на кухні перекладу, знайте: у лабіринтах мов одвічних і
античних нить Аріадни й Содомори рятівнича.
До класики античних мов, перекладених
Андрієм Содоморою, припадав очима Василь ДЖУРАН
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СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ

"Буковинці" – до університету,
університет – до "Буковини"
Тісні зв’язки останнім часом налагодили кафедра журналістики філологічного факультету ЧНУ (завідувач Любов Василик)
і редакція обласної газети "Буковина". Як мовиться, ще не встигли третьокурсники вийти на "Українську", уже інші на порозі…

М

айбутні журналісти (поминули своєрідний екватор навчального процесу) ознайомилися зі специфікою роботи "буковинців" (заснував видання Юрій Федькович), творчою кухнею, умовами
праці. Про все це та інше йшлося у виступах голови ради засновників видання Володимира Михайловського, першого заступника головного редактора Михайла Токарюка, заступника Валентини Мацерук, до речі, заслужених журналістів України, а також Анатолія Ісака, нинішнього керівника.
Побували студенти і в комп’ютерному центрі, де Валентина Карпяк,
Орися Сименюк, Тетяна Требик, Тамара Юрій, Мар’яна Рачок працюють над випуском газети.
Одне слово, завтрашня зміна мала слушну нагоду поєднати теоретичні знання із практичними. Навідини одних до інших викликані потребою творити не тільки слово, але й речі, без яких не мислиме наше життя.
Акули пера спільно з кафедрою і родиною Володимира Пелеха, який
свого часу очолював "Радянську Буковину", обмірковують низку питань,
пов’язаних із вшануванням пам’яті великого журналіста, зокрема,
встановлення меморіальної дошки.
Василь ДЖУРАН

32

Листопад – грудень 2011
26 листопада був День пам’яті
жертв голодомору та політичних репресій: поема

■ 60 крилатих висловів
Назарія Яремчука ■

Василь Джуран

(Закінчення. Поч. у попередньому номері УВ").

Мати-колгоспниця

Неньці, Марії Іванівні, присвячую

Тумани, тумани,
Мов коси у мами.
Пливуть над полями.
Пливуть над гаями.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про поленько чорне –
Нагадує горе.

І тії мітелки,
Де сльози не стекли,
На гонах широких
Знеможені кроки.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про кругле сирітство,
Село, а не місто.

Про ніжні росточки,
Густенькі рядочки
Бурячного лану –
Без рук вони в’януть.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про ті бурачища,
"ГАЗ"онів бортища,

Тумани, тумани,
Мов спомини мами,
Про тиф і про голод,
Про бідність і холод.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про мокрі покоси,
Про дощ, який косить.

Які не у кузов –
На голови юзом.
На голови крайнім
На голови-рани.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про вічний той поспіх
У рабстві-колгоспі.

Про літо гаряче.
Душа тихо плаче.
На довгому лані
Лиш крихти останні.

А чи і середнім.
І знов – попереднім.
Бувало – і третім,
Що можна й умерти.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про те нависання –
На мурі горлання

Ворони, ворони –
Загони, загони –
Мішки поторочать,
Бо їсти теж хочуть.

Ой, голови в ранах,
І ви у кайданах.
Ой, як вам боліло,
Що й жить не хотілось.

Того бригадира,
Що скрізь тільки зирив
І гнав на роботу –
Одвічну скорботу.

Залишать окрушки,
Ні хліба – горбушки.
Що їсти матусі?
Щось трішечки вкусить.

Та ви підіймались,
Вікнянськії мами.
Вікнянські Мадонни
Вантажили тонни.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про болісні рани –
На поле – ізрана.

І знов до роботи,
Своєї клопоти,
Голодні, голодні
У будні Господнім.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про вічну роботу
І пору німотну.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про долю ніяку,
Як йти на гноярку

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про те млинкування
До досвітку рання.

І що ви нажили?
Натягнуті жили!
Мадонни, Мадонни,
Без вас поле чорне.

І в руки брать вила,
Щоб щось заробила,
Натомість лиш лоно
Пекло безборонно.

І ніч – напропало,
І мама не спала.
І знов не у постіль.
Додому – як в гості.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про той же Чорнобиль,
Про муки-хвороби.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про курячий послід
Крізь сльози – наосліп.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про сорт той "остара".
Як бачу я зараз.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про світло, про світло
Над білим ще світом.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про чищення гілля –
Оце вже свавілля,

Оті картоплини –
І присмак полинний,
Бо мент в лісосмузі –
Чекати він мусів.

Нехай воно світить
На сад і на квіти,
На ріднії діти,
Онуки і літо.

Що гірше од панщин
В колгоспі пропащім,
В морози-хуртечі,
Як мерзнули плечі.

І дітям не буде –
І руки на груди:
Що дать пообідать?
Яка в мами біда.

Тумани, тумани,
Мов коси у мами,
Пресиві, пресиві
З колгоспної ниви.

Аж пальці горіли –
Пилки в них тремтіли.
І хукали в руки
В саду тім із муки.

Тумани, тумани,
Мов спомини мами
Про ту кукурудзу
Отого Союзу.

Тумани, тумани,
Мов коси у мами.
І я уже з вами,
Тумани, тумани.

33. "Певно, того співак є співаком, що
у нього серце переповнене, як тарілочка, добротою."
34. "Життя на сцені – це суцільна таємниця."
35. "Романтизм об'єднує будь-який
стиль. Переломлюючи романтизм у віру
в майбутнє – і досягається той глядач."
36. "Найбільше щастя мистецтва, коли є
більше цікавих виконавців, композиторів."
37. "Не було б важких моментів, то не
було б і свят, не було б і перемог. Це діалектика."
38. "Пісня – це образ. І тільки через внутрішнє переживання можливо грамотно і
талановито відтворити, досягти життєвої
правди."
39. "Естрада – це період життя. І не
тільки його віддзеркалення, але й критичне осмислення."
40. "Артистові не можна покладатися тільки на інтуїцію."
41. "Майстерність актора, теорія драми – все це збагачує, допомагає зорієнтуватися у просторі сцени".
42. "Хтось правильно підкреслив: "Простоту не можна видумати, вона вишукана,
тому що її вишукуєш у душі."
43. "Мистецтво має завжди оживляти душу, очищати її."
44. "Справжня пісня – це синтез слова,
музики і виконавця".
45. "І я гордий з того, що пісня мого
краю здолала кордони".
46. "Щира пісня завжди єднає людей."
47. "Кожен з нас ніколи не забував, що
перш за все ти не виконавець, а людина".
48. "Досить шукати "чужого Бога"."
49. "Я завжди зі своїм народом."
50. "Хто не знає себе… тому жити не
треба."
51. "Погляньте ж у душу, що ледве
живе."
52. "З чим ідеш до людей?"
53. "Естрада – дім друзів. Між виконавцями і слухачами має бути нерозривний контакт. Тільки тоді вестиметься діалог."
54. "Наші пісні звучали і в найвищих горах світу – Гімалаях."
55. "Таких рук немає ні в кого у світі,
як у тебе, мамусю."
56. "У гарному місці, Катю, спорудили ви
свою хату. Вийдеш і чуєш, як вирує життя,
життя природи."
57. "Я найбагатший спадок маю."
58. "Була первинна єдність із природою,
всесвітом, символом – Черемошем і тягою
до річки, до живої, неповторної вічності,
підкорення гір, пізнання величі творця."
59. "… І щоб ця пісня не те що не загубилася, а навпаки, з’явилося в ній
нове зерно, нова яскрава фарба. Тому
це дуже важливо: не загубити, а знайти."
60. "Контакт з глядачем – це є основа, без
цього неможливо. Як це може бути – вийти
на сцену і налаштувати проти себе глядачів,
слухачів, які прийшли до тебе з відкритою душею? Треба навпаки: до них – ще з відкритішою душею. І все, що є – якщо воно є, – повинно бути віддано без остатку."
Історичні сторінки місцевої і вітчизняної
періодики та книг перегортав і ретельно визбирував золоті зерна крилатих висловів Назарія Яремчука Василь ДЖУРАН
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ТВОРЧИЙ ВЕЧІР

У меморіальному музеї імені В. Івасюка відбувся творчий
вечір Лариси Василівни Бережан-Маркуляк. Лариса Василівна – доцент кафедри української літератури, мистецтво
знавець, талановитий композитор, автор і виконавець.

"Під музику душі..."

“УВ”

ALMA MATER

Ювілей кафедри
поліглотів
Летять роки, мов зорепад, –
Не оглядаймося назад:
Хоч 10 років вже пройшло,
Та їх неначе й не було!
Лунає дружний хор вітань:
Gesundheit! Happiness! La multi ani!
L’amour! Feliz consolidad!
Niech żyje katedra sto lat!

Ц

З

имового вечора лунала "музика душі", яка зігрівала всіх
своїм теплом. Серед присутніх на цій події були і родина
Лариси Василівни, і друзі, і колеги, й активна студентська молодь.
Зі вступним словом вечір розпочав директор музею – М.Я. Лазарук, який наголосив на давній та тісній творчій співпраці Лариси
Василівни з родиною Івасюків та музеєм. Науковий співробітник
музею Олена Логінова акцентувала увагу на питаннях життєвотворчого шляху Лариси Василівни. Співачка ж намагалася поєднати розповіді з історії свого життя із виконанням пісень. Першим
музичним твором у виконанні Лариси Василівни стала пісня Володимира Івасюка "Запроси мене у сни свої". Як зізналася сама авторка: "Для мене пісні Івасюка – гармонія музики і слова".
І справді, рояль видатного композитора наче чекав на вправні
руки маестро… І ось, мрія інструмента здійснилася!
Після цього Лариса Василівна виконала низку інших музичних
творів: романси на поезії Ліни Костенко, пісні на слова Володимира Вознюка, Катерини Міщенко, Миколи Бучка, Марії Матіос, Сергія Пантюка. Із величезним захопленням вона розповідала про
свого співавтора та колегу – Світлану Кирилюк і навіть виконала на
її слова пісню – "Під дахом неба".
Лариса Василівна поділилася з присутніми своїм захопленням: вона любить подорожувати, а також пише музику на слова
німецьких та польських авторів. Як зізналася композитор: "Моїми
улюбленими польськими авторами є Марія Конопніцька та Леопольд Стафф". Виконала ще дві пісні на слова цих поетів.
Не могли не розчулити глядачів у виконанні Лариси Василівни
такі глибоко патріотичні музичні твори, як пісня-присвята Олені Телізі та "Колисанка" Грицька Чубая. Кілька слів співачка приділила
фестивалю "Червона рута" та конкурсу авторської пісні. Композитор наголосила на детальному вивченні жанру авторської пісні, а
також дала кілька цінних порад сучасній молоді.
На закінчення вечора Лариса Василівна досить справедливо
засвідчила: "Наша нація живе в пісні".
А й справді, завдяки взаємній любові композитора та інструмента всім довкола було тепло й радісно. Молодь отримала справжній урок життя. Вже наприкінці Ларису Василівну привітали також
Володимир Антофійчук, Оксана Івасюк, Валентина Бузинська,
Мар’ян Скаб, Наталя Руснак та інші.
Усі присутні вдячні співачці за прекрасний творчий вечір, за насолоду від мелодій, які доходили до найпотаємніших куточків серця кожного. І пісня жила своїм життям… Бо під музику душі завжди
пануватиме гармонія із собою та світом.
Ольга КАЛІНІЧЕНКО, студентка філологічного факультету
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ей рік став ювілейним для колективу
кафедри сучасних іноземних мов та
перекладу факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, адже
минуло 10 років від її заснування.
Святкували цю подію урочисто – всім факультетом. До неї студенти під керівництвом талановитих педагогів кафедри підготували чудову імпрезу за сценарієм, створеним і старанно
опрацьованим викладачами кафедри Т.О. Будник та Ю.В. Пеліховським.
Палац "Академічний" сповнився веселим
гомоном, запальними танцями, співами та дотепними жартами. Декан факультету історії, політології та міжнародних відносин професор
О.В. Добржанський і завідувач кафедри сучасних іноземних мов та перекладу доцент Т.Д. Івасютин привітали учасників свята і вручили грамоти й призи переможцям олімпіади з іноземних
мов, а також відзначили дипломами учасників
міжнародного конкурсу знавців французької мови
"Золоте перо" – студенток-старшокурсниць
А. Гордашко, К. Мельнацьку та О. Манчуленко.
А далі глядачі насолоджувалися чудовим дійством. Спершу вони переглянули цікавий фільм
про викладачів кафедри сучасних іноземних мов
та перекладу. Згодом всі захоплено аплодували
студентам-акторам, які вдало зіграли гумористичну сценку про створення кафедри. Знову і
знову лунали веселі пісні та жарти англійською,
німецькою, французькою, іспанською, польською та румунською мовами. Всім сподобалися пісні у виконанні студенток ІІІ курсу М. Бабинчук та В. Георгіян, запальні танці гурту "Неогалактика". Захопила слухачів і студентка ІІІ курсу
А. Гордашко, яка виступила із власними талановитими перекладами французької поезії.
Ще довго лунали у залі веселі ритми та бурхливі оплески. А закінчилося свято веселою ламбадою за участю викладачів кафедри та студентів-іспаністів. Кульмінацією став святковий
феєрверк на честь ювілярів.
Згодом весь факультет ще довго обговорював святкове дійство, а викладачі кафедри приймали заслужені вітання, адже це завдяки їх самовідданій праці факультет історії, політології
та міжнародних відносин здобув неповторний
імідж: він став єдиним в університеті, де студенти водночас із фаховими предметами мають
змогу вивчати 6 іноземних мов.
Ольга ІВАСЮК, доцент кафедри
сучасних іноземних мов та перекладу
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ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Два світильники у нетрях Колими,

або

Про те, як на краю світу зустрілися великі люди,
а на волі не зуміли відшукати себе. Із двох – один
колишній студент Чернівецького університету
Жахливі умови зблизили їх на гострім лезі сталінської машини, а подальше життя розтаборило до тієї міри, що жодного разу за 31 рік перебування на волі так і не зустрілися. Перший писав роман Долі, а другий шевцював,
крамарював і викладав іноземну у сільській школі в далекій "глибинці".

Н

а зарінках цьогорічної осені, у
її зеніті помітно негодило: вирували крижані вітри, надокучали навскісні дощі, закрадалися ранні приморозки до зелених трав. Що за привід такий у розповні осені? Рівно
20 років тому, колишній колимський
Нестор здав до друку свою книгу під
назвою "Зекамерон ХХ века". Зазначимо: вельми промовисту, оскільки
Декамерон – із Ренесансу.
Роман приурочений світлій пам’я
ті тих, хто без вини потрапив до великої колимської м’ясорубки. Мало
хто уцілів. Два герої цієї розповіді –
також.
Тираж книги – 5000 примірників.
Зрештою, читач може запитати,
чому саме пишемо про Петера Деманта та Онуфрія Перуна. Перший,
австрієць за національністю, найкращі юнацькі роки провів у Чернівцях,
а другий, українець, народився у Чикаго, але навчався у Чернівецькому
державному університеті.

Але писати конче треба. І він, Петер Демант (псевдонім Вернон Крес),
незважаючи на підозри і переслідування уже на волі, таки витворив
справжній роман у персоналіях не
"шишок", а справжніх людей.

• Митарства роду Перунового

В

ернон Крес у деталях розповів
читачеві про рід Онуфрія Перуна. Якби не автор книги, хто довідався б про високопомислого поліглота? Не знали б нічого. Гнітючі часи
замовчування і боязні сіяли страх у
багатьох поколіннях. Нині майже не
відновити не те, що правди, але й
отих пунктирних штрихів, з яких складалася історія.
За Верноном Кресом, Микола Перун покинув село Загірки на Краківщині і вирушив у далеку дорогу до
Америки. У Чикаго народився Онуфрій. Але манила мала батьківщина.
І знову в дорогу.
У 10 років Онуфрій прочитав усі
книги, які можна було знайти в селі.
Одначе у нього розвивається дивовижний потяг до іноземних мов.
• Поліглот

С

• Магія чисел символічна

Т

ри "одинички" – 11 жовтня
1991 року (здано до друку книгу).
Чотири "двійки" – 22 грудня 1922 ро
ку (народився другий герой).
Чотири "трійки" – 2-33-33 (домаш
ній телефон другого героя).
Дві "четвірки" – перші літери чи
умовні цифри міст, де народилися
двоє людей (Чернівці і Чикаго).
Дві "п’ятірки" – заслужені оцінки,
які виставило обом Життя за те, що
вистояли у часи лихоліття і не скорилися найзловіснішій імперії.
Дві "шістки" – ні в зоні, ні в житті не
були "шістьорами".
Дві "сімки" – це вже з галузі небесних сил.
Якщо читач не запитає (трагічне
пече само собою), стане відома ще
одна печаль-печать: усе полягає у
тім, що горе і радість прийдуть у світ
однієї днини. Того ж таки 11 жовтня
1991-го. Другий помре, а перший
здасть про нього 40 сторінок книги до
московського видавництва "Художественная литература".
Писати про горе людини – річ
складна. Писати про горе закатованого народу – архіскладна.

Да, амікус цертус ін ре інцерта
цернітур (латинською – вірного друга
пізнаєш в біді).
Крес:
– Це ж не цитати, а маловідомий
Енній. Вибачте, ви давно з факультету?
Перун:
– З минулого року. Був на третьому
курсі, – відповів німецькою.
Крес:
– Так я познайомився з однією найсвітлішою і найпоряднішою людиною,
котру коли-небудь зустрічав за колючим дротом.

На фото: Петро Демант
Утім, і Демант, і Перун стали чи не
отими двома світильниками у нечуваних нетрях Колими, які світили іншим,
аби не занапастити свої душі у майже
мертвотній непрогляді сатанинської
системи, якій навіть війна не стала
повчальним уроком на людяність.
Скільки доль мільйонів людей вона
згноїла разом з іншою імперією-супротивницею?
• Знайомство у зоні, якому
судилося стати історією

О

сінь 1949 року.
Вернон Крес:
– Спокійні карі очі, чиста табірна
куртка, випрасувані штани. Зранку чаклував на брудному приладі, тепер – з
лотком. Башмаки мало не блищать.
До свого співрозмовника на запитання відповідав тихо і рівним голосом.
Перун:
– І Фред його не покидає – терпить, не боїться палиці!

тарий учитель навчав німецької мови у кредит. Вечорами.
Перун приносив зошити з чужими
творами, які переписував ночами.
У 15 літ просить батька розмовляти з ним англійською. Паралельно
тато задає багато господарської роботи. Син працює на двох "фронтах".
16 років… Перун-молодший заходить до трактиру довідатися, що діється у світі білому. Аптекареві допомагає перекладати газетні повідомлення
(саме йшла війна). Тому сподобалася
зацікавленість юнака. Дає йому медичні посібники. Акуратним почерком
переписав пошарпаний рецептурний
довідник, засвоївши при цьому латин
ські назви.
Легко розумів розмови німецьких
солдатів.
Відтак – вивезення до Німеччини.
Працював у стариків Янців у Баварії.
Читав німецькі газети. Невідомі слова
записував у блокнот. І місцеві звороти
мови.
Знадобився Онуфрієві сусідній водій Георг із Кенігсберга. Довго жив у
Данцігу.
Осінь 1941-го. Онуфрій повертається додому. І тут – виклик до Мюнхенського гестапо. Залишитися в
них, або у Краківському відділенні.
Для перекладацької роботи. Відмовив. Причина? Хворий батько. Не очікував, що так легко і наївно відпус-
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тять. Чоловік в окулярах підписав
перепустку і мовив: "Ти – ідіот. Іди…"
Французьку вивчив, спілкуючись із
біженцем Тадеушом зі Львова і певний
час мешкав у Перунів. Однак Онуфрія
не влаштовувала його вимова.
Якскравим променем для допитливого юнака стала Познанська гімназія. За півтора року на устах цього
навчального закладу було його ім’я.
Латинську майже не питали. Другим
отримав атестат зрілості. Після сина
голови "Українського комітету".
Почув повідомлення, що Львівський
університет запрошує на навчання.
У ректораті чоловік у гімнастерці
"рознюхав" познанську прописку, зокрема атестат.
І знову Вернон Крес, що у Перуна
за бібліографа:
– Чего ждете, товарищ? – секретар. – Неужели полагали, что мы вас
примем с аттестатом комитетской
гимназии? Тебе что, дорогой мой, надоело жить на воле? Я сперва подумал, спровоцировать хочешь. Чего
только у вас за эти месяцы не насмотрелся. Подает, гляди, аттестат с печатями: на одной – трезуб, на другой –
свастика, но по физиономии вижу,
что не злонамеренно. Оценки, конечно, похвальные. Особенно красиво
"пять" по истории Украины. Могу себе
представить, чему вас там научили.
Тебе повезло, что ко мне попал… Я инвалид войны, да пермяка, поди, никто
в украинском национализме не заподозрит! Вот что, милок: нравишься ты
мне, видать, не привык хитрить. У нас
набор закончен… Советую лучше ехать
в Черновцы, там недавно с филфака
большую группу националистов забрали. Будет дополнительный прием. Поезжай, попытайся попасть на
вступительный экзамен. У кого сейчас документы в порядке? А свой аттестат спрячь или лучше сожги..
У Чернівцях його нарекли "професор". Румунську мову "здобув" од Мірчі
із сусідньої кімнати. Саме він повідав,
хто "продав" чи не весь філологічний –
Павлусь. Доля розпорядилася так,
що двоє закохалися у подружок Зінаїду та Олену із села Онут Заставнівського району на Буковині.
Павло видав ще раз. Цього разу
Перунів та інших. На Колимі Крес завершив курс англійської із Онуфрі-

єм, оскільки на його дорозі трапився
"шкурятник-продавець". З його "допомогою" дівчатам дали по 10 і 5 років, хлопцям – по 25.
Так Онуфрій опинився в Магадані, у
бухті Ваніно. Зіні судилася Караганда.
На пересилці мав справу з японцями. Вивчив їх мову. Найбільше зустрічався з дідусем Іке Кубо.
Онуфрій цитував у оригіналі, як зізнається Вернон Крес, літературу
греків і римлян.
В одного якута за пачку махорки
навчився його мови. Якось до селища
навідалися оленеводи. Перун гукнув
до них. Один з несподіванки впав
у сніг і залишився без нічого.
У зоні були представники Естонії,
Латвії. Заходив до табірного художника, бельгійця Карла, котрий на
прохання Онуфрія намалював портрет Зіни. Звісно, копіюючи фото. Від
нього почерпнув знання французької.
Знав і арабську в’язь.
• На волі не зустрілися ні разу

Я

к пише Вернон Крес, – Петер
Демант, – він відвідав Онут,
але вдома не захопив батьків Зіни (їх
за донькою і зятем теж спровадили
далеко-далеко). Автор книги вийшов
на волю 1954-го. Коли саме був у
наддністрянському селі – невідомо.
Але – до кінця 60-их. Може, й раніше.
Петер мешкав у Москві, Онуфрій –
в Онуті. За більш як 30 років вони ні
разу не зустрілися. У зоні мріяли про
це, особливо у стужі-зими. Два світильники у нетрях Колими. Двоє великих, що не зуміли віднайти себе у
потривоженому світі. Мали що розповісти один одному. Однак…
• Шанс із 1000

Ц

е – уже докір авторові публікації. Не хотілося висувати на
перший-другий план "я", проте доведеться, оскільки мав єдиний шанс із
1000 врятувати ситуацію. З тим, щоб
вони таки зустрілися. Навіть брався
за перо, аби надіслати листа до видавництва "Художественная литература", що в Москві, прагнучи здобути
адресу австрійця у… Австрії. Та…
втрутився неординарний факт. Донька Павлуся чи, точніше, Олени, подружки Зіни, попередила сільського
голову Онута Василя Месинюка, щоб
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той не шукав слідів батька (Павлуся),
бо звернеться до суду. Хоча мати давала згоду на оприлюднення інформації. За зрадником водилися й інші
гріхи і грішки.
Якби знаття, що є іще життя.
Онуфрій помер 11 жовтня 1991-го.
А його табірний літописець аж 2006-го.
15 років мали би пролити неабияке
світло на цей час.
Що це? Збіг обставин? Здавати
рукопис до видавництва однієї днини –
разом зі смертю Перуна. Мабуть, у ті
хвилини і секунди вони, два колимські
світильники, думали один про одного. Над смертю одразу поставала
життєва позиція, викладена у художній формі, як віра у незнищенство великих людей.
Коли ж Бог покликав душу Креса
постати перед небесним престолом,
Петер Демант заповів дружині Ірині
Вєчній передати сімейну бібліотеку
(близько 4000 примірників) Чернівцям, де він працював у краєзнавчому
музеї, а Онуфрій Перун навчався в
ЧДУ. До речі, після заслання він таки
завершить навчання. Однак крамарював і шевцював у сусідньому Вікні, і
лише згодом дали змогу вчителювати
у селі, де жив. Якби не табу, мав би
бути професором Чернівецького вузу.
Бібліотека Петера Деманта "оселилася" у Муніципальній книгозбірні
імені Анатолія Добрянського.
І ще один штрих. Ірина Вєчная. Це
означає, що пам’ять про двох світильників Колими зостанеться вічною. І – заслужено!
Світло осяває темряву.
Сторінки людських доль
перегортав Василь ДЖУРАН
Як стало відомо цими днями,
директор обласної муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського Леся Щербанюк розкрила ще
одну таємницю. За її словами, крає
знавчий музей у ті далекі роки, коли в
університеті навчався Перун, містилася у Резиденції.
І перший, і другий, з’ясовується,
ходили через одну вузівську хвіртку.
І, може, зустрічалися біля воріт ЧДУ.
Доконечно відомо, що в історії зустрілися і залишилися істинним світлом внутрішньої культури і людяності.

Латинська мова для юристів = Latina iuridicials : навчальнометодичний посібник / укл. І.С. Макар. – Чернівці : Чернівецький
національний університет, 2011. – 256 с.
Навчально-методичний посібник складається з короткого курсу
граматики латинської мови, практичних завдань, текстів для перекладу,
юридичної фразеології та крилатих латинських висловів, а також
латинсько-українського словника. Використано матеріали підручників
Н.Г. Ревак, В.Т. Сулим "Латинська мова (для неспеціальних факультетів)",
Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова "Латинська мова для юристів", З.М. Хоміцька
"Латинська мова".
Підготовлений для студентів юридичного факультету.
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Подвижницька діяльність
Кароля Мікулі
Одним із славетних буковинських митців, які прислужилися становленню і розвитку музичної культури на Буковині, є постать першого професійного композитора, музиканта-педагога, відомого піаніста, фольклориста,
мецената, патріота-гуманіста, прогресивного музично-громадського діяча
Кароля Мікулі, якому нещодавно минуло 190 років від дня народження.

Т

ворчість Кароля Мікулі – інтернаціональна. Вірменин по крові
батька, німець – по маминій родовій лінії, буковинець за місцем народження,
він залишив помітний слід як в українській, польській, молдавській, румунській,
так і світовій музичній культурі. Засновник однієї з перших у Європі Львівської
консерваторії (1858р.), основоположник Львівської фортепіанної школи, редактор першого повного зібрання творів Фридерика Шопена в 17 томах, що
вийшли у Лейпцігу 1879 року, активний
меценат створення першої бібліотеки
у Чернівцях, нині чинної наукової бібліотеки ЧНУ імені Юрія Федьковича, фонду
стипендій для обдарованих студентів
Чернівецької гімназії, першовідкривач
таланту Чіпріана Порумбеску, учитель
Дениса Січинського, наставник ректорів Львівської консерваторії Р. Шварца,
М. Солтиса та багатьох інших митців.
Проживаючи з 1858 р. у Львові, Кароль Мікулі ніколи не забував свого
рідного міста Чернівці. Часто приїздив
сюди з концертами, допомагав чернівецьким музикантам у створенні оркестрів чи хорів, зазвичай брав на себе
роль диригента цих колективів. Утворене "Товариство плекання музики на Буковині" (1862 р.), яке відбулося не без
участі К. Мікулі, дало поштовх для відкриття у 1963 р. румунського товариства "Societata pentru cultura si literatura
romana in Bukovina", а в 1869 р. – першого українського громадсько-культурного товариства "Руська бесіда", що
стало передвісником утворення й інших
товариств на Буковині.
К. Мікулі – автор численних різножанрових музичних творів: мазурок, вальсів, полонезів, пісень, етюдів, балад.
Підготував і надрукував збірки "Arme
nian" (Вірмени), "48 румунських національних арій" в обробці для фортепіано,
які у 2010 р. перевидані у Чернівцях і
увійшли до 7-го випуску "Музичне крає
знавство Буковини".
Поряд із вивченням буковинського
музичного фольклору К. Мікулі пильно
вивчав музику інших народів. Однак
численна кількість зібраних французьких, польських пісень, більшість хорів і
церковних піснеспівів за невідомих обставин не надруковані.
У 1863 р. рецензент "Віденської газети" німецькі пісні (опуси 16, 17), написані К. Мікулі, назвав найкращими і найблагороднішими із тих, що є серед
німецьких пісень. Окремі з них увійшли
до п’ятого випуску "Музичне краєзнавство Буковини" (2007 р.).
У 1889 р. за значні заслуги у розвитку музичної культури К. Мікулі нагоро-

джено кавалерським Хрестом ордена
Франца Йосифа. Вручаючи почесну нагороду, цісар назвав видатного маестро
найвизначнішим з тогочасних музикантів. Але висока відзнака, на превеликий
жаль, не змогла повернути композитора в русло активного творчого життя,
яким він прожив увесь свій вік.
21 травня 1897 р. К. Мікулі не стало.
Помер він у Львові і похований на
подвір’ї вірменської церкви, де збереглася меморіальна настінна плита зі
скульптурним барельєфом портрета
композитора та епітафією. У наш час
прах композитора перенесено на Личаківське кладовище міста Львова.
Творча і музично-громадська діяльність Кароля Мікулі є важливим етапом
в історії становлення і розвитку музичної культури як в Україні у цілому, так і
буковинському краї зокрема.
Цьогоріч до ювілейної дати у приміщенні муніципальної бібліотеки імені
Анатолія Добрянського її працівниками
підготовлена книжкова виставка про митця, де також представлена частина його
музичної спадщини, яка привезена на
Буковину і видана серією посібників,
хрестоматій "Музичне краєзнавство Буковини" для використання у навчальновиховному процесі студентів і учнів
мистецьких освітніх закладів із архівів
та бібліотек колишнього Галицького
музичного товариства, яке митець очолював близько 30 років.
До знаменної дати журналіста газети
"Молодий буковинець" від 21 жовтня ц. р.
Валерія Чорней підготувала й опублікувала матеріали про творчий доробок
К. Мікулі, його культурно-просвітницьку,
меценатську діяльність, що ґрунтується
на інтерв’ю з директором муніципальної бібліотеки імені А. Добрянського
Лесею Щербанюк, відзначаючи окремою рубрикою й про тих подвижників,
"Хто повертає місту ім’я Кароля Мікулі".
За останні роки місцева преса присвятила чимало матеріалів музично-крає
знавчого спрямування про славетного
митця Мікулі, чиє ім’я давно могло б прикрасити міську мистецьку "Алею зірок",
наукову бібліотеку ЧНУ, одним з фундаторів якої він був, чи одну з вулиць нашого міста, яка в австрійський період
була біля нинішнього парку Т. Шевченка
й зазначена на його мапі тих часів.
Починаючи з 2007 р., коли до Чернівців привезена, а згодом й опублікована частина творів композитора, з’яви
лись відгуки у пресі про цю подію.
Зокрема, під рубрикою "Книги, що увіковічнили великих земляків" йшлося
про випуск книги Кароль Мікулі // "Буковинське віче" 2007, 5 жовтня; у публіка-

ції Кушніренка А.М. "Кароль Мікулі і Буковина" – про подвижницьку працю
дослідників Буковини з повернення забутих імен митців // "Буковинське віче"
2007, 12 грудня; "Буковина" 2007, 11 грудня. Рубрики: "Компас книжкового відродження" та "У світі книги" сповіщали
про перевидання книги Кароль Мікулі
коштами Чернівецької міської ради, рекомендованої МОНУ як навчальний посібник для вузів та присвяченої 600-річчю
міста Чернівці // "Чернівці", 2008, 12 грудня; повернення із забуття першого професійного композитора Буковини Кароля Мікулі з нагоди його 185-ої річниці
з дня народження та запровадження серії
випусків "Музичне краєзнавство Буковини" // "Чернівці", 2008, 11 січня. Автор цих рядків підготував наукові публікації під назвою Кароль Мікулі: життя і
творчість / Науковий вісник ЧНУ, серія
"Педагогіка та психологія" вип. 345,
Чернівці. Рута, 2007. – С. 61-69; Буковинський журнал № 2-3, 2007.– С. 149154 для застосування матеріалів у навчально-виховному процесі ЗНЗ і ВНЗ.
Значне місце творчості митця відведене у Колективній монографії Чернівці:
Історія і сучасність. За загальною ред.
В.М. Ботушанського та ін. (Ювілейне
видання до 600-річчя першої писемної
згадки про місто). Автори Розділу 15,
Музична культура і освіта – Кушнірен
ко А.М., Залуцький О.В., Мельничук Я.М.
– Чернівці: Зелена Буковина, 2009 – 586 с.
Окрім зазначених публікацій, творчість К. Мікулі не раз популяризувалася
через засоби масової інформації, радіо,
телебачення, окремі твори композитора звучали у виконанні камерного хору
"Чернівці" (художній керівник Н. Селезньова), скрипкового ансамблю кафедри
музики ЧНУ під керуванням професора
Ю. Гіни. Активно вивчається творчість
композитора і нині. Студенти-музиканти університету готують наукові статті,
виступи на студентські конференції,
курсові, дипломні, магістерські дослідження з означеної теми. Нещодавно
на Всеукраїнській конференції, що відбулася в ЧНУ і присвячувалась 175-ій
річниці від дня народження українського композитора Сидора Воробкевича,
ім’я Кароля Мікулі не раз звучало з уст
мовців на музикознавчій секції у контексті становлення і розвитку музичної
культури на Буковині. Своєю творчістю
К. Мікулі збагатив і світову музичну
скарбницю, став однаково дорогим як
для вірменського народу, з якого походив, так і для українського, польського,
молдавського, румунського та інших
народів, музику яких знав і любив. Він
творив мистецтво, яке не знає ні меж, ні
кордонів, об’єднуючи людство незалежно від національності і віровизнання. Тож будьмо гідними продовжувачами цих славних традицій споконвічної
буковинської толерантності, гостинності, шанобливого ставлення до культурних надбань наших попередників. Земний уклін усім тим, хто повертає у
сьогодення призабуті сторінки нашої
славної історії, ушановуючи тих, хто її
творив за життя задля розквіту багатонаціональної культури Буковини.
Олександр ЗАЛУЦЬКИЙ,

доцент кафедри музики,
член НВМС, НСЖУ
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СПАРТАКІАДА

Н

63-тя і 1-ша

априкінці листопада відбулися змагання в залік
63-ої спартакіади ЧНУ та першої спартакіади
ФФКіЗЛ зі спортивного орієнтування. Захід відбувся у лісовому масиві Кемпінгу, старт учасників був запланований на 16.00. Змагалися спортсмени на дистанції 2,1 км
(чоловіки) та 1,7 км (жінки). На дистанції 10 контрольних
пунктів, учасники стартували з інтервалом в одну хвилину.
Заздалегідь розроблений протокол згідно з поданими заявками. За регламентом склад команди: 3 дівчини і 3
хлопці від факультету. До заліку зараховуються два кращі
результати. Всього взяли участь у змаганнях 100 студентів (50 дівчат і 50 юнаків). Обслуговували змагання: суддя
старту – Я.П. Галан, начальник дистанції – П.А. Петричик,
секретар – Ю.І. Тумак, суддя фінішу – Я.А. Верешко.
Головний суддя змагань – А.А. Слобожанинов. Також до
організації змагань долучилось 20 студентів ФФКіЗЛ.
За результатами змагань, перше місце серед юнаків з
результатом 16 хв 21 с посів Іван Храпко з ФКН. За ним

фінішували: Вадим Хоменко 16:34 (фізичний), третім був
В’ячеслав Демченко – 16:57 (ІТФ). Серед дівчат перше
місце посіла представниця ФТФ Анна Макарук з результатом 14:40, за нею на фініш прибули: Наталія Трояновська – 15:23 (хімфак) та Ксенія Затинайченко – 16:14 (економфак). Отже, у командному заліку перше місце посів
ІТФ (136 очок), друге – економічний факультет (133 очки) і
"закрив" "трійку" лідерів ФТФ, в активі якого 129 очок.
Ось які враження від змагань мали учасниці:
"Я була дуже приємно вражена організацією змагань
та кількістю суддів, які чітко давали нам належні настанови під час проходження дистанції. Дистанція досить важка, зате чисте і свіже повітря компенсувало труднощі її
проходження. Участь у змаганнях дала мені більше досвіду, і в майбутньому маю намір брати участь у подібних
змаганнях", – розповіла учасниця змагань, студентка ІІІ курсу ФФКіЗЛ Юлія Берла.
"Мені дуже сподобалась організація змагань та розстановка контрольних пунктів. Отримала задоволення від
участі у змаганнях і, звичайно, рада перемозі!" – ділилася
емоціями студентка ІІ курсу ФФКіЗЛ Анна Рудейчук, переможниця першої спартакіади ФФКіЗЛ.
Роман МАРТИНЮК,
голова парламентської групи ФФКіЗЛ

господарства та природокористува
ння (м. Рівне), який завершився перемогою ЧНУ(3:1).
Наступна – з командою Волинського національного університету.
Виявилася для ЧНУ дуже напруженою
З 29 листопада по 3 грудня жіноча збірна ЧНУ з волейболу взяла участь у і відповідальною, оскільки це фактичМіжнародному турнірі "Волинь зустрічає друзів", що відбувався у місті Луцьк. но гра за І-ІІ місця в підгрупі "Б". Невдало почалася гра для наших дівчат,
оскільки вони програвали 0:2, але
далі, показавши велику спортивну
майстерність та бойовий дух, зуміли
завершити гру з перемогою 3:2.
Боротьба з Івано-Франківським
коледжом фізичного виховання теж не
з легких, як здавалось на перший погляд. Першою партією дівчата з ЧНУ
поступились коледжу фізичного виховання, та все ж зуміли змінити хід гри і
в результаті здобути перемогу – 3:1.
Так, І місце у підгрупі "Б" здобула
збірна ЧНУ, ІІ – Волинський національний університет, ІІІ – Національний університет водного господарства та
природокористування (м. Рівне), IV –
Івано-Франківський коледж фізичного
виховання.
У підгрупі "А" I місце, як очікувалося, посіла команда Луцького педагоклад жіночої команди збірної університет водного господарства та гічного коледжу, II – Івано-ФранківЧернівецького національного природокористування (м. Рівне), Луць- ський державний коледж технологій
університету ім. Ю. Федьковича: Яна кий національний технічний універси- та бізнесу, III – Луцький національний
Маланій (факультет педагогіки, пси- тет, Волинський національний універ- технічний університет, IV – ДЮСШ місхології та соціальної роботи), Кате- ситет, Івано-Франківський держав- та Корбин (Республіка Білорусь), V –
рина Демянишина (економічний фа- ний коледж технологій та бізнесу, Бродівський педагогічний коледж.
культет), Юлія Дорош (економічний Івано-Франківський коледж фізичного
Гра за I-II місце у турнірі була
факультет), Юлія Іванченко (еконо- виховання, Бродівський педагогічний цікавою, зібрала багатьох уболівальмічний факультет), Дарія Поповецька коледж, ДЮСШ міста Корбин (Респуб ників і завершилась перемогою на
(юридичний факультет), Лілія Щерба- ліка Білорусь).
користь Луцького педагогічного колета (інженерно-технічний факультет),
Змагання відбулися у два етапи: джу (3:1). III – здобула команда ВоІрина Мензак (факультет фізичної групові ігри та фінал. Найсильніші ко- линського національного університекультури та здоров’я людини), Надія манди зустрілись у підгрупі "Б", а ту, IV – Івано-Франківський державний
Гуменюк (економічний факультет), саме: Національний університет вод- коледж технологій та бізнесу.
Галина Калинчук (економічний фа- ного господарства та природокорисЗбірна ЧНУ повернулась додому з
культет), тренер збірної команди ЧНУ, тування (м. Рівне), Чернівецький II місцем, кращим гравцем Міжнародвикладач кафедри фізичного вихо- національний університет імені Юрія ного волейбольного турніру серед дівання для природничих факультетів – Федьковича, Волинський національ- вчат "Волинь зустрічає друзів – 2011"
Іван Георгійович Васкан.
ний університет, Івано-Франківський названо Катерину Демянишину (ампУ турнірі взяли участь наступні ко- коледж фізичного виховання.
луа ліберо).
манди: Луцький педагогічний коледж,
Першою зустріччю для дівчат збірЯна МАЛАНІЙ,
Чернівецький національний універси- ної ЧНУ став поєдинок з командою
студентка факультету педагогіки,
тет ім. Ю. Федьковича, Національний Національного університету водного
психології та соціальної роботи
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Вітаємо ювілярів!
Із 65-річчям:
Бачинського Ярослава Васильовича
Євстратова Петра Ілліча
Сопронюка Федора Олексійовича
Цинтаря Мірчу Георгійовича
Із 60-річчям:
Горбенка Віктора Анатолійовича
Пукальського Івана Дмитровича
Із 50-річчям:
Гудиму Юрія Васильовича
Карпа Василя Леонтійовича
Полянського Петра В’ячеславовича
Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої
долі, довголіття, творчої наснаги, успіхів у
житті, добробуту, щедрих здобутків
на славу нашої alma mater!

А також наших чарівних жінок:
Бамбуляк Марію Іванівну
Бойчук Мирославу Іванівну
Гордуну Стелу Георгіївну
Грицюк Аллу Олександрівну
Доленчук Ганну Миколаївну
Должицьку Алісу Григорівну
Кирилович Марію Євгенівну
Коман Павліну Миколаївну
Кондрат’єву Людмилу Анатоліївну
Мардар Ганну Іванівну
Маслей Василину Петрівну
Мафтин Ларису Василівну
Ніколенко Олександру Семенівну
Пасічник Марію Іванівну
Ткач Антоніну Матвіївну
Шкільнюк Ларису Дмитрівну

Загублені студентські квитки на прізвище та за номером:
Бендра О.В. РН 06615002
Бординюк М.М. РН № 5281459
Волкотруб А.А. РН № 07784299
Гаркуша А.В. РН 06611331
Головач І.А РН № 07780056
Іванків В.В. РН № 07783759
Кушнір М.Ю. РН № 07784310
Лавринович М.І. РН № 06612699
Лаврук К.Р. РН № 07302387
Луцишин М.Б. РН № 07301078
Мельничук Т.П. РН № 07303650
Паращук З.О. РН № 07303855
Пелехатий В.В. РН 06611334
Петровець М.М. РН 07307013

Попович О.Д. РН № 07308249
Присяжнюк К.А. РН № 07302033
Пшеничко О.В. РН № 06614569
Равлюк І.Р. РН № 07301079
Сайнюк М.С. РН 07307517
Свирланяк Н.Ю. РН № 07783739
Семотюк Я.Е. № РН 07303653
Стефурак В.С. РН № 07784368
Феркаляк Т.Д. РН № 07303860
Фолошня Ю.Г. РН № 07307646
Хлівецька В.А. РН № 07493481
Черней А.М. РН № 06613018
Шевельова А.В. РН 07777057
Яворська Е.В. № РН 06610364

залікові книги:

Лазаренко Д.А. № 094866
Никоряк Ю.П. № 102086
Пастушак О.Г. № 101719
Шодринга О.В. № 100157

індивідуальні навчальні плани:
Кузенко І.Г. № 081625
Могила М.І. № 084089
Тершак Т.Ф. № 104466
Тодораш О.М. № 081648

дипломи:

Гулага А.В. РН 38639736 (від 30.06.2010 р.)
РН 32614756 (від 30.06.2007 р.)
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