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становить – 11 % (торік 1331студентів – 12,0 %) від загальної кількості.
Підсумком розгляду цього питання стало одноголосне
прийняття рішення: результати літної екзаменаційної сесії

ПІДСУМКИ

Марія ІВАНЧУК,

завідувач науково-методичного центру моніторингу
та забезпечення якості підготовки фахівців

обговорити на засіданнях методичної ради факультетів та
кафедр.
Підсумки результатів якості підготовки фахівців за
2011-2012 н.р. обговорені на Вченій раді університету.

Таблиця 1

Аналіз результатів
літньої екзаменаційної сесії 2011-2012 н. р.
За статистичними даними
контингенту, на завершення літньої сесії 2011-2012 н.р.: в університеті – 17049, з них: денна
форма навчання – 10289, заоч
на форма навчання – 6760.

факультетах, а відповідно і по університету, цей показник є
дещо вищим за літню сесію (82,2 % – зимова сесія, 87,8 % –
літня сесія).
Показник якості знань студентів, за результатами літньої сесії ілюструє гістограма 2.
Показник якості знань студентів у розрізі факультетів
за результатами літньої сесії (2011-2012 н.р.)
Діаграма 1
Щодо показника якості знань, якщо його порівняти із загальноуніверситетським – 43,1 % та
акредитаційним – 50 %, то спостерігаємо, що
лише 50 % та близько 50 % є якість на факультетах: іноземних мов; фізичному; образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва; економічному; хімічному та кафедрі архітектури й будівництва.
Проаналізовані нами вдруге цьогоріч показники якості знань з навчальних дисциплін за циклами навчального плану напряму підготовки.
Проведений самоаналіз цих показників відповідно до акредитаційних вимог свідчить про необхідність поліпшення знань студентів з дисциплін
відповідного циклу, оскільки показник за результатами літньої сесії є нижчим за нормативні вимоги, що й ілюструє таблиця 1 ("+" – рівне або вище
50 %, "-" – нижче 50 %).
Як бачимо, працювати є над чим.
За результатами літньої сесії, маємо 1348 студентів-відмінників навчання, що становить13 % від
загальної кількості студентів, які складали сесію.
Академічну заборгованість по університету на
день закінчення сесії мали – 1123 студенти, що

Діаграма 1
До складання іспитів допущено 10161 студента. З них – 128 на екзамени не з’явились,
в тому числі 78 – з поважних причин та 50 –
без поважних причин.
На етапі закінчення сесії успішність студентів по університету до перескладання становить 87,8 %. А показник якості знань – 43,1 %.
У розрізі факультетів, за результатами
літньої сесії (2011-2012 н.р.), показник абсолютної успішності ілюструє гістограма 1.
Порівняльний аналіз з середнім показником успішності по університету свідчить,
що вища цього показника успішність на таких факультетах: філософсько-теологічний –
88,1; фізичної культури та здоров’я людини –
88,3 %; географічний – 89,5 %; іноземних
мов – 89,5 %; педагогіки, психології та соціальної роботи – 90,0 %; інженерно-технічний – 90,5 %; фізичний – 91,5 %; економічний – 93,6 %; філологічний – 94,0 %;
образотворче та декоративно-прикладне
мистецтво – 100 % .
Якщо порівняти з показником зимової
сесії, то бачимо, що в основному на всіх
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Агрономія
Водопостачання та водовідведення
Туризм
Географія
Геодезія, картографія та землеустрій
Облік і аудит
Економіка підприємства
Оптотехніка
Телекомунікації
Технологічна освіта
Переклад (фр-укр)
Міжнародна інформація
Програмне забезпечення автоматизованих
систем
Початкова освіта
Психологія
Системний аналіз
Фізична і біомедична електроніка
(електронні пристрої)
Фізичне виховання
Філологія (зарубіжна література)
Журналістика
Переклад (українсько-російський)
Філософія
Культорологія
Екологія та охорона навколишнього
середовища
Правознавство

“УВ”

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Марюс Януконіс
побував у ЧНУ

У

ніверситет активно налагоджує
співпрацю із представниками
далекого зарубіжжя. Наприкінці червня
до нашої AlmaMater завітав заступник
Посла Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс. Разом із очільниками університету високий гість обговорював перспективи створення умов для
науковців, викладачів та студентів, котрі бажають додатково вивчати балтістику.
Нагадаємо, співпраця ЧНУ та Посольства Литовської Республіки уже триває.
Зокрема, представники нашого університету побували у прибалтійській країні, де ознайомилися з культурою та мовою литовців.
Роман ПАЗЮК
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Відбулося засідання Вченої ради ЧНУ

априкінці червня відбулося
чергове засідання Вченої ради
ЧНУ. Воно розпочалося з привітання
професору С.В.Мельничуку з нагоди
підписання Міністром освіти і науки,
молоді та спорту України Д.В. Табачником контракту щодо його призначення на посаду ректора університету.
Професор С.В.Мельничук очолюватиме вуз аж до 2019 року.
Були розглянуті такі питання:
1. Про якість підготовки фахівців
за результатами літньої екзаменаційної сесії.
2. Рекомендації кандидатур на посади проректорів ЧНУ.
3. Різне.

“УВ”

Про результати літньої екзаменаційної сесії доповідав перший проректор ЧНУ Р.І. Петришин, який зазначив, що після останньої сесії успішність студентів становить 87 %.
З другим питанням порядку денного виступив С.В. Мельничук. Ректор запропонував кандидатури на посади проректорів. Зокрема, це С.Г. Марут (проректор з економічних питань,
головний бухгалтер), Р.І. Петришин (перший проректор), О.Г. Ушенко (проректор із наукової роботи), Т.В. Марусик
(проректор з питань навчально-виховного процесу), Ю.М. Лопатинський
(проректор з міжнародних зв’язків),
В.С. Верстяк (помічник ректора з бу-

КОНФЕРЕНЦІЇ

дівництва). Вчена рада підтримала запропоновані кандидатури.
Щодо третього питання. Ректор оголосив список викладачів та завідувачів
кафедр, контракт з якими університет
має намір продовжити.
Також виступив О.Г. Ушенко зі звітом про трирічну роботу цифрового
університету, який створюється при
ЧНУ. Станом на сьогодні кожна кафедра забезпечує викладання навчальних курсів на сайт дистанційного навчання (e-learning.chnu.edu). Проте
ще не всі кафедри заповнили свої
курси на 100%. Час у них є до першого вересня.
Оксана БАЛАНЮК
Фото Романа Пазюка

"ДР&ПМ 2012"
9 червня виповнилося 50 років із дня заснування
кафедри прикладної математики. Власне, так її називають, починаючи з 2004-го. Раніше йменували кафедрою прикладної математики і механіки.

В

итоки цього структурного підрозділу сягають відділення обчислювальної математики, яке в 1959 році
створили на кафедрі математичного аналізу ЧДУ. Через
рік у Львівському державному університеті почала функціонувати перша в західному регіоні кафедра обчислювальної математики, ще через два у Чернівецькому – кафедра
прикладної математики і механіки. За півстоліття вона
дала путівку в професійне життя півтора тисячі випускників, із яких півсотні – кандидатів, десяток – докторів наук.
"Намагаємося працювати напружено й успішно, – говорить завідувач кафедри прикладної математики ЧНУ професор Ярослав Бігун, – працювати так, аби наші випускники
отримали хороші знання й відшукали своє призначення на
теренах Буковини й України загалом, за кордоном".
Чимало з них допомогли в організації та проведенні
конференції "Диференціальні рівняння та їх призначення
в прикладній математиці", присвяченій 50-літтю кафедри.
Конференція тривала впродовж 11 – 13 червня. На відкритті у Червоній залі відзначили професійні здобутки викладачів КПМ. Ректор Степан Мельничук нагородив асистента Галину Мельник та завідувача лабораторії Наталію
Романенко університетськими Подяками, а доцентів Ми-

хайлину Дрінь та Василя Маценка – Грамотами за дорученням начальника обласного управління освіти Михайла
Бауера. Голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру, до речі, колишній випускник кафедри-ювілярки,
вручив Почесну грамоту доцентові Дмитру Мігуці.
На конференцію надійшло понад 120 матеріалів від
дослідників із 11-ти країн світу, зокрема Індії, Франції, Канади, Польщі, Грузії, Молдови, Білорусі тощо. Це підвищило заявлений всеукраїнський статус наукової зустрічі
до рівня міжнародного.
Учасники доповідали й дискутували на теми секційних
засідань: математичні моделі та динамічні системи, диференціальні та диференціально-функціональні рівняння,
математичний аналіз.
Розважальна частина конференції передбачала екскурсії та перегляд футбольних матчів Євро – 2012.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Відзнаки для футболістів
Фото Романа Пазюка
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Ч

ергове засідання Вченої ради 7 червня розпочалося із почесної місії – нагородження ФК "Університет", переможця ХІ Чем
піонату України з футболу серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. До вітань
ректора Степана Мельничука долучилися поважні гості зібрання: голова обласної федерації футболу Петро Кобичик, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Довганич, начальник обласного управління комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України Корнелій Жукотинський і голова міської федерації футболу
Сергій Задорожняк.
Футболістам університетської збірної – студентам факультету фізичної культури та здоров’я людини, історії, політології та міжнародних відносин, юридичного, географічного, інженерно-технічного та
економічного – присвоїли спортивні розряди кандидатів у майстри
спорту України. Їх нагородили дипломами й медалями, а міська федерація футболу – презентувала жовто-блакитні комплекти спортивної
форми. Головний тренер команди – доцент кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів Микола Осадець – отримав почесний Кубок із рук очільника ЧНУ.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ЗНАЙ НАШИХ!

24 червня додому із Харкова повернувся ФК "Університет", який очолює головний тренер Микола Осадець. У другій столиці України футболісти ЧНУ брали
участь у ІІІ студентських спортивних іграх.

Вдруге лаврові вінки для
команди Миколи Осадця
за лічені тижні

Д

оля двічі поспіль зіграла з буковинцями лихий жарт,
знову звівши їх у першій грі із тернополянами – командою педуніверситету. Наші сусіди прагнули реваншу за
недавню поразку на власному полі. За рахунку 2:2 довелося
виконувати пенальті. 7:6 – такий попередній вислід на користь команди з "малого Відня", як у Європі прийнято вважати Чернівці.
Цього разу майбутні педагоги з Тернополя уже були
близькі до перемоги – 2:0. Однак Олександр Лакуста і Володимир Леськів завдяки збалансованій командній грі зуміли врятувати ситуацію і навіть відновити рівновагу – 2:2.
І у серії одинадцятиметрових все повторилося з ювелірною
точністю до тих же 6:7.
Це ж треба було їхати аж до найпівнічнішої точки України, аби переконатися у закономірній справедливості гри
мільйонів і хто справжній чемпіон!
Невеликий перепочинок дав змогу не лишень підготуватися до вирішального двобою з переможцем пари "Харківська зооветакадемія" – "Суми – університет", а й вивчити почерк гри сильного суперника. З’ясувалося, фіналістом
вийшли сумчани. Вони з мінімальним рахунком 1:0 взяли
гору над господарями. А ті, у свою чергу, не залишили жодних шансів тернополянам у боротьбі за "бронзу".
Матч за "золото" і "срібло" спершу невдало складався
для наших земляків, оскільки поступалися 0:1. У таких поєдинках, ясна річ, голи – явище доволі рідкісне.
На щастя, той же Сашко Лакуста не тільки зрівняв рахунок, а й приніс "Університету" очікувану перемогу – 2:1 – і,
отже, друге чемпіонство за лічені тижні. Іншими словами,
команда знову здобула заслужені лаврові вінки. Вітаємо!
Василь ДЖУРАН
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НАГОРОДИ

Журналістське свято

З

нагоди професійного свята – Дня журналіста –
ректор ЧНУ Степан Мельничук оголосив подяки
і нагородив грамотами позаштатних кореспондентів газети
"Університетський вісник": професора кафедри української
літератури Богдана Івановича Мельничука, помічника
ректора з питань організації навчального процесу професора кафедри фізики твердого тіла Ігоря Михайловича Фодчука, завідувача кафедри сучасних іноземних мов
та перекладу професора Тараса Дмитровича Івасютина,
доцента кафедри історії України Світлану Володимирівну Герегову, доцента кафедри релігієзнавства та теології
Нестора Степановича Мизака, доцента кафедри органічної та фармацевтичної хімії Аллу Федорівну Чобан,
асистента кафедри фінансів і кредиту Романа Леонідовича Жебчука, директора видавництва "Рута" Василя
Васильовича Бакая, завідувача науково-методичного
відділу Наукової бібліотеки Тетяну Дем’янівну Мурашевич, Бориса Федоровича Білецького, лаборанта кафедри журналістики Юлію Олександрівну Попович, студенток філологічного факультету Світлану Степанівну Шпуняр, Діонісію Олександрівну Керничну та Іванну Володимирівну Шкромиду.

***
Мальви схилились і плачуть
На автотраси межі.
Зрадники – діти невдячні –
Гірш у стократ, ніж чужі.
Мову неволять, що мати
Нею святила уста
Ангела кожного. Знати б,
Що не зародять жита…

Ну, якби ворог ото вже,
Знали би точно: це – він.
Небо святе з приголомшень
Третього вдарило в дзвін.
Третього липня у спеку
Під здетонований глум.
Милої мовоньки спекатись
Ані столиці й селу.

…Мальви схилились і плачуть
Мальви схилились і плачуть. На автотраси межі.
Голови низько в журбі.
Зрадники – діти невдячні –
Плем’я вродилось ледаче
Гірш у стократ, ніж чужі.
О цій нестерпній добі.
Василь ДЖУРАН
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НАУКА

З Польщею, яка разом з Канадою першими підтримали нашу Незалежність, Україна віддавна має добросусідські міждержавні відносини. На науковому
рівні – Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича і Поморська Академія (м. Слупськ,
Польща). До слова, минулоріч вони продовжили угоду
про наукову та освітню співпрацю. У її рамках тривають обміни делегаціями.

У Поморській Академії – наші!
У фан-зонах Євро-2012 – теж!
або Про те, як Угода про наукову та освітню
співпрацю між українськими і польськими
ровесниками помітно розширює діапазон
обопільного добросусідства

У

На літню школу
до Ясського університету
Колектив молодих науковців з Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича у складі Інни Яковлєвої, Ірини Лісовенко, Світлани Воропаєвої (кафедра комп’ютерних систем та
мереж, факультет комп’ютерних наук), Петра Іванюка,
Олега Еліяшіва (кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки, фізичний факультет) та Інеси
Березовської (кафедра прикладної математики, факультет прикладної математики) взяв участь у літній
школі аспірантів-докторантів "Evolutionary Compu
ting in Optimization and Data Mining (ECODAM)",
що відбулася в Ясському університеті імені А. І. Кузи
з 18 по 23 червня.

червні впродовж 10 днів студенти-друго- і третьокурсники географічного факультету ЧНУ під
орудою заступника декана, доцента кафедри географії та
менеджменту туризму Жанни Бучко і асистента цього ж
колективу Анни Кібич спільно з польськими ровесниками і
колегами взяли участь в експедиційних дослідженнях територіальної структури туризму, а також вивчали досвід
організації навчального процесу та практичної підготовки
студентів у галузі туристичної діяльності.
Крім передбачуваного, буковинці мали унікальну можливість долучитися до бурхливого виру емоцій, викликаного футбольними подіями Євро-2012. Хоча на стадіонах
Варшави і Гданська не пощастило побувати, але у фан-

У

літній школі, крім представників ЧНУ, взяли участь
аспіранти та докторанти з 6 університетів Молдови: Технічний університет Молдови (м. Кишинів), Державний Університет Молдови (м. Кишинів), Бєльський державний університет імені Алеко Руссо (м. Бєльці) та Румунії: Західний університет (м. Тімішоара), Університет
Babes-Bolyai (м. Клуж), Сучавський університет "Штефан
чел Маре" (м. Сучава).
За час дії літньої школи всі учасники виступили зі змістовними доповідями відповідно до тем своїх досліджень
та прослухали лекції запрошених професорів з таких університетів: Університет Джорджа Мейсона (Вірджинія,
США), Університет Аделаїди (Австралія), Массачусетський
університет (Бостон, США), Університет Люксембурга
(Люксембург), Університет Babes-Bolyai (Клуж, Румунія)
та Західний університет (м. Тімішоара).
Також організатори ознайомили учасників проекту з
історичною спадщиною країни, організувавши екскурсію
замками та монастирями Румунії.
Слухачі отримали нові знання та досвід у сфері комп’ю
терних наук, сертифікати про успішне закінчення літньої
школи, а також незабутні враження про привітну Румунію,
гостинні Ясси і творчу співдружність професорів та аспірантів різних країн світу.
Сергій БАЛОВСЯК,
заступник декана факультету комп’ютерних наук
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ФЕСТИВАЛІ

Пісенні дороги до Румунії і до України
Чернівецький університет став партнером міжнародного транскордонного проекту "Партнерство
заради збереження культурних традицій серед молоді",
який протягом 2011-2012 років пройшов декілька етапів. Його кінцевий результат – проведення VIII Націо
нального фестивалю народної музики "Mugurelul"
в м. Дорогой Ботошанського повіту (Румунія).

Ф

естиваль відбувся 17-18 червня в мальовничому містечку Дорогой, де виступили самобутні фольклорні
вокально-інструментальні та хореографічні колективи, вокалісти та інструменталісти з усіх повітів Румунії. Щороку він зустрічає близько 400 молодих артистів з різних фольклорних регіонів
країни, а також України та Молдови. Гості й учасники цього фестивалю також студенти кафедри музики й хореографічний ансамбль ЧНУ "Неогалактика". До складу представницького журі
увійшли провідні музиканти й знавці народного мелосу з Румунії: президент асоціації "Мугурел", професор Марчел Дупу,
фольклорист і диригент професійного оркестру "Рапсодії Ботошан" Іоан Кобила, професор, директор Клубу дітей та учнів м.
Дорогой Ірина-Марія Мирон, фольклористи й професори провідних мистецьких закладів Румунії, представники національного радіо й телебачення. З української сторони головуючим була
проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних
наук, професор ЧНУ Тамара Марусик, провідний консультант з
фольклору, асистент кафедри музики Георгій Постевка, заслужений артист України Іван Дерда, доценти кафедри музики Вадим Лісовий, Зоя Софроній, Ярина Вишпінська, Ірина Бойчук.
На фестивалі "Mugurelul" наші учасники здобули призові
нагороди. Перші премії присуджені вокальному дуету "Етно"
(студенти V к. Т. Костик і Т. Григоряк), тріо бандуристів (студенти
II к. М. Українець, М. Мельникова, А. Бурчаківська), керівник
І.М. Мокрогуз, вокальному ансамблю "Буковиночки", керівник
Я.М. Вишпінська (Мельничук), хореографічному колективу
"Неогалактика", керівник О. Галак. Серед вокалістів І місце
присуджено студентці I к. Т. Стругар, ІІ – студентці ІІ к. Д. Кішкан,
ІІІ – студенту ІV к. С. Рябко. Акордеоніст С. Нацюк, студент ІІІ к.
здобув другу премію фестивалю-конкурсу в номінації солістів-інструменталістів. Усі конкурсні номери відбувалися при
неперевершеному музичному супроводі дитячого оркестру
"Mugurelul" під орудою професора Марчела Дупу.
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Напружені дні фестивалю змайнули непомітно. Студенти
не тільки відчували велику відповідальність за право презентувати українську народну пісню і музику на такому почесному
конкурсі, а й зрозуміли, наскільки неповторною та глибинною
музичною культурою володіє наш народ. От тільки подібних
фестивалів у країні не так багато. Не вистачає фінансування,
підтримки держави, розуміння молоді.
Через тиждень дитячий оркестр "Mugurelul" 23-24 червня
відвідав Буковину у рамках проекту "Партнерство заради
збереження культурних традицій серед молоді" зі своєрідним культурним караваном, до програми якого ввійшли концертні заходи у районному центрі Глибока з нагоди дня святкування селища, проведення "Дня Господаря" і відзначення
Міжнародного Дня молоді (23 червня). Наступного дня відбувся майже двогодинний концерт дитячого оркестру, солістів, інструменталістів, хореографічної групи колективу та студентів-призерів кафедри музики ЧНУ фестивалю "Mugurelul"
у селі Тарнавка Герцаївського району Чернівецької області.
Подібні проекти сприяють не тільки розвитку культури, а й зміцнюють добросусідські й міжособистісні контакти серед молоді. Насправді музика має здатність до налагодження співпраці та об’єднання кордонів різних держав. Найбільш показовим
результатом цього проекту стали людські стосунки, де панували взаємоповага, щирість і відкритість спілкування, доброта й любов до народної музики, об’єднуючий стимул якого –
ідея плекання національних культурних традицій.
Усі учасники проекту нагороджені Почесними грамотами
і дипломами.
Вокальний ансамбль "Буковиночки" кафедри музики ЧНУ,
керівник Я.М. Вишпінська (Мельничук), був активним учасником фестивалю "Mugurelul" та проведеного культурного каравану в Чернівецькій області (с. Магала Новоселицького
району 4 червня, смт. Глибока – 23 червня, с. Тарнавка Герцаївського району – 24 червня).
Ансамбль "Буковиночки" також узяв участь і нагороджений
дипломом у проекті транскордонної співпраці "Подієвий туризм
на Буковині" у рамках проведення конкурсу оркестрів народної музики у Чернівцях 30 червня та здобув диплом І ступеня
i звання лауреата на Міжнародному фестивалі-конкурсі румунського фольклору "In gradina cu flori multe" ("Розмаїття квітучого саду"), що тривав у Чернівцях з 29 червня по 1 липня.
Ярина ВИШПІНСЬКА, доцент кафедри музики

МИСТЕЦТВО

27 червня у Будинку естетики та дозвілля міста Чернівці лунали інструментальна музика та
дзвінкі голоси чарівних буковинок – Лариси Бережан і Кароліни Житару, які у переддень державних
вихідних тішили чернівчан авторськими піснями.

зонах – на видноті. Тут сприймали на слух і польську й інші
європейські мови.
Складалося враження, що його величність футбол
об’єднує країни у самому центрі континенту. До того ж, у
складі делегації з 14 наших студентів більшість володіла
польською. За такої ситуації – гостин до країни-сусідки –
є реальний шанс удосконалити знання цієї мови.
Побували буковинці в багатьох містах Поморського воєводства, а також у середньовічному Кракові та Торуні, звідкіль
привезли незабутні враження, а зі Слупська – ще й презенти.
Студенти і керівники їх практики щиро вдячні господарям за зустріч із ними, і так само чекають їх на Буковині.
Василь ДЖУРАН

“УВ” № 6 (1739)

С

“Два сонця –
два світи”

имволічна і промовиста назва
концерту "Два сонця – два світи" легко пройшла "апробацію на відповідність", адже дві непорівнювані
виконавиці, пропагуючи українську і румунську пісню, зуміли створити з-поміж
присутніх незбагненну атмосферу, заряджену винятково позитивними іонами і магією звуків. Окрім власних текстів та музики, до їх репертуару увійшли композиції на слова Міхая Емінеску, Григорія Бостана, Олени Теліги,

“УВ” № 6 (1739)

Ліни Костенко, Єлени Маріци, Світлани
Кирилюк та ін. Діапазон тем надзвичайно широкий: від пісень про матір і
кохання – до реквієму письменникам
епохи "Розстріляного відродження"
та жертвам Чорнобильської катастрофи. Були й веселі композиції, але у
пошуках мажору виконавиці так і не
змогли відірватися від лірики. Заворожена зала раз у раз потужно вибухала оваціями, у які впліталися сльози
розчулених сердець.

Фото автора
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Особливо приємно відзначити, що
Лариса Бережан – доцент кафедри
української літератури філологічного
факультету ЧНУ, а Кароліна Житару
свого часу навчалася на кафедрі румунської та класичної філології нашого ж університету.
Організатором та ведучим святкової імпрези традиційно став заслужений діяч мистецтв України, поет Семен Цидельковський.
Роман ПАЗЮК
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ПРАКТИКА

За пластом пласт: за рештками
полив`яних черепків – люльки,
за люльками – ядра і кулі
Саме це начиння уперше в своєму житті відкопали на внутрішньому
подвір’ї Хотинської фортеці 85 студентів-першокурсників кафедри етнології,
античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. Такі знахідки для майбутніх істориків захопливі й
тим, що впродовж трьох тижнів вони ночували просто неба на території
Державного історико-архітектурного замку-заповідника "Хотинська фортеця".

ервень немилосердно палить
палом. Хоча літо тільки розпочинається. Утім, як і розпочинається
перша в житті археологічна експедиція
студентів. Цікавість, викликана знахідками часів Хотинської битви, яка тривала 40 днів серпня-вересня 1621 року, –
збадьорює як копачів, так і тих, перед
ким у суміші нашарувань ґрунтів постають раритети минулого. Одне слово,
за пластом пласт: за рештками полив`я
них черепків – люльки, за люльками –
ядра і кулі, інші "трофеї". Недарма Іван
Миколайчук , філософ від Бога, стверджував, що правда закопана в землі.
У цьому випадку – ті речі, що були у побуті козаків та їх неприятелів – турків.
Експедиція – своєрідна п’ята сесія
студентів – має перевагу над теорією
історії. До того ж, є два керівники практики: завідувач кафедри, професор
Сергій Пивоваров і доцент Юлія Мисько. Отож на слушне запитання з будьякого приводу можна отримати достовірну відповідь у них, так би мовити, у
польових умовах. Якщо є потреба, то
й у директора замку-заповідника, доктора історичних наук Любомира Михайлини, що знов викладатиме в ЧНУ,
хоча нині "отаборився" у місті козацької
слави.
Однак "першачків" заманює робота. На спеку не зважають. Дещо віддає
прохолодою од товстих кам’яних стін,
покарбованих часом, явищами природи і самою війною. Якщо вже нестерпно – тоді купатися у Дністрі, який таки
при фортеці.
Одні довго розглядають кераміку
XV–XIII століть, інші, курці – турецькі
люльки, ще хтось – кам’яні та чавунні
ядра, доволі широкий різновид куль,
заготовки для них. Той час, коли проти
турецького султана Османа ІІ дружною
лавою стали відважні вої України, Польщі і Литви. Вони й врятували Європу
від навали Османської імперії. Неабиякий подвиг і зразки військової тактики
та стратегії продемонстрували разом
з іншими і козаки зі своїм непереможним ватажком Петром Сагайдачним.
Розбити – і камінь на камені не залишити! – ворожу армаду, що явно переважала наші сили, можна було тільки
у такий спосіб – пліч-о-пліч стояти представниками трьох народів (хоча з-поміж
них мали значитися й інші).
Сонце припікає. Рятують тіні стін. І –
полегша.
У прохолоді – умовній – руки жвавіші, мозок пильніший. Бо ж збіжить час

практики – і тоді знадобляться лише
спомини. Поки – пора роботи. Он ще і
"вискакують" з лона землі люльки упереміш з черепками, що міріадяться перед зором кольором гартованої глини.
Ось гейби викочують-котяться чавунні
і кам’яні ядра. Падали колись на суцільну тисняву голів, котрі марили не
лишень облогою твердині над Дністром,
а й доконечним їх взяттям.
І кулі на будь-які смаки. І заготовки
для них. Мимоволі на думку спадають
події 21-річної давнини, коли відзначали
370-ліття бою під Хотином. На острішкові вересня – 29-30 числа! – у якомусь
аж сонцесяйному блаженнограї (ніби
спеціально до цієї події!) добірне това-

просто неба. І чомусь на першому місці
важкий-важкенний ятаган у вертикальному положенні. Хоча не дозволялося
брати до рук убивчу іграшку, свідомість
змусила взяти чисту сталь, аби відчути
журналістові енергетику не одного бою.
Думалося: "як малий турок міг орудувати ятаганом, коли його габарити і для
нинішніх здорових хлопців не вельми
на руку". І була образа одного із вередливих кіношників (із "Тараса Бульби"),
кинута в обличчя журналістів, що хотіли
написати про зйомки: "Вон отсюда…"
…Заступ лопати скреготить: ще щось –
кулі, ядра. І знову люльки, черепки.
Пора сісти у затінку стін. Запалити
люльку. Хто зна: може, "Ой попід горою
та й женці жнуть" про Петра Сагайдачного написано у Хотинській фортеці?
І цьому історично-батальному твору
згодом буде 400 літ.

Фото з архіву Ю. Мисько

Запалити люльку, бо… "Гей, хто, гей,
хто в лісі, озовися. Викрешем вогню,
та й запалим люльку. Не журися".
…Ніч зоряна. Нічліг тут просто неба.
Трішки вище фортеці, силует якої омитий зорями і волошковою барвою ночі,
її тишею. Спіть спокійно, першокурсни-

Фото з архіву Ю. Мисько

Фото з архіву Ю. Мисько
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риство, переважно гостей, осідлало високі мури і смакувало їжею козацькою.
Відтак відбувалися наступні заходи,
але отой найбільш помітний. Як і відкриття пам’ятника Петрові Сагайдачному.
Також кликав у глиб історії своєрідний музей зброї, ось тут, у кам’яниці,

ки! Уранці знову гайда до роботи. Без
сумніву, ця практика запам’ятається,
як і все, що є перше.
Сюжет публікації-репортажу –
Василя ДЖУРАНА,
п’ятдесятивідсотковий фактаж її –
Юлії МИСЬКО
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ДО 160-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ КРАЙОВОЇ БІБЛІОТЕКИ (НИНІ НБ ЧНУ)

В час сівозмін зерна, зірок і днів
знов настає пора збирать каміня

Відомо, що ініціатор її створення Міхай Зотта.
Редакція "УВ" дошукується всіх джерел, хоча це,
звісно, досить пізно, аби віднайти бодай дещицю про
таку людину. Пошуки варті цього. Уже підготували
телефонний міст. На черзі – оця публікація.

Коли говорять карбовані літери

Т

елефонний дзвінок Вікнянського сільського голови Ярослава Котика знову
виявився багатообіцяючим: "Біля церкви між
громаддям каміння віднайшли дві величезні
плити із написами. Є прізвище Зотти…"
Старожил Михайло Стаднійчук, котрому незабаром буде 92(!), Божий храм відвідує щонеділі і щосвят. До того ж, входить до церковної "двадцятки". Пригадує, що два прямокутні
камені віддавна перебували за північно-західною
стіною духовного осередку Вікна.
Такої ж думки дотримується і паламар Георгій Палій. Коли радянська влада нищила святині, хтось із місцевих мудреців оці дві пам’ятки
перевернув написами до землі. Атеїстів-кривдників вистачало всюди.
З добудовою, іншими роботами, пов’яза
ними з історією Божого храму, збиралося й
каміння. Коли насилу хотіли качати два валуни, з’ясувалося, що вони… заговорили карбованими літерами ще від 1853 і 1854 років. Читаємо дві кам’яні сторінки майже 160-річної
давнини чи історії:
"Анчє зачє. Ємілія ф Зотта каре ла ІІ НОЄМ
1853. 8 Р. Б. Повсат"
Інша так само, тільки деяка зміна:
"Александр ф Зотта… 1854…"
Колега, головний редактор Глибоцької райгазети "Новий лень" Микола Шапка перекладає по мобільному:
У першому слові закралася помилка. Не анчє, а
аніче. Це означає "тут". Зачє – "спочиває", або
"лежить". Каре – "котрий", "котра". Ла – "у".
Ноєм – "листопад".
Кажу:
– Колись старожили оповідали, що у поміщиків у юності-молодості померли діти. Труднощі викликані тим, що за 150 років, якщо не
більше, тут було 5-6 поколінь.

“УВ”

Камінь повідав правду. Упродовж року-півтора донька
й син (Емілія і Олександр) покинули цей світ. Поховані у Вікні.
Про батька Міхая дещо з’ясовується. Завісу сивих літ уже
відкрила завідувач відділу рідкісних та цінних книг Наукової
бібліотеки ЧНУ Тетяна Антонова. На прохання редакції "УВ"
"розкопати" точну дату дня народження покровителя цієї книгозбірні з допомогою берегині історію таки пощастило встановити. Замість 1806 року – 1800.
До 160-ої річниці бібліотеки праглося б
іще щось віднайти.
Діти поховані у Вікні, а батько?...
– Батько у Чернівцях, на цвинтарі біля
вулиці Зеленої.
– Спасибі, друже! І – до зустрічі!..
На думку спали слова уже світлої пам’яті
журналіста Миколи Виноградова, котрий захоплювався дивовижою власних відкриттів,
влучними заголовками до газетних публікацій.
До мого матеріалу про кострижівський вап► Михай Зотта
няк він додав: "Тепло холодного каменю".
***
Нині б доцільно написати: "Мудрість хоАнчє зачє,
лодного каменю".
Не – анічє.
Карбовані літери означили категорію часу
Серце плаче
на сірому тлі породи, де невідомий майстер
Преодвічно.
допустив єдину помилкку.
Хрест безглавий –
Свята та рука, що передає естафету з
Лиш обрубки.
покоління в покоління. Святі ті люди, які не
Камінь слави.
розтрощили дві брили.
Де й’го руки?
Святі ті, хто вірить у духовність. Недарма
Камінь гніву.
священик запитує у церкві ім’я.
Камінь з літер.
Два камені воскресли з далечіні істоВовче лігво.
ричної. Як добре, що у час сівозмін зерна,
Буйний вітер.
зірок і днів знов настає пора збирать камінАтеїсти
ня, яке… з очима літер, що уміють говорити
Повмирали –
і берегти отих, хто був до нас давно, але не
Камінь з листу,
знали цього досі.
З чорнорами.
У Вікні через майже 160 років знайшли
Стала правда
дві частини потрощених хрестів з іменами дітей
Біля Церкви
мецената Міхая Зотти – Емілії та Олександра.
Зліва й справа –
Великий благодійник першим ініціював
Голос-реквієм.
відкриття у Чернівцях Крайової книгозбірні –
…Анчє зачє,
нині Наукова бібліотека ЧНУ імені Юрія
Не – анічє.
Федьковича.
Серце плаче
До історичних джерел, закарбованих на
Вічно в Вічність.
камені, із трьома вікнянцями припадав
В.Д.
Василь ДЖУРАН

СВЯТКОВИЙ ШТРИХ

Анатолій Кичинський:
“Я колись був красивий і молодий. Зараз – тільки молодий”

Л

ауреат Шевченківської премії письменник Анатолій Кичинський, відвідавши Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
і читаючи поезії про кохання, приголомшив аудиторію виступом. Зустрічним
курсом до нього десятками спішилися кораблики-записки студенток. У такому
зацікавленому літературному руслі тривала поетична розмова херсонського
киянина із шанувальницями своєї творчості. Іскрою став жартівливий вислів літератора: "Я колись був красивий і молодий. Зараз – тільки молодий".
Згадалося про це напередодні свята молоді, яке цьогоріч випало на
24 червня.
Василь ДЖУРАН
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ЕЛІТА НАРОДЖУЄТЬСЯ В ЧНУ: РЕПОРТАЖ-ЗАРИСОВКА-ІНТЕРВ’Ю

Фото з архіву Юлії Сеті

“Золото” з Південної Пальміри попливло морем
до верхів’їв буковинського Пруту
Талановитий і перспективний фізик ЧНУ Юлія Сеті здобула перше
місце на престижній V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених. В Одесі упродовж тижня тривала V Міжнародна науковотехнічна конференція молодих учених, у якій взяла участь і представниця Буковини, докторант кафедри теоретичної фізики Чернівецького
університету Юлія Сеті. Доповідь нашої землячки під назвою "Квантові
каскадні детектори у слабких і сильних електромагнітних полях" викликала
у наукових колах неабияке схвалення, у результаті чого здобуто найвищу
оцінку творчої наукової діяльності – перше місце. Додамо, що сонцесяйна
перлина півдня України для пані Юлії є щасливим містом, справжнім діамантом. Річ у тім, що п’ять і два роки тому молодий науковець з берегів
Пруту двічі здобувала тут "срібло". Нині у Південній Пальмірі, де у журі
Міжнародної конференції було чимало наукових світил, для наполегливої
людини засяяло золото чистої проби. В особистій скарбничці нагород Юлії
Сеті є чимало досягнень високого ґатунку, які пов’язані з рідною кафедрою.

З

устріч із героїнею газетної публікації, крім, здавалося б, звичайної колії журналістської дороги, спричинена ще й новизною, швидше за все,
нестандартним використанням жанрової палітри. Точніше – поєднанням репортажу, зарисовки та інтерв’ю.
Спробуємо! Аби три квіточки із лугу
біля кафедри теоретичної фізики ЧНУ
імені Юрія Федьковича воєдино злилися в одне ціле – газетний матеріал.

Як тоді ж спілкуватися із Юлією
Сеті, котра повернулася з Одеси із
V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених у паркому
приміщенні?
Чи не краще на тлі лугу, де сіно уже –
анфас, а косарі – у профіль.
Завідувач кафедри теоретичної фізики
ЧНУ Микола Ткач віддає для інтерв’ю
кабінет, але ми, щиро дякуючи, обираємо ліричний пейзаж із косарями.

ЛІРИЧНИЙ ПЕЙЗАЖ ІЗ КОСАРЯМИ

ДВА МОРЯ – СИНЄ І ЗЕЛЕНЕ

В

іднайти вулицю Дубінську, яка
сьогодні Романа Шухевича,
для журналіста, котрий ще тут не був,
складно, якщо брати до уваги зазначену годину. Але… Подія, яка сколихнула університет у час канікул і відпусток, таки привела до її героїні.
Корпуси фізфаку у зеленій зоні надихнули на здогад: кузня кадрів молодих учених тут, мабуть, неспроста, на
оцій вольниці, де твори і винаходжуй
щось наукове. Ніби місто, а водночас –
казкові витвори природи на тлі білого
світу. І оцей шедевральний штрих –
косарі збирають сіно, яке пахтить чаєм.
Повітря – суцільний вітчизняний напій
з барвистку (це Михайло Івасюк так
відгукнувся про барвінок і любисток).
Косарі згрібають… чай. Аж незвично скільки спивати ковтками запашний
коктейль. Добре казали мудрі предки:
де живеш – те й куштуй із рідної землички; де живеш – ту водичку й пий із
чистої кринички.
Під небесами золоті брилі. Здається,
лишень вони рухомі. Косарям спека
не завада, коли капелюхи схожі на німби.
Та й робота… рухається. Духмяні
трави до величного кола (ніби юрти).
Сінозаготовачі теж зійдуться колом,
коли впорають цю ділянку.

З

азвичай, цей жанр переважно
одчиняє свої двері у чи не кожне
дитинство його героя чи героїні. Не
тільки жанру – автора теж. Журналіст
виношує у душі і серці тему, хоче заглянути у дивен-світ, у якому формувався характер того, про кого пише.
Юлія народилася у Ялті. Отам, де від
1979 року мешкає народна артистка
України Софія Ротару. 1-9 класи –
біля моря. 10-11 – на Сторожинеччині. Мати, Тамара Іванівна, родом із
Старої Жадови. Так склалося життя,
що переїзд "на круги своя", тобто на
малу батьківщину, був неминучий. І тоді
синє море змінило свою барву на зелену – ошатного лісу. Дівчинці спершу
марилося море зі своїми припливами
і відпливами. Оця водна магія ніби
брала у полон-водоворот. 15-16 літ –
щось таки важать у житті, у психології.
До того ж море… подружок. Але Юлія
виявилася справжньою донею. Плече
підмоги має бути надійним. Тим паче,
ненька захворіла. Інсульт. Друга група.
Вдячна матусі, що привозила її, однеєдине сонечко, до Сторожинецького
ліцею, де фізиці віддала весь час і
всеохопну жагу з поглибленого курсу.
Юлія Сеті ніби не бачить косарів,
занурюється у спомини:

– Мама дала мені все. Зараз маю
допомагати рідній кровиночці. 10 років тому, коли я була четвертокурсницею, ненька важко захворіла. Але, незважаючи на 25-кілометровий шлях в
один бік, долаю авто до мами. Їй, як
ніколи, потрібна поміч. Тут, де навчальний корпус пеленає дух природи, довідуюся від переможця Міжнародної
науково-технічної конференції, що давно
мріяла про ЧНУ, оскільки з дитинства
мала схильність до точних наук. Якщо
так, за відповідну базу треба братися
цілком і сповна. Дала собі слово. Перед наукою і перед мамою. Біда, гейби металевим обручем, вп’ялася у…
свідомість. У скронях гаряче. Але треба:
"Я буду вчитися, незважаючи ні на що!"
Сила волі – це та матерія, це та
тканина, яка, крім наукової бази, стала ще й психологічним випробуванням. В ім’я Матері.
Вступає. До ЧНУ. Вчиться. І як вчиться! 3-4 роки після навчання – вже інший плацдарм. Військовий термін використовую не з принуки.
ГРАНТ НА 60 000 ГРИВЕНЬ –
ЗДОБУТОК ЗА НАУКУ

Д

івчина зробила більше, ніж, здавалося б, могла. Перший етап –
навчальний процес. Другий – наукова
робота. Саме час для інтерв’ю.
– Юліє, для ЧНУ ваша перемога
в Одесі – чергова висота. Щоб логічно в’язалась сюжетна лінія трьох
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жанрів, будь ласка, про те, якими
виявилися ваші старти як молодого вченого у світ науки?
– 2007 рік. Після захисту кандидатської дисертації у Львові відбувся конкурс молодих учених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої
речовини. Здобула перше місце.
У цьому ж таки році побувала в
Одесі на ІІІ Українській науковій конференції з фізики напівпровідників, де
виступила з доповіддю "Електрон –
фононна взаємодія у тришаровій закритій СКТ, що переходить у відкриту
наносистему". Тут – диплом другого
ступеня.
– Будь ласка, розшифруйте для
читачів абревіатуру.
– СКТ – сферична квантова точка.
– Які наступні перемоги молодого вченого і докторанта?
– Через три роки. Знову Одеса і
знову той же диплом. За доповідь "Низькорозмірні наносенсорні резонанснотунельні структури" – на ІV Міжнародній
науково-технічній конференції "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" в Одесі. Цьогоріч відбулася
V конференція. Але – 1 місце. За "Кван-
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тові каскадні детектори у слабких і
сильних електромагнітних полях".
– Щиро кажу: ви стоїте під своєрідним рогом достатку. Що іще
додасте до конференцій?
– Грант Президента України у 2008 ро
ці – для молодих учених.
– Якщо не секрет…
– … 60 000 гривень. Ці кошти спрямовані на низку розробок, придбання
матеріалів, поїздки на конференції тощо.
Нині отримую стипендію Кабінету
Міністрів України для молодих учених.
– Що таке наука і який шлях до її
сходження?
– Захопливий вир. Наука сама собою цікава. Важливо передбачити результат. Заздалегідь. Показник – це відчуття. Здається, уже нема сил, але на
перший план постає ідея – і ніби друге
дихання. Треба коректно враховувати
чи вираховувати процес, його площину.
Тобто годиться жити цим, обертатися у
його творенні, ім’я якому – наука.
– Припустимо, як би ви продемонстрували це наочно?
– Врахувати взаємодію електронів
з сильним електромагнітним полем у
резонансно-тунельних наноструктурах.

НАПЕРЕДОДНІ ВИСТАВКИ

Мандрівочка мистецька
пахне в тячівські краї додому
Хтось правильно мовив: "Добрий початок – півсправи". Це ніби про художника з Божим даром Івана Гемері,
котрий закінчив аж два факультети Чернівецького державного університету – географічний і економічний.
Півсправи – маємо на увазі ювілейну, 15-ту персональну
виставку, яка відбулася на початку цього року у навчально-методичному центрі культури Буковини.

Н

авесні Іван Гемері помандрував до своєї малої
батьківщини – тячівського Грушова, що на Закарпатті, аби звідти, столиці свого дитинства, осягнути зором
весь милий край. І не тільки. За 47 днів перебування у колисці гір щиро подивував земляків, а водночас – і численну
когорту шанувальників своєї творчості з Буковини, де живе
більше, ніж удома. Домівкою, без сумніву, став чарівний
край Черемоша й Пруту.
Прискіпливий читач дошукуватиметься істини – чим
саме? Трьома виставками!
Строгість архітектурних форм Мукачівського історичного
музею замку Паланок пом’якшили його шедеври. 50 робіт,
тісно пов’язаних з малою батьківщиною, личили великому
християнському святу – Великодню.
Тячівський районний будинок культури заполонила не
лишень природна стихія барвомаю, а й славного витязя
її, що народився тут 9 червня 1945 року. Рівно місяць після Перемоги. Батько Микола загинув на війні трішечки
раніше.
Своє напівсирітське життя розпочав з Хустської школи-інтернату. По суті, довго носив картини у своєму серці. Про це
красномовно свідчить перша персональна виставка 2009 року.
За неповні чотири роки 17 (!!!) презентацій. Чергова, 18, –
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– Ця тема перспективна?
– Так, оскільки інтенсивно розвивається експериментальний напрямок терагерцових приладів на основі наноструктур. Це, власне, не
спрощення моделі саме такого напрямку. Ми, команда, побачили точний розв’язок, як і саме формулювання цієї задачі.
– Ви кажете "команда"…
– Професори Микола Ткач, Володимир Головацький, Олександр Маханець, доцент Оксана Войцехівська.
– Друковані праці…
– Понад 30. Вийшли у світ як на європейському, так і на американському континентах.
– Ваші досягнення, певно, стають надбанням студентів.
– На 4-5 курсах читаю лекції, у які
вливаю струмінь того, що побачила в
науці зі своєю командою.
– Вільний час…
– Практично його нема. Правда,
2-3 роки тому у змаганнях між викладачами університету здобула
І місце з настільного тенісу. Нині
час давно не той.
Василь ДЖУРАН

у Закарпатському обласному музеї народної архітектури
та побуту, присвячена рідному краю митця.
Але є іще одна, так би мовити, запасна виставка, що
"дійшла" аж до американської Флориди. 35 творів прикрасили далекий континент.
Отож наступна – 20!
Художник обиратиме, як кажуть, слушний об’єкт. І для
ювілею, і для мольберта.
Логічно було б "отаборитися" у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 2008-го року
автор створив однойменну картину, а через два роки – "Герб
географічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича".
Море картин – море грамот і подяк. У березні ц.р. – від
начальника управління культури Чернівецької облдержадміністрації І. Петрусяка, а за цим – такого ж управління Закарпатської ОДА за підписом Ю. Глеба і відділу культури
Тячівської РДА – В. Гудака.
І ще один штрих.
Закарпатський колега Ю.Глеба надіслав буковинському І.Петрусяку такого листа: «Шановний Іване Васильовичу! Протягом березня-травня 2012 року у мм.Тячів, Мукачево, Ужгород пройшли виставки творів художника Івана
Гемері, які, за свідченням громадськості, яскраво розкривають талант, його високу професійну майстерність і викликали широкий резонанс у поціновувачів образотворчого мистецтва області.
Його роботи доступні для різного рівня глядачів, вони
розкривають складний і багатоликий навколишній природний світ, приваблюють увагу високою виконавчою культурою, глибоким і змістовним образним рішенням.
Управління культури Закарпатської облдержадміністрації
висловлює подяку художнику і просить розглянути можливість
щодо висунення кандидатури Івана Гемері на присвоєння
звання "Заслужений майстер народної творчості України".
Хотілося б, аби 20 персональну виставку Івана Гемері
заслужено увінчала оця нагорода.
Василь ДЖУРАН (Фото на стор. 32)
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“Дай, Боже, щастя”
усім театралам на ролі захопливі їх
Прем’єра вистави "Дай, Боже, щастя", яка відбулася у Мармуровій
залі, не могла залишити байдужою глядачів. З цього приводу наш кореспондент взяв інтерв’ю у художнього керівника театру-студії "Княгиня",
що діє при ЧНУ, Ольги Калініченко.
– Панно Ольго, ви ще студентка,
а винесли на суд глядацької аудиторії захопливу за сюжетом п’єсу.
Якому авторові вона належить і чому
саме вибрали цю роботу?
– Це – власний авторський драматичний твір. Водночас і перша спроба
колективу показати, на що здатен кожен театрал.
– Яким чином визрів задум створити в університеті колектив однодумців, що свій вільний час посвятив
не відпочинку під природним небес

– Театральний лан засіяла добра
хліборобська душа…
– Роль учителя. Недарма кажуть,
що це велике благо на землі – хлібороби і вчителі.
– Як розгорталися події за "театральним" планом?
– Обрала філологічний факультет ЧНУ.
Пам’ятаю, на третьому курсі із заступником декана нашого факультету
Тарасом Степановичем Гринівським
поставили п’єсу Ю. Федьковича "Так
вам і треба". Сподобалося. За цим –

Фото з архіву О. Калініченко

ним сонцем, а роботі під світлом
рампи? Ви, певно, захопилися театром ще у шкільні роки?
– Передісторія така. У школі №3
(я родом із Чернівців) був і досі є театр. Учителька англійської мови Лариса Михайлівна Захарова, крім улюбленого фаху, захопилася ще й п’єсами.
Кабінет англійської мови, точніше, ін
тер’єр, суцільно "умебльований" персонажами з англійських мультиків.
Думаю, це своєрідний намір – прогноз педагога на перспективу. Мова
про магнетичний засіб впливу на дитячі душі. Спершу – така собі спонтанність, входження у театральний
світ однієї людини. Відтак – за усім
оцим зоровим ефектом – складна і
важуча проза ролей, які треба виконувати кілька разів.

невеличка пауза. А торік, 29 вересня,
створили театр-студію "Княгиня".
– То вам ще й року нема, а ви уже,
як мовиться, "поставили на ноги"
тих, хто обожнює театр?
– Року нема, але завершую 5 курс.
І радісно, і сумно трішки, однак театр –
це незбагненна казка, яку дитинство
передало юності, а юність чекає на
молодість.
– Назва колективу театральної
трупи? Ваше ім’я, якщо не секрет…
– Власне, щось є взаємопов’язане
із княгинею Ольгою. На моєму боці –
тільки ім’я (усміхається. – В.Д.)
– 5 курс – зростання. Ще тиждень-другий – і у вирій власного
життя. Витворена п’єса – продукт
уяви дипломованого філолога – як
і завершення навчання в універси-

тетських стінах, взагалі, – теж зростання. У яких творчих муках народжувався цей твір – "Дай, Боже,
щастя"?
– Як художній керівник щиро-щиро
вдячна ректорату, особливо проректору Тамарі Володимирівні Марусик,
за колосальну підтримку. Інколи мені
здавалося, що пані Тамара сама увійшла в роль. Річ у тім, що це були не
епізоди-винятки, а справжнє вболівання за те, чим живуть самодіяльні актори.
– Під покровительством Тамари
Володимирівни й Мармурову залу
виклопотали…
– Може, й так. Мистецтво потребує
таких зал.
– І все-таки, які вони, муки творчості?
– Не повірите. П’єсу написала за дві
глибокі ночі. Репетиції тривали два місяці.
Перший "вихід" на сцену "Дай, Боже,
щастя" благословився у 22 аудиторії.
– Ви хочете сказати, що усі ці "2" –
муки творчості?
– І так, і ні. Утім, це лишень збіг обставин. Нас усіх у театрі – 47. І всі залучені
до важливих ролей. Є три категорії
акторів. Звісно, усіх не перерахувати.
Скажу про наймолодших. Це – вихованці 1 гімназії м. Чернівці: Анастасія
Покальська, Наталія Ситнікова і Олександр Пахолка.
У постановці брали участь універси
тетські хори "Менестрель" і "Тополя".
– Ролі – це добре. А забезпечення костюмами?
– Ректорат і відомий в Буковині знавець народних звичаїв та обрядів Микола Шкрібляк.
– Чи скористалися допомогою професійного театрала, адже вихід на
сцену Мармурової зали щось таки
важить. Чи не так?
– Цілком згодна. На поміч нам при
йшов Юрій Марчак із Чернівецького
академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені
Ольги Кобилянської.
– На що ще хочете звернути увагу? Те, що має стосунок до вашого
театру?
– У нас є дублер – Микола Козек.
– І таке. Актором ви були ще зі
шкільної парти. А режисура?..
– Життя воістину театр. У ЧНУ виступали польські студенти-театрали з
Ягелонського університету. Слушну
нагоду відвідати Краків мали і ми. Ось
так у ході обопільних поїздок і я щось
збагнула як режисер.
– Яку наступну п’єсу уже бачите
на сцені. Маю на увазі власну?
– "Слово оратору".
– Про що вона?
– Сучасна. Проблеми мови. Голов
ний герой вчить усіх правильно розмовляти, а сам не уміє.
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– Театр зобов’язаний мати і твори класиків.
– Безперечно. Це, передусім, Юрій
Федькович і Михайло Івасюк. До речі,
на роль Володі Івасюка уже є кандидатура – той же Сашко Пахолка з гімназії № 1. Він схожий образом на великого композитора у дитинстві.
– І… Як буде із "Княгинею" після
вашого відльоту у самостійне життя
з університетського гнізда?
– Юрій Марчак запрошує до обл
муздрамтеатру ім. О. Кобилянської на
посаду театрального менеджера по
роботі з молоддю міста.
– Слухайте, світ – це театр, а лю
ди – артисти. Так люблять жартувати на буковинських теренах актори з народу. Не так?
– Погоджуюся з таким твердженням, оскільки земний людський му-
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рашник і справді нагадує театр багатоликої дії.
– Слухайте ще раз. Ви – Ольга.
Ваш театр – "Княгиня" (тобто княгиня Ольга з Київської Русі). На роботу з останніх днів навчання в ЧНУ
переходите прямо до облмуздрам
театру імені… Будь ласка, продов
жіть головну думку того, на чому
зауважуємо.
– (усміхається – В.Д.) Ольги Кобилянської.
– Отже, тричі Ольга. Колись її ім’я
вписали до реєстру святих (мова
про княгиню). До речі, скористайтеся і творчістю нашої землячки –
О. Кобилянської. Вона мала вийти
заміж за Осипа Маковея. Фінал їхніх
взаємовідносин насправді може
слугувати за театральний, де висока драматургія зі своїми відмін-

ДОРОЖНІЙ НАРИС

ностями людей, котрі прагли любові. Через категоричність суджень
і негожої впертості не зуміли стати
заземленими у чернівецьку бруківку, аби у коханих обіймах забути усі образи на життєвій крутизні.
Фінальна стадія розв’язки – якби
ви поставили цю п’єсу – у погорді
Осипа, який, здається, і для тієї
далекої пори, прорік теорему з
трьох "К": "Жінка – це Kinder,
Kuche i Kirche". Головна героїня
образилася на все життя і так само
залишилася в ньому однією-єдиною у світі, який ще до нас нарекли театром.
З героїнею інтерв’ю і театру-студії
"Княгиня" Ольгою Калініченко
розмовляв кореспондент "УВ"
Василь ДЖУРАН

Нестор Мизак,

доцент кафедри релігієзнавства та теології

“Сподобив єси бачити нас, Господи”

Враження з Великодньої паломницької подорожі на Святу Землю

З

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

устрічають нас урочистим передзвоном монастир
ських дзвонів, вгощають монастирським супом,
дозволяють екскурсію по монастирю. Це чудова закутина, яка зберігає візантійські традиції.

мініатюрні хрести – це все територія монастиря. Ми туди
не ідемо.
Отець Валерій пропонує послухати мову пустелі. Направду, над її горами і прірвами наче хтось сплакує. Відгукується десь далеке відлуння. Повертаємося і принагідно згадуємо, що десь тут відбулася подія, зафіксована у
притчі про доброго самарянина, який врятував у дорозі
недужого.
До Єрихона зовсім недалеко. Зупинка біля фінікового
дерева, на яке свого часу виліз малорослий Закхей,
щоб побачити Христа. Зараз ця деревина за огорожею
монастиря Російської православної церкви. На його тлі
фотографуємося і їдемо далі. Ще маємо половину дня, і
беремо напрям до берегів Мертвого моря. Високоякісна
магістраль тягнеться уздовж пасма рудих від спекотного
сонця гір та Кумранських печер, у яких 1947 р. знайдено
цінні біблійні свитки.
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Швидко – в автобус. Рухаємося далі. Немилосердно шкварить сонце пустелі. Знову зупиняємося, тепер
уже біля гори спокус Ісуса Христа. На цьому місці диявол
пропонував Христові стрибнути в безодню, і якщо він Бог,
його врятують ангели. Поруч з арабського магазину до
нас гукають араби: "Україна добра". Запрошують щось
придбати у них. Зберігаючи ввічливість, заходимо. До
речі, у групі мали два невеликі синьо-жовті прапорці, за
якими нас розпізнавали інші народи. Їх постійно носили
наш ізраїльський гід Самуїл і отець Валерій.
Заїжджаємо у глибину пустелі. Крутим серпантином
сміливо спускаємося вниз. Внизу прірва. Бачимо розбитий автомобіль, обабіч шляху – неживих віслюків. Хтось з
жінок в автобусі молиться, щоб повернутися назад. Але
автобус не зупиняється, лише згодом виходимо. Йдемо
крутою гірською стежкою вперед і стаємо перед величною панорамою Іудейської пустелі. Унизу в пащі розколотих скель видніється монастир. На вершинах гір бачимо
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У Кумрані жили невеликі єврейські громади фарисеїв і
садукеїв, за визначенням більшості істориків – ессеї,
які називали себе "синами світла". Члени цієї громади готувалися до неминучої війни, кінця світу, за яким мав наступити Новий Завіт. Вони переписували на пергаменті
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фрагменти з Біблії, статути, закони громади, псальми, вислови пророків, трактати, плани перебудови суспільства
тощо. У печерах біля Мертвого моря було знайдено
близько 800 рукописів, які проливають світло на різні моменти історії. Деякі богослови вважають, що Іван Хреститель міг бути членом тієї громади, яка чекала на Месію.
Без сумніву, свитки Мертвого моря з біблійними текстами
написані саме тут. Залишаємо на узбіччі Кумранські печери і линемо до моря. Щоб залишити там свою втому.
Про море у Біблії говориться як Солоне море. На його
берегах стояло місто Содом і Гоморра. Мешканці його потонули у моральній розпусті й були знищені Богом за винятком
праведника Лота. Море на 413 м нижче рівня поверхні
землі, внаслідок чого тут найвищий на землі атмосферний
тиск, а повітря гаряче і насичене киснем більш ніж денебудь у світі. Атмосферний шар землі фільтрує ультрафіолетові сонячні промені, і це дає змогу людині довше перебувати на відкритому сонці. Тут багато мінералів, які
стають сировиною на підприємствах Мертвого моря, особливо процвітаючої індустрії під назвою "Агава".
Заїжджаємо на пляжний масив, роздягаємось і заходимо в дивну воду, а вона нас виштовхує, так що потонути
неможливо через надмірну кількість солей. На воді можна
вільно лежати, як на надувній подушці, ба й навіть читати
газету. У мальовничому заході сонця наближається вечір.
Від’їжджаємо на відпочинок до готелю у Вифлеємі, щоб
наступного дня з новими силами піти на зустріч з новонародженим Месією.
Знову настає ранок. Ідемо на Поле пастухів, яким першим Божий ангел сповістив про містерію народження Спасителя Світу. Хоча точного місця Поля пастухів сьогодні
годі шукати, однак традиція усталила цю назву за рівниною близько трьох кілометрів від Вифлеєму. У Церкві, побудованій вищезгаданим архітектором Антоніо Берлуцці,
мальовничі фрески переконливо висвітлюють подію народження Ісуса Христа і прихід убогих пастирів. Поруч з цією
церквою невеличка грота, у якій ночували пастухи та ховалися від негоди. У нішах під склом відтворено персонажі
Святої Події на кшталт української вертепної драми. Наші
душі не витримують. Разом колядуємо "Во Віфлеємі нині
новина", "Нова радість стала" та інші колядки.
Звідси переходимо до Молочної церкви та гроти під
нею. Оглядаємо чудову скульптуру ручної різьби "Втеча
до Єгипту". За переданням, Божа Мати, коли тут годувала
Ісуса, то кілька краплин молока з її грудей впали на камінь,
і він побілів. Ця білизна залишається й сьогодні. Білий порошок зшкрібають зі стін печери і рекомендують як ліки
для неплідних сімей. Реклама подає адреси здійснення
чуд народження дітей і просить у разі повторення такого
подати відомості про себе. Ідемо далі. Колядуємо: "Бог
предвічний народився", "Бог ся рождає", "Сумний Святий
Вечір в 47-ім році". Згадуємо дитинство і колядки в Украї-

ні, якими не наділений ні один народ у світі. Про Матір Божу,
Ісуса, Віфлеєм, який тоді здавався таким далеким і недосяжним. Тепер ми у Віфлеємі, а ще будемо у Єрусалимі.
Поступово наближаємося до нашої заповітної мети –
найголовнішої святині християнства Церкви Різдва Христового, яку побудував імператор Костянтин у 326 р. Упродовж історії храм нескінченно руйнували, особливо у 529 р.
під час повстання самаритян проти Візантії. Імператор
Юстиніан зразу ж відбудував святиню, але згодом хрестоносці ще більше збурили її. Сюди навіть часто заходили
язичники з верблюдами, щоб пограбувати святиню. Тоді,
щоб перегородити їм шлях, вхід до храму замурували, залишили лише вузький прохід, перед яким треба низько
схиляти голову, щоб увійти досередини.
Фото з архіву Нестора Мизака
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Увійшовши таким чином до храму, побачили могутній
архітектурний ансамбль, побудований у формі базиліки з
п’ятьма нефами, розділеними грубезними гранітними колонами. Встановлені вони ще в VI ст. замість тих, що їх
воздвигнула мати імператора Костянтина Олена. У деяких
місцях на підлозі Церкви експонуються первинні візантійські мозаїки з IV ст. А над колонами неповторної краси
фрески. Ця будівля нині розділена між трьома конфесіями: греками-ортодоксами, католиками-францисканцями
і вірменами-ортодоксами.
Основою Церкви є невелика печера розміром 12,3 на
3,1 метра, освітлена 48 лампадами. Саме тут народився
Ісус Христос. Сюди до нього першими прибігли пастушки
і прийшли три халдейські мудреці за Віфлеємською Зорею. Ця срібна зірка у печері. Як символ вказує на місце
народження Месії. На зорі викарбовано напис латинською
мовою: "Тут Діва Марія народила Ісуса Христа".
У Церкві сотні людей стоять у черзі, щоб поклонитися
Святій Зорі. Йдемо і ми. Трохи тісно від великої кількості
народу, але це нічого. Ченці стежать за порядком. Ось
Вона все ближче, Велична Зоря. Падаємо на коліна, цілуємо
Благу Вість, у якої кожний щось просить для себе.
Тепер нас чекає Святий Град Єрусалим. Дві тисячі років для християн Єрусалим є Святим містом, містом Христових страстей і Воскресіння. За всю п’ятитисячну історію
не було і дня, щоб Єрусалим хтось не відвідував. На його
долю випало чимало потрясінь, руїн і слави, порівняно з
іншими містами планети.
Святі місця християнства у Єрусалимі у старому місті,
оточеному чотирикілометровою стіною, яка залишається
незмінною з шістнадцятого століття. До нього входимо
тією дорогою, якою в’їжджав Ісус Христос на осляти, а народ зустрічав Його з вигуками "Осанна". У середині Старого міста розташовані християнський, мусульманський,
вірменський і єврейський квартали.
Тут слід згадати, що 25 квітня ізраїльтяни святкували
День Пам’яті, а наступного дня – Незалежності. Об 11-ій
годині, напередодні, по всій країні «завили» траурні сире-
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ни. Зупинилися на мить підприємства, прохожі, автомобілі. Ми віддаємо честь ізраїльським героям і відвідуємо
гробницю старозавітних пророків Ахея, Міхея і Захарії.
Засвічуємо у печері свічки, молимося за полеглих борців
за волю України, які пліч-о-пліч боролися з євреями проти нацистського і комуністичного режимів.
Виходимо з підземелля. Церква "Патер Ностер", або
"Отче Наш". Цей храм приналежний до монастиря кармеліток і побудований у кінці ХIХ ст. на місці Церкви, зведеної
раніше Оленою, матір’ю римського імператора Костянтина у IV ст. Церква стоїть на місці, де Ісус Христос навчав
апостолів "Отченашу". Ця молитва різними мовами висічена уздовж внутрішніх коридорів монастиря. Знаходимо
і наш "Отче Наш", рідною українською мовою поруч зі
знаменитими мовами: арамейської, англійської, старо
слов’янської. Читаємо. Отець Валерій наголошує на значенні "Отченашу" у житті кожної людини, особливо українців. Українську людину "Отче Наш" рятував у важкі часи
визвольної боротьби і совєтської неволі. Досвід підтверджує, що молитва "залізо ламає".
Трохи нижче – Гетсиманський сад, у якому ростуть
найстаріші у світі оливкові дерева, точний вік їх ученими
не визначено ("гефсиман" з арамейської перекладається
як "оливкова чавильня"). У цьому саду Ісус Христос молився
перед муками, сказавши перед тим апостолам:"Чувайте".
Поруч з Гетсиманським садом Церква Агонії, або мук
Христових. Її внутрішній вигляд змушує співпереживати з
останніми терпіннями Спасителя. У храмі напівтемно.
Фрески передають апогей душевних мук Ісуса перед
розп’яттям, коли він просив Господа, щоб відвернув від
Нього "цю Чашу". У Церкві є також той Камінь, над яким схи-
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лявся у молитві Спаситель Світу. Цілуємо Камінь, прикладаємо до нього наші хрестики і даємо можливість іншим.
Тепер підходимо до Страсного шляху Ісуса на "Віа Долороза", яким Він ніс свій важкий хрест на Голгофу. Дорога веде від Преторії, місця судилища Ісуса, до Голгофи.
На цій Хресній дорозі, що складається з 14-ти стацій,
отець вимагає від нас виконання найважчої чесноти – відмежуватись від світу і йти за Христом. "Ідімо з молитвами
аж до Голгофи, незважаючи на навколишнє середовище", - просить він і першим бере хрест на плечі. Зупиняємося біля кожної стації, молимося і співаємо страсні пісні.
Ісусів хрест по черзі беруться нести інші, а навколо бурлить своїм життям світ – продають, сваряться, сміються,
п’ють соки, дивуються з нас люди. Проходимо дев’ять стацій. Останні п’ять у середині Церкви Гробу Господнього.
Для християн цей храм є найбільшою святинею, бо тут
на місці Голгофи був розп’ятий і покладений у гріб Ісус
Христос. Історія засвідчує, що влада Римської імперії
триста років боролася з ідеологією християнства, і за цей
час намагалася повністю стерти з лиця землі пам’ятні
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місця, пов’язані з Христом. Голгофу повністю знищили, а
на місці розп’яття побудували храм богині розпусти. Лише
у 335 р. матір імператора Костянтина побудувала Церкву.
Вперше її зруйнували перси у 614 р. Після відбудови
Церкву розвалив Аль – Хаким у 1009 р., але імператор
Костянтин Мономах відновив її. У теперішньому її вигляді
перебудували хрестоносці у 1149 р. З тих пір храм декілька разів реставрували. Сьогодні святиня поділена між
шістьма конфесіями: греко-православною, католицькою,
вірменською, коптською, ефіопською і сирійською.
Церковними крутими сходами помалу піднімаємося на
Голгофу. Бачимо перед собою на хресті Святу фігуру Ісуса
Христа, обабіч Божу Матір і Апостола Іоанна. Десь збоку
чуємо глухі удари молота, яким важко забивається метал
у тверде середовище – це такі дзвони. Вони вже встигли
закарбуватися у нашій свідомості і серцях. Біля підніжжя
Хреста глибоко тріснутий камінь, що зберігся від тих часів
під час смерті Ісуса. Цілуємо підніжжя і спускаємося до
Гробу Господнього, де Великодньої Суботи загорається
Святий Вогонь, про який вже багато написано і ведено наукою про його Божественне походження. Про чудесне
світло з Гробу Господнього писав у своєму "Паломнику"
наш ігумен Данило. Як патріот української землі на Гробі
Господнім він поставив світло не тільки за себе, свої гріхи,
але й за весь український народ.
Заходимо до Гробу Господнього, цілуємо плиту, якою
було прикрито Господній Гріб. Посередині Гробу на постаменті під склом є частина каменя, який Ангел відвалив від
Гробу. Цілуємо і його. До Гробу Господнього заходимо двічі, також доторкаємося до великої миротворчої плити, на
якій лежав Ісус Христос у Гробі.
Потім у невеликій бічній Церкві відправляємо Великодню Службу Божу за здоров’я наших рідних, близьких і знайомих. Вітаємося великоднім: "Христос воскрес" – "Воістину воскрес" – "Воскресає Україна". Наша паломницька
подорож майже завершена. Ще відвідуємо Стіну Плачу
єврейського народу, гору Сіон, усипальницю Божої Матері,
кімнату Тайної Вечері, місто Хайфа як світовий центр бахаїстів, порт Яффа у Тель-Авіві та багато інших культурних
центрів і комплексів. Але Дзвони Гробу Господнього як
надбання наших душ назавжди залишаться у нашій пам’яті.
Додому. Прощавай і до зустрічі, Свята Земле, Святий
Граде Єрусалиме, чи побачимось ще колись? Ми повертаємось до не менш святої нашої Батьківщини –України,
щедро политої кров’ю праведників і мучеників за Христову Віру, борців за волю України, що нині воскресають у
пам’яті поколінь. Українці древні, як і біблійний народ, та-

Фото з архіву Нестора Мизака

кож будуть вічними. Ми свято бережемо Христові заповіти. Маємо Святе письмо рідною мовою і святу віру, яка
стала для нас національною, і єдиний від інших народів
привілей бути перехрестям різноманітних духовних культур між Сходом і Заходом.
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“УВ” РЕПОРТАЖ З ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ
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Сімнадцять чернівецьких миттєвостей вічної весни,
або За Дмитром Павличком: “Іван Дерда відкрив двері моєї душі.
І я йому за це вельми вдячний!”

Кажуть, душі у небесах споріднені. Може, це за тамтешніми законами вічності. А як зробити так, щоб на Землі не було жодних поділів і
класифікацій, звісно, у збагненний спосіб, оминаючи ті, що належать до
родової нитки тих чи інших поколінь. Іван Дерда і Дмитро Павличко чи не
єдині, хто встиг поріднитися через високе слово, такі ж музику і солоспівів. І сотворили ще на землі феєрію – поетично-духовно-пісенне твориво. Незважаючи на інші заходи, що, без сумніву, "відкраяли" час від суперзустрічі-концерту вокальної музики "Крізь віки" (прем’єра циклу віршів
Д. Павличка та музика І. Дерди). Хтось бідкався, що обов’язково має бути
на полонині, де, як мінімум, рік не ступав з власної волі, хтось поспішив на
концерт Руслани. За геопоказниками Путила і Соборна площа вищі од
обласної філармонії. Однак Дмитро Павличко та Іван Дерда, аби до земних основ магнетизувати життєву течію, щонайменш видаються "Мрією" у лазуровому небі. Тією крилатою машиною, котрій Бог дозволив ши-

Щ

е не надихано піснями обох, а душа раює. У часі,
що позначений надстрімголовою гонитвою –
дорогою у нікуди – хтось утішений, що на якомусь рубежі
перехитрував недолю. Чи не тому, мабуть, вулканиться
епохи лютої завія? Якщо так, треба пісню слухати, або й самого "Апостола України", бодай перший куплет. Слова, і
музика, і голос – одухотворено-небесна хора:
Владико світових безодень,
Що бачиш вічне і земне.
Прийми під свій покров Господень
Його державу і мене.
Кращого на земній дорозі, з якої душа скатапультує
у небеса, і годі відшукати.
Дві душі споріднені! І який потужний вияв висоти! І це в
ті дні, коли вичавлюємо добро, коли оббризкані чавильні,
коли давно на виробничій практиці брехня. Та, слава Богу,
іще родить Хліб – верховника чомусь не родить.
Думаєш ув ошатній залі: мудрість пеленає кожного
учасника, адже, що не слово – озвучене плинним морем
звуків, а отже, сталою музикою і оксамитовим голосом, то
відкриття, бо уже й Маркіян Шашкевич постає в усій своїй
величі. Спершу його забачив Дмитро Павличко. За ним –
Іван Дерда.
Крапкою-акордом – велично і гордо: "Будеш, будителю, жить, доки живе Україна".
Річ у тім, що торік Україна відзначила 200-ту річницю з
дня народження видатного українського письменника і
громадсько-культурного діяча. Тому й на високій ноті звучить "Ода Маркіяну Шашкевичу".
Жовтолистом канули у Лету дві сотні літ, а оборона найдорожчого скарбу триває – Мови.
"Гімн рідному слову" – це нагадування нам:
А глухоти не зможу перенести,
Бо не вкладе ніхто в печальні жести
Шум Черемошу, співи солов’я.
Дивитися на радощі обнови
Та материнської не чути мови –
Ото була б загибель – смерть моя.
Панна Мар’яна запрошує до слова Дмитра Павличка:
– Дорогі буковинці! Білаш – автор багатьох моїх пісень,
бо саме він дав крила поезіям. Але мушу сказати напочатку: у Чернівцях мав великого друга – професора медицини
Романа Ніцовича. Від 1943 року бережу його фото. Він повіз мене з Коломиї у Снятин.
Відтак – Чернівці.
До того ж, я вихований на Федьковичевій творчості.
Чернівці. Буковина… Це щось космічне. У Верховній Раді

поруч зі мною був Георгій Манчуленко. З письменників буковинських найбільш запам’ятовується Віталій Колодій. Є ще чимало інших імен. Зокрема,
ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича Степан Мельничук – людина високої культури. Скажу про "Червону
руту" Володимира Івасюка. Я належу до вашої культурної громади, представники якої випромінюють
потужне світло, на що всесильні з поміччю Бога тільки великі люди. І зараз я у світлі вашого – однині уже

ряти тільки єдиній під небесами за ТТД (тактико-технічними даними),
іншими словами, габаритами, оскільки є українським винаходом. Своєрідна машина часу. І лише 2 керманичі – Поет і Композитор-Співак, що цікаво, і за "мрією" Старицького, який увів в український вжиток оце слово. Герой
України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, поет Дмитро
Павличко і соліст Чернівецької обласної філармонії, Заслужений артист
України,доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Іван Дерда збирають доволі колоритну аудиторію, навіть і тих, хто живе оддалік Чернівців.
Доречно додамо, що поряд із двома магами слова та співу героями
імпрези є ще й концертмейстер, доцент кафедри музики Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича Вадим Лісовий. Ведуча Мар’яна Дерда і режисер осього культурного паломницького здвигу
Заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук.

Володимир Михайловський, відомий журналіст і
письменник, зізнається: "Таке враження, що Дмитро Павличко – другий Франко, котрий навчався в
Чернівецькому університеті у XIX столітті, а наступного тут читав свій "Мойсей".
Через 99 літ за чтивом "Каменяра" – поезія Павличка і пісні Дерди. І ті спомини першого, які він
вплітає у канву заходу-імпрези, що своєю логікою
доповнюють і чітко увиразнюють історію, її факти.

► На фото: (зліва направо) Іван Дерда (молодший), Дмиро Павличко, Іван Дерда

й мого! – земляка і побратима Івана Дерди. Він співає серцем. Слово з музикою – це щось зовсім
інше, я дякую йому, що він чує музику.
…Чує і знову співає. Це, по суті, сімнадцять миттєвостей вічної весни. Такий нинішній репертуар
двох. Пісні принагідно виділимо блоками. Тобто ті,
які ще виконає співак: "Ніч була ясна", "Прикарпатська баркарола", "Стерня, наче сніг, біліла", "Я –
зернятко, а ти – зоря осіння", "Ніч, осяяна цвітом
яблуні", "Я пригорнусь до тебе", "Осіння рапсодія".
До іншого увійшли: "Чого ти мною так гордуєш",
"Коли до тебе прилечу", "Є жінки, немов зірки небесні", "Мого кохання чистота", "Моя любове, ти як
Бог", "Любове моя вогнекрила", "Крізь віки".
Ядро світломислі полум’яніє у назвах поезій-пісень.
Те, що не втратило свого чарунку, що захищає філософську сентенцію "краси, яка врятує, збереже світ".

Скажімо, оцей. Пісня "Два кольори", що її поніс у
світи Дмитро Гнатюк:
– У ЦК "закричали": "Це не радянська пісня. Що
це за згорточок старого полотна?"
Посередникові ситуації, що склалася, Дмитро
Павличко передав: "Скажи голові ЦК, що я нічого не
буду переписувати".
"Нема справедливості, справедливість – Пам’ять".
Пам’ять – у кущику сивин. Здається, мужній
поет – сивий голуб у розкішному квітнику- букеті.
Морецвіт ніби затоплює високу чернівецьку сцену і,
що характерно, свої букети геніальний Словочар
несе до Іванового. Вважає його першим номером
свята.
Ось що таке посестра поезії – мудрість! Вельмишановна пані нашого життя, котра пророкувала
хлопчині зі Стопчатова довгу і велику дорогу у твор-
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чість. Тому й зродилися оці рядки, що вкарбовані у тло
історії (зневажені у ЦК):
Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними нитками.
Чи не найперш ці шляхи-дороги привели Д. Павличка до Чернівців. Надія колисала душу юного галичанина на високій горі Домінік, де державний університет. Але, з’ясувалося, треба було кликати на поміч
дух – силу волі.
У резиденції одразу повідомили: "Ти не комсомолець…". І бесіду завершили. Аби не повертатися додому ні з чим, невдаха подався до медінституту. Там –
те саме. Мов за одним сценарієм.
Поневіряння водили дорогами, означеними червоними і чорними барвами: Львів – Київ.
Вляглося все покосами на тернистому полі життя.
Він вистояв – не перечекав – свою добу мінливо-позірну, бо змалку навчився читати серцем абетку людяності і терпіння. Збагнув віще: де добродійство – там і
доброчини. Тонко відчув: прогнозовані будні на дійство підлоти. Триматися дорогою ціною скарбу, що
джерелить із надр чистого постою Душі. Не завжди
там рветься, де тонко. Слово ж – Доля духу. Чи не всяк
із сущих пристає на бік матеріального.
Павличко кладе на терези слово і читає-читає.
Глибоко западає в душу поезія про Крути :
Куди мене, незрячого, ведеш?
Я вбитий був під Крутами…
Історичний екскурс – і перефраз вірша Миколи
Бажана, що народився в Кам’янці-Подільському: "Ніколи, ніколи не буде Вкраїна…". Той, хто свою малу
душу вмочив у дві барви – червону і чорну, – не побоявся системи і виголосив своє. Як і у випадку про
формування радянських словників. З Андрієм Малишком (до речі, разом з Максимом Рильським відвідали народну поетесу Параску Амбросій у Садгорі. –
В.Д.) Протиставили заслін наступові на українське.
Мовили на повен голос: не можна викидати з української літератури відомих письменників.
Це годилося підказати Кагановичу. Однак дехто з
наших намагається забрати з історії… й радянських
письменників. Цього теж не треба робити. В усьому
має бути міра.
Поет зауважує:
– Коли 70 років не було волі, вони про неї писали і
їх ніхто не викидав…
До сяйва квітоплину ще один сивий кущик допливає – професор ЧНУ Богдан Мельничук. Дарує книги,
по-земляцьки щиро усміхається. Хтозна, коли іще буде
отака стріча в Чернівцях на замаєній квітами сцені.
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Обійми поетів. Обійми душ, що, слава Богу, ще на землі, і тому дороговказні. Дмитро Васильович звертає увагу
і на маленького Іванка Дерду:
– Тут сидить Іван Іванович. Однині грає і співає… Поет
кидає погляд у майбуть, у будуччину. Батькові крила –
Іванко, Святослава та Мар’яна, що веде оцей концерт.
Вони й підносять до небес не лишень авіа"Мрію", а й душі
тих, хто зараз слухає високе і вічне.
З уст поета виколосюються інші імена: Степан Мельничук, Борис Бунчук, Юрій Макар…
Хвиля до хвилі – прибоєм вдаряє об сцену. Квітами.
А за них – той же голос:
– Він, Іван Дерда, несе мене. Не сподівався, що витворить сімнадцять пісенних шедеврів. Щойно у Стопчитові
написав "Копичку сіна". Думаю, може, теж буде пісня:

Як і "Символ Віри".
Віра… – останній бастіон – духовний! – котрий може
порятувати Україну. Усе-таки злата-блага натеремкованих теремів ніколи не вивищаться понад віру. Вони – тільки ознака буденності і загребущості, тільки мішура. Золота істина – іскра душі.
Увіруймо у зустріч оцю! Зустріч, що явила слово. Чаша
слова сія (тобто ця, але й інша, що сяє!). Але воно любить
тих, хто зоріє до світла, хто не боїться білого світу і не ховає очей до тенет рабської покірності. У проміжку – навіть
найтоншому! – уже присутня виднота. Слово провиднює.
Дорогу. Для спроваджених… у темінь. Упряжених у боржища переобтяжені. Чим і зневажені. Бо як же так, щоб на
третьому десяткові Волі полонини здавати в полон. І за
цього – руйнація психології, жертвопринесення і ділення
душ на паї.
Поет вірить: позникне ера заяложених інтриг. Проте
маємо вірити і ми, сущі, як і наші попередники, котрі не
бачили волі – тільки йшли до неї. Із яким пієтетом-осягом!
Вони несли стяг Віри щиро! В Україну! У духовність! У мистецтво!
Звісно, нагусають на шляхах-дорогах й інші негативи.
Віра поборить!
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Вірили предки – й мудрими
були без вищих
освіт. Маємо прагнути вищих сил.
Над потьмареними сферами життя свого, оскільки світло і біля
світла – це шанс
врятувати Душі.
► Мар’яна Дерда Незважаючи на
будь-які ухвали й
неухвали на претензійнім поприщі єхидств.
Дослухатись би до зізнання Поета:
"Іван Дерда відкрив двері моєї душі. І я
йому за це вельми вдячний!"
Що то означа душа, яка виросла у полотняній сорочині з візерунками – кодами
Нації, які червоними і чорними нитками вишивала Неня поета!
А щирість!? Старший мовив про молодшого – із провінції – сущу правду. Перед якою аудиторією!
І віриш! Прощаючись із випускником
ЧДУ, лауреатом Шевченківської премії Тарасом Мельничуком на горі Мальцево в
Уторопах через готар зі Стовпчатовим,
Дмитро Павличко запросив своє серце:
"Тарасе, ти був сильніш од мене…".

► Вадим Лісовий
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ІНТЕРВ’Ю З ВЛАСНИМ ФОТОГРАФОМ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА

Роман Островський:

“Про Соловейка української естради ще
газети не писали, крім університетської…”
30 червня минає 17 річниця вічної нашої розлуки
з Народним артистом України Назарієм Яремчуком

Чому 17 миттевостей вічної весни? Це
не з кінофільму. Зі сценарію двох доль великих, концертними стежками яких йшла
"Доня, моя донечка" – сонечко Івана Дерди – Мар’яна.
Це теж історичний штрих для намагніченої піснями найзеленішої гілки України.
А вінок із пишних квітів плели ті, хто причащався високим і вічним.
Кажуть :… а музика вічна. Усе минуще.
І – грядуще. Найголовніше – Душі. Ще земні.
17 пісень зринули під склепіння філармонії. Під небеса сердець людських. І – вічність.
Як добре, що іще за життя дві зустрілися на землі і впізнали одна одну, перелившись біля Пруту і гори Домінік у незвичноказкову пісенну хору.

P.S. Через тиждень поет, що загартував слово у горнилах сірих буднів і "Франковій кузні" (літературна студія при Львівському
Державному університеті ім. І. Франка. –
В.Д.), запросив родину Івана Дерди до
Стовпчатова. На відкриття пам’ятника сотнику УПА Гамалії, що родом із цього села.
Підказка "УВ". Свято, що народилося у
залі філармонії в Чернівцях 27 травня (за
мить до дня народження співака), проситься до Івано-Франківської. Програма готова.
Зіткана з мотиву, голосу і слова. Макова
зернина не закотиться у гущі свят духовних і
державних.

Репортаж із зали Чернівецької
обласної філармонії
вів Василь ДЖУРАН

► Дмитро Павличко біля пам’ятника
Гамалії у Стопчатові

► Мати Івана Дерди – Веронія
Для історії одне лишень нез’ясоване:
як поет чи волелюбець?
Додамо, що у 1948 р. письменник і
громадський діяч Д. Павличко закінчив
Яблунівську середню школу, а 1955 р. –
майбутній поет-дисидент, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка Тарас Мель-

► Професор Богдан Мельничук
ничук. Випускником школи 1968 р. став
Степан Фіцич – народний артист України,
соліст Національної опери.
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Цього елегантного чоловіка із "фоторушницею" на плечах можна побачити чи не
в усіх закапелках Західної України. Понад 40 літ він, як Мойсей, виводить своїх шанувальників фотомистецтва пустелями Пам’яті, аби історія свята залишилася для
нащадків навсправжки, а не так собі – звичайнісінькою завченою фразою "пам’ятаю".
"Спіймати" мить зустрічі пощастило аж на 60-річчя прославленого Співака.
Хоча на Буковину, де раніше навчався і мешкав Роман Островський, приїздив із тернопільською делегацією напередодні. Мовляв, аби встигнути іще до офіційних заходів. Екскурсію влаштовував не кому іншому, як учителям і учням (єдиної в Україні!)
школи імені Назарія Яремчука самого Тернополя.

Т

оді у фотокора було чимало
роботи. Це інтерв’ю випадає
до сумної дати – 30 червня.
– Романе Кириловичу, таке враження, що ви усе життя відповідали
за фото, коли йдеться про Народного артиста України Назарія Яремчука. Скільки творів-робіт є нині у
вашому фотопортфелі з образами
улюбленця народу?
– Поки що таємниця. Не підраховував.
– А то чому б?
– Моє найперше ремесло – фото,
цікаві композиції, компонування фото
і текстових робіт. Час – летючий голландець. Треба устигнути все зробити у комплексі і своєчасно. Фотомить
дорога, як і днина кожна.
– Аби не було "мучительно больно", це вже за вашим однофамільцем із "Як гартувалася сталь"?
– Може, й так. Життя напластовує не
лишень шари ґрунту, а й чомусь більше
негативу, ніж позитиву. Потім не докопаєшся творчої істини, не здобудешся її.
– Якщо у вас фотографія не огорнута пилюкою часу, можете готувати
книгу про Назарія. Чи не так?
– Вона, що пройшла крізь моє серце, по суті, такою і є. Тобто у готовому
вигляді. Потрібні кошти…
– Пане Романе! Ви маєте унікальну честь належати до плеяди тих
митців, які фотографували великого
естрадного співака. Згадаймо хоча
б – для тієї ж історії – Тані Михайлишин – Д’авіньон, Юрій Іллєнко, Степан
Червінський, Микола Гарас, Михайло Горюк та багато-багато інших.
Але ви – перший! Як це було?
– Що скажу? Про Соловейка української пісні ще газети не писали, крім
університетської – "Радянського студента", – а на душі творилося таке,
ніби передбачуване, хоча це милість
Бога. Було відчуття, що ці перші кроки, пов’язані із виступами Назарія
Яремчука в університеті, на геофаці,
прямують до народного входу в Історію. Голос, манера виконання того чи
іншого твору, природна вродливість
юнака осінили і осінювали мене, що
звик до фотографічної роботи.
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– 1971-1972 роки… У Радянському Союзі суцільна і огульна критика
того, що глибоко народне. Епоха ди
сидентства у темному царстві і…
дзвононаслідувальний живильний

живчик національної естради. Така ж
політика непокори, однак у інший
спосіб – через політику пісні. Маленька Вижниця поклала на ноги всіх,
хто животів на 1/6 планети. Із ядра
народу – і такий самоцвіт – скарб.
– Щасливий, що долучився фото
до Назарової пісні. Можете переглянути газети "Радянського студента"за
1971-1972 та інші роки, де я друкував
дописи і фото.
– На жаль, не збереглися…
– Тоді дарую вам оці відбитки-ксерокопії.
– Коли так, то прокоментуйте,
будь ласка, деякі з них.
– До слова, фотоінформація "Студенти – актори телефільму". За наз
вою пісні "Червона рута" Володимира
Івасюка львів’яни М. Скочеляс і Р. Олексіїв підготували сценарій телефільмуконцерту. В основі такий сюжет – кохання молодого донецького шахтаря
Андрія (роль виконуватиме соліст Вижницького ВІА "Смерічка" Василь Зінкевич) та дівчини-горянки (Софія Ротару). Назарові випало бути артистом
агіткультбригади. Тоді він навчався на

другому курсі геофаку. Шанувальники
молодої української естради, може, і не
знають, що у тому фільмі знімалася й
ще одна представниця ЧДУ – Раїса
Кольца. Тогоріч закінчувала філфак.
Додам, що на тлі чарівних карпатських краєвидів біля турбази "Гуцульщина" в Яремчі і селі Манями тривали
зйомки "Червоної рути" як телефільмуконцерту. Пригадую – можу й не читати
власну працю із "Радянського студента"
за 7 березня 1972 року "Алло, ми шукаємо таланти". Мова про те, як ця телепередача транслювалася із Чернівців
з Мармурової зали університету на УТ.
Свято розпочалося піснею Левка
Дутковського "У Карпатах ходить осінь".
Віч-на-віч бачив редактора молодіжних передач Всесоюзного телебачення Олександра Маслякова. Наша
університетська газета вмістила аж
6(!) моїх фото!
– Відтоді…
– Я невідступно, так вважаю, дивився через фотооб’єктив за "Смерічкою",
а ще точніше, – за виступами Назара.
– Фотомитець і час. Що це таке
через ваше сприйняття історичного факту. Про значення цього й не
годиться бодай щось мовити.
– Покликана мистецтвом людина,
яка, врешті-решт, живе у ньому, має
відчувати важливість того, що робиться, і що, власне, саме мистецтво уже
тоді чинить із цією людиною.
Зізнаюся: тоді, у студентські роки,
серцем відчув Буковину і в цілому Україну. Скажіть, як таке не зазнимкувати?
– Надалі… Ви переслідували
Назара своєю "фоторушницею"?
– Всюди, де тільки мав і не мав змоги.
– Як зчаста ви відвідуєте Чернівці… після майже 20 років проживання у… малому Відні?
– За першим покликом душі. І навіть беру кількаденне відрядження. Тим
паче, коли мова знову і знову заходить
про Назарія Яремчука. Того, котрого
зафіксував своїм фотопоглядом.
– Дякую за інтерв’ю!
Інтерв’ю із власним фотографом
Назарія Яремчука Романом Островським вів Василь ДЖУРАН
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Олеся Франків:

“Так гостювалось добре
на пісні у Лесі…”
Студентка ЧНУ на IV міжнародному студентському вокальному
конкурсі сучасної естрадної пісні "На хвилях Світязя" посіла перше місце. Із синьоокої Волині вона, буковинка Олеся Франків, уже студентка
другого курсу кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, повернулася із найвищою нагородою – першим місцем! –
IV міжнародного студентського вокального конкурсу сучасної естрадної пісні під назвою "На хвилях Світязя".

В

університетському парку за па
м’ятником Йозефу Главці дівчина щиро зізнається: "До Гран-прі
не вистачило кілька балів. Але його не
удостоївся жоден з усіх учасників".
– Олесю, ти тільки-но закінчила
перший курс. У такий короткий термін склала ще одну сесію – пісенну.
– Перший курс із навчання зі здобуття професії. Співати для мене не
первина. Усе розпочалося з 8 класу у
Сторожинці. Брала участь у 35 Всеукраїнських пісенних конкурсах. Сім перемог найвищого ґатунку – Гран-прі.
Інші – 28! – перші, другі і треті місця.
– Однак "На хвилях Світязя", мабуть, вирізнявся з-поміж інших, чи
не так?

– Справді. Насамперед, високим рівнем. Хоча б тому, що це "На хвилях Світязя". До слова, конкурсу 15 літ. Чотири
з них – за участі студентів. На мою думку, такий хід і підхід зовсім вдалий, бо
виокремлюється, так би мовити, студентський напрямок. І за цей час, який
можна вважати успішним становленням, він уже відіграє свою помітну роль.
– "На хвилях Світязя не прощаються, на хвилях Світязя зустрічаються …"
– Саме так звучить гімн міжнародного студентського фестивалю естрадної пісні "На хвилях Світязя", що вже
четвертий рік поспіль збирає талановиту молодь з України, Росії, Білорусії, Польщі, Словаччини, Німеччини,
Болгарії, Франції та США , задля відродження, розвитку, популяризації су-

часної естрадної пісні та музики,
налагодження творчих, культурно-мис
тецьких зв’язків із ВНЗ України та світу. Фестиваль "На хвилях Світязя"
відбувся за підтримки голови обласної державної адміністрації Б.П. Клімчука, голови Наглядової ради ВНУ ім.
Лесі Українки І. П. Палиці та Луцького
міського голови М. Я. Романюка.
Після участі в цьому конкурсі мене
заполонили враження, адже не кожен
конкурс залишає після себе позитивні емоції. Так от, найперше, що скажу –
конкурс справді видався вражаючим!
Почнемо з того, що фестиваль відбувався на березі найглибшого озера в
Україні – Світязь. Цього року учасниками конкурсу стали студенти з Укра-

їни та Білорусі. Хочу зазначити, що
кожен учасник виступив на високому,
я б сказала, на професійному рівні,
оскільки кожен продемонстрував свій
не тільки вокальний, а й артистичний
талант, що не міг бути не поміченим.
Чесно кажучи, я навіть не уявляю, наскільки важко було членам журі визначати кращого серед рівних. Тому і,
напевно, цього року "Гран-прі" не присудили нікому.
– Ми ще повернемося до "Хвиль
Світязя". Хто стояв біля струмка і
джерел твого таланту о святковій порі
пісенного становлення?
– У дитинстві мама Стелла заворожила колисковими. Відтак у школі уроки музики в Марії Іллівни Клічинської,
а у Центрі дитячо-юнацької творчості –
у Тамари Мар’янівни Шкурган. Упер-

ше на чернівецькій сцені – з 2007 року.
Це – Міжнародний конкурс "У колі друзів". У дуеті з Олександром Атодиресом виконали "Родину" і "Перепілочку".
– Твій край – це, найперше спадає на думку, композитор Мар’ян
Гаденко і світлої пам’яті поетеса
Ганна Дущак. Вони удвох явили світові, шанувальникам сучасної естрадної української пісні чимало шедеврів, один з яких бере за живе:
Згадають мене всі:
І близькі, і далекі...
Йдеться про глибоку філософію
буття, важливість нев’янучих щоденних чеснот, без яких життя немислиме. Особливо нині, коли задумуєшся: тільки духовність, добро
і пісня можуть врятувати суспільство від деградації.
– Ще у школі запрошували на концерти, де бачила пана Мар’яна, а до
Ганни Дущак навідувалася в гості.
Скажу, що це урок. Для кожної людини. Часті виступи на сцені додавали
впевненості. Уже 5 років співаю у дуеті з Олександром Атодиресом.
– Коли ти відчула висоту, як ото
сприймаєш голосом, кожною клітинкою, на тому чи іншому поважному і представницькому заході?
– Напевно, це можна зробити умовно і словами. Душу передають піснею, а пісню – душею.
– І все-таки…
– Кожен виступ – своя висота.
2008 рік. Дитячий пісенний вернісаж у
Києві. Як вокалістка здобуваю Гранпрі. У дуеті з Сашком – І місце. Голова
журі – національна постать Дмитра
Гнатюка. Що й говорити.
– Виходити на люди – треба мати
пісні. Хто твої поети і композитори?
– 10 пісень на слова Оксани Довгань і Катерини Матвєєвої написала
композитор Оксана Первова-Рошка.
Спеціально для мене.
– І можна про "…хвилі Світязя".
Про Волинь – колоритну гілку України, переможців конкурсу.
– Третю премію завоювали Бражук Юлія (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв),
Грицак Тетяна (Волинський національний університет ім. Лесі Українки) та Озеряник Ярослав (Київський
педагогічний університет культури і
мистецтв).
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Другу – розділили Бойченко Віталій
(Національний університет "Одеська
юридична академія") та Лаврентьєва
Дарина (Білоруський національний
університет культури і мистецтв).
Ну, і почесне перше місце присуджено Федорчук Вікторії (Волинський
національний університет ім. Лесі Українки) та мені – Франків Олесі (Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича).
– Олесю, ти спершу відзначаєш
свою найзапеклішу суперницю. Вибач, жартую. Але щось не доводилось раніше таке чи подібне чути
від конкурсантів. Браво! Так і має
бути!
– Я уже немало побачила за оці
35 фестивалів. Треба співати. Заздрощі – вбік.
– Ще раз "Браво"!
Скажи, а як інші співали?
– Дуже прикро, що не стали лауреатами такі надзвичайно талановиті
студенти як Балакан Олександр (На-

одному допомагали, вболівали. Після
кожного виступу було напрочуд помітно цю підтримку. Тому, напевно,
завдяки щирим усмішкам та відкритим серцям учасників я завоювала
"Приз глядацьких симпатій", за що
безмежно вдячна!
Висловлюю подяку і членам журі
фестивалю "На хвилях Світязя": Гордійчуку А.М. – декану інституту мистецтв, заслуженому діячу мистецтв
України, професору Волинського національного університету ім. Лесі
Українки, Чепелюку В.А. – народному
артисту України, професору Волинського національного університету
ім. Лесі Українки, Виткалову В.Г. –
професору Рівненського державного
гуманітарного університету, Бортновському В. В. – професору Білоруського державного університету культури
і мистецтв, Коцану І. Я. – ректору Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Бенюку Б.М. –
народному артистові України за

ціональний університет, "Одеська юридична академія"), Берш Анастасія (Національний університет, "Одеська юридична академія"), Загодіренко Петро
(Національний університет "Одеська
юридична академія"), Маркусенко
Мар’яна (Волинський національний
університет ім. Лесі Українки), Родько Вікторія (Полтавський національний технічний університет) та Шатарська Діана (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника). Можливо, їм цього разу
пощастило трішечки менше, ніж тим
учасникам, що стали переможцями,
але, як на мене, кожен залишив свій
слід в серцях не тільки глядачів і самих конкурсантів, а й в серцях журі.
Завдячуючи організаторам фестивалю, всі учасники нагороджені цінними подарунками, а я в свою чергу, –
безкоштовною путівкою в Угорщину
(Будапешт), від автора проекту фестивалю "На хвилях Світязя" – В. Іваницького.
Хочеться зазначити, що упродовж
конкурсних днів атмосфера між студентами була надзвичайно дружня,
всі один одного підтримували, один

справедливе оцінювання, об’єктивність
та професіоналізм.
Не можу не подякувати і оргкомітету фестивалю: І.Я. Коцану – ректору
Волинського національного університету ім. Лесі Українки, О.І. Курилюку –
заступнику Луцького міського голови,
І.М. Констанкевичу – проректору з навчально-виховної роботи Волинського
національного університету ім. Лесі
Українки та директору фестивалю –
С.М. Кравчуку – директору Центру
культури та дозвілля Волинського національного університету ім. Лесі Українки, тому що організація була на найвищому рівні. Про учасників піклувалися,
наче про власних дітей. Дя нас організували екскурсію до музею-садиби
Лесі Українки, ми потрапили на арт-шоу
"Ніч у Луцькому замку", мали змогу відпочити на Шацьких озерах, а на урочистому відкритті фестивалю "На хвилях
Світязя" нас вітала відома група "Друга
ріка", тобто все продумано до дрібниць.
І, звичайно, низький уклін і щире
спасибі звукооператору конкурсу –
Всеволоду Лазуці, за професіоналізм, справедливість, щирість та людяність. На жаль, звукооператорам
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відводять невелику роль у конкурсах,
та, як на мою думку, від них залежить
половина успіху виконавця. А Всеволод Лазука ще раз підтвердив мою
думку. Тому від імені всіх учасників я
хочу йому ще раз подякувати!
Нарешті скажу, що фестиваль-конкурс на "На хвилях Світязя" є одним з
кращих в Україні, а й, можливо, за її
межами. Тому бажаю всім цим прекрасним людям, що причетні до створення і організації конкурсу, в тому
числі і персоналу спортивно-оздоровчого табору "Гарт" Волинського націо
нального університету ім. Лесі Українки,
міцного здоров’я, наснаги, терпіння
та успіху! І нехай фестиваль "На хвилях Світязя" процвітає й надалі!
– Молодець! Буковинка, Олеся
Франків, молодець! "Зіркова хвороба" тебе не стосується.
Вибач, але інтерв’ю іще не завершуємо. Щось особливе із волинської землі. Те, що не забудеться,
бо на хвилях Світязя не прощаються,
на хвилях Світязя зустрічаються.
– Перемогу здобула за "Скрипаля"
(сл. Володимира Вознюка, муз. Мар’я
на Гаденка ). За правилами конкурсу,
одна пісня має бути рідною мовою,
інша – на власний розсуд.
Другу обрала народну мексиканську – "Каміно". Складну насамперед
за технікою виконання. Мелодія не
повторюється. Без приспіву і заспіву.
Рік тому віднайшла її і ввела до свого
репертуару. Для цього фестивалю, на
мою думку, вона ідеальна.
Таке враження, що жила … в діапазоні цього твору і його мови.
– Після ти, швидше за все, іще
до завершальних акордів, зірвала
шквал оплесків. Як журі, так і співаків. Цікаво, скільки творів, а ще
точніше, скількома мовами ти співаєш?
– Дванадцятьма. Пісень же більше.
– Про ті ж особливості, родзинки із Лесиного краю. Адже буковинка Олеся поїхала до волинської
Лесі і стала переможницею на її
малій батьківщині.
– Познайомилась із дівчиною (Білорусь) Дариною Лаврентьєвою, котра
посіла друге місце. Попросила її пісню "Балада" для свого репертуару.
це з історії сусіднього народу. Натомість Дарка позичила у мене французьку "Падам-падам".
Про родзинку? Я перебирала клавіші роялю самої Лесі Українки. Історичний момент. Він бентежить душу,
яка має виспіватися досхочу.
– Олесю, Світязь позаду. Що
попереду, які хвилі у бурхливому
морі життя?
– У вересні-жовтні у Чернівецькій
обласній філармонії відбудеться сольний благодійний концерт разом з
фондом "Подаруй дитині життя". Будуть лауреати низки престижних конкурсів: Юрій Тичинський, Юлія Полулях і Руслан Прунчак.
– І пісня-"прем’єра" у твоєму
виконанні...
– Дякую!
Інтерв’ю в Олесі Франків узяв
Василь ДЖУРАН
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Фото Романа Пазюка
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Учителю, ім’я твоє високе
Під небесами квітне на землі
Що вирізняє той чи той захід з-поміж інших у перенасиченому
циклі подій? Усе-таки, мабуть, взаємозв’язок найголовнішого.
Те, на що розраховує аудиторія, і те, яка роль відведена першій
особі філологічного факультету деканові Борису Бунчуку, а також педагогам і студентам Чернівецького вищого комерційного
училища КНТЕУ на довгоочікуваній зустрічі у стінах ЧНУ.
"Зв’язковими" у доброму розумінні цього слова стали вчорашні випускниці філфаку, а нині викладачі української мови та літератури цього навчального закладу Л.Л. Трубчинська та І.І.Федосєєва.
Про такий сценарій свята мріяли удвох. Привід більш ніж унікальний, оскільки з-поміж уже їх вихованців є студенти, котрі
пишуть вірші. Тобто сам Бог велів усім послухати поета Бориса
Бунчука, його вірші у власному виконанні.

Т

ільки-но трапилося вільне "вікно" – одразу загостили до
ЧНУ. І з перших хвилин стало зрозуміло: уроки глибокої поезії на університетській парі не випадковість, а свята закономірність.
Таке враження, що з реаліями сьогодення до 58-ої аудиторії
хлюпнуло дивовижею травня, високим і глибоким словом, що в усі
часи і епохи додавало людям снаги для борінь і перемог.
Хто там сказав, що нинішні студенти не уміють слухати?
Час із Борисом Бунчуком переріс у стихію захоплення, у якій купалися щирі погляди очей тих, хто досі жив цією зустріччю зі Словом. Магія поетових рядків умагнічувалася як зором, так і слухом
юних гостей і, віриться, таких же обдаровань (мовлено ж, що дружать з поезією і самі пишуть).
Фото Романа Пазюка

Довірливий тон – ось іще одне запасне весло для човна у поетичному морі, яким уміло "орудував" письменник.
Викладачки мали рацію, коли готували студентів для… університету.
Адже, щоб якомога краще знати творчість особистості, треба неод
мінно побувати на її малій батьківщині. Борис Іванович і це передбачив на "філологічній" парі. Переплітав-поєднував вірші із рідною
батьківщиною, що в мініатюрі. І читав на будь-яку тему.
Радив відгукуватися на події, що мають "жити" в поезії, слові.
Приміром, при філологічному факультеті уже давно діє літературна
студія імені Степана Будного. Можна і самим спробувати сили, аби
надрукувати власні вірші на сторінках "Сонячних кларнетів", які веде
професор Богдан Мельничук.
…Захоплива стріча. Своєчасні гостини. Тих, у чиїх душах зріє золотий колос поезії. Віднайти його можна завдяки таким урокам, як
оцей – Бориса Бунчука.
Там, дивися, згодом зрине у високостя буднів чиясь уже збагненна і, як писав Василь Стус, знакомита творчість нинішніх учасників поетичного дійства, яке спроектували на перспективу декан-поет,
учорашні студентки філфаку ЧНУ і нинішні вихованці з ЧВКУ КНТЕУ.
Так і проситься двовірш: Учителю, ім’я твоє високе
Під небесами квітне на землі.
Василь ДЖУРАН
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З історії Православної Церкви Буковини
"Не хлібом єдиним живе людина", мовиться в одній
із духовних заповідей, тобто для людини важливою
має бути не тільки матеріальна, але й духовна пожива.
На таку "поживу" можна було б в основному й розраховувати, беручи до рук нову книжку професора
Василя Ботушанського "Нариси з історії Православної
Церкви Буковини (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)"
(Чернівці: Технодрук, 2012, 166 с.).

У

Викладач української мови та літератури
І.І. Федосеєва
◘ Я закінчила філологічний факультет трік, тому
мені особливо приємно було повернутися в рідні
стіни. Я багато розповідала про Бориса Івановича
своїм учням, описуючи його як дуже тактовну, виховану та мудру людину, з багатим внутрішнім світом, який він розкриває у своїй поезії. Особисто
мені дуже подобається його інтимна лірика, особливо вірші, присвячені дружині. Я сподіваюся, що
життєві поради, які дав Борис Іванович нам і нашим учням, залишать глибокий слід у наших душах. А деяким подарують натхнення зробити перші кроки на шляху до високої поезії.
Викладач української мови та літератури
Л.Л. Трубчинська
◘ Ми щиро вдячні Борису Івановичу, за те, що він
погодився провести цю зустріч, не просто провести, а прийняти нас у себе, на філологічному факультеті, там, де "народилося" і "виросло" багато
буковинських поетів. Ця зустріч дала змогу учням
познайомитися з великим земляком, цікавою та мудрою людиною, знавцем людської душі, з його поезією, яка змушує задуматися над багатьма життєво
важливими філософськими питаннями, переосмислити вже пройдене, зробити висновки, зазирнути у
майбутнє. Учні дізналися про те, куди можна звернутися за порадою і критикою, якщо маєш власні вірші.
І наостанок – це просто гарно проведений час.
Учениця групи ПП911 Марина Григоращук
◘ Від зустрічі з Борисом Івановичем – стільки вражень!... Насамперед – від університету. Тут я побувала вперше. Краса цієї будівлі вражає (здогадуюсь,
що не тільки мене …). Борис Іванович – начитана,
обізнана і мудра людина. Не віриться, що такі люди
ходять із нами одними вулицями. Борис Іванович
розповідав не лише про свої вірші, а й про дитинство, навчання в університеті, подорожі. Жартував.
Це все було так цікаво…. Ми слухали, мов заворожені. І водночас розуміли, що людина створює себе
сама!!! Ця зустріч надихнула на спроби написати
свої вірші, прийти до літературної студії (куди запрошував Борис Іванович), доторкнутися до творення
високого, неймовірного, неземного…
Учениця групи КК911 Яна Штефура
◘ Я дуже люблю літературу, сама пишу вірші. Тому
мені цікаво познайомитися з людиною, яка захоплюється поезією і вже має певні досягнення, дізнатися про її дитинство, перші літературні кроки.
У біографіях письменників часто є багато надуманого,
ідеалізованого, а ця людина розкрилась перед нами
по-справжньому. Вірші Бориса Івановича непрості,
вони змушують замислитися, викликають неоднозначні почуття, філософські роздуми. Під час зустрічі
у мене навіть народилися деякі рядки, які, я вірю, перетворяться у гарні вірші. Не просто гарні, а набагато кращі, ніж ті, що були до цієї миті.
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книзі справді йдеться й про духовне, про духовну
працю буковинського православного кліру. Але
не тільки. Враховуючи, що, по-перше, автор є суто світською
людиною, науковцем-істориком, а по-друге, що священно
служителі були (є й нині) живими людьми, які, крім духовного, потребували (і потребують), як і їхня паства, матеріального (хліба), то автор задався метою показати в єдності зв’язки Церкви з реальним життям, потребами буковинського православного соціуму впродовж т.зв. австрійського періоду, тобто і матеріальну її основу, і духовну
роль у цьому соціумі.
Про це свідчить матеріал уже першого нарису: про діяльність Буковинського православного релігійного фонду –
потужної господарської структури Православної церкви
краю, створеної 1786 р. внаслідок ліквідації австрійським
імператором Йосифом ІІ церковно-монастирського землеволодіння. Воно займало понад третину всієї території
краю (352 тис. га), а після реформи 1848 р. – одну чверть
(268,5 тис. га, вся площа Буковини становила 1,04 млн.
га). Щоправда, більшу частину – ліси.
Автор шляхом уважного історико-економічного аналізу показав основні сфери діяльності фонду: сільськогосподарську, лісопромислову, індустріальну, транспортну,
торговельну, кредитно-інвестиційну, а також охарактеризував форми господарювання (оренда угідь, об’єктів) і
управління (централізоване підпорядкування уряду, імператору), склад адміністрації (переважно не з числа православних), середньорічні прибутки (зростання чистого доходу з 0,7 млн. крон у 1874-1878 рр. до 2,6 млн. к. у
1904-1905 рр.). Значні прибутки фонду, створювані спочатку феодально залежними селянами, а після 1848 р. –
найманими трудівниками краю, давали можливість не
тільки утримувати православне духовенство (щоправда,
це утримання було значно нижчим, ніж утримання католицького духовенства краю), але й вести значне будівництво, зокрема резиденції Буковинських митрополитів у
Чернівцях, Кафедрального собору, церкви св. Параскеви
та інших адміністративних, військових, індустріальних споруд, залізниць тощо, здійснювати кредитні операції. Величезні кошти фонду зберігалися в основному у банках
Відня, і коли почалася Перша світова війна, уряд безповоротно використав їх на потреби цієї війни.
Цікавим є нарис про будівництво православних храмів
у північних повітах краю. Автор обґрунтовує причини пожвавлення церковного будівництва в австрійський період
(припинення воєнних дій на території краю, зростання
числа православного населення, ветхість і невелика вмістимість давніх церковиць, деяке зростання заможності
церковних громад). У нарисі понад 200 назв населених
пунктів із зазначенням побудови (перебудови) храму:
коли побудовано, ким, з якого матеріалу (твердого чи
м’якого), за чиїм проектом (а здебільшого без нього), за
чиї кошти, на честь кого, хто і коли освятив. Автор стверджує, що за австрійський період (1774-1918 рр.; фактично до 1914 р.) у північних повітах побудовано понад 170
православних храмів, з них майже 2/3 – з дерева (особливо у гірській і передгірній частині, понад 1/3 – муровані.
Підкреслюється, що більшість церков у селах побудовано
коштом релігійних громад і патронів (покровителів, тобто
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власників цих сіл, поміщиків, орендарів) і рідко – за рахунок Православного релігійного фонду.
Певний інтерес становить нарис про участь православних священиків у боротьбі проти пияцтва серед сільського люду. Автор вказав на причини цього антисоціального явища: тривала монополія поміщиків на виробництво
і збут спиртних напоїв, надання найманим сільгоспробітникам частки платні горілкою, посилене заохочення корчмарями (переважно євреями) сільських мешканців до пияцтва, нездорова традиція – всі свята, обряди і звичаї,
початок і кінець якихось справ "обмивати" горілкою та ін.
Показано основні форми цієї боротьби проти пияцтва:
створення священиками і їхніми однодумцями товариств
(братств) тверезості, пропаганда ними тверезого способу життя, влаштування безалкогольних весіль, хрестин,
поминок тощо, вимоги до місцевої влади закривати корчми у святкові, вихідні та у вечірні години, влаштування у
церквах клятв віруючих не вживати спиртних напоїв, "похорони" пляшок з горілкою і встановлення там "хрестів
тверезості" з "заупокійним" богослужінням та ін. Автор
стверджує, що хоч у такий спосіб не вдалося цілком подолати тоді пияцтво, але найбільш потворні його форми поступово дещо скорочувалися.
У нарисі про ставлення церкви до еміграції (континентальної і заокеанської) автор слушно стверджує, що, оскільки
вона була залежною від державної влади, на прохання
(фактично розпорядження) центральних і крайових властей священики мусили вести у церквах під час проповідей
антиеміграційну пропаганду. Буковинська консисторія не
насмілилася направити колишнім православним буковинцям, що переселилися до Канади, священнослужителів,
про що ті "браття заморські" просили понад 15 років.
В останньому за переліком, але найбільшим за обсягом і
чи не найактуальнішим за змістом нарисі йдеться про міжнаціональні стосунки в середовищі буковинського православного кліру і про ставлення останнього до парафіян. Показавши благородну місію окремих священиків у деяких
церковних громадах, автор доречно звернув увагу читача на
найгостріших тодішніх проблемах церковного життя – прагнення політичних румунських кіл краю і верхівки румунського духовенства використати Православну Церкву як знаряддя румунізації автохтонного українського православного
населення Буковини, наведено негативні приклади такого
нетолерантного ставлення значної частини румунських священиків, спеціально направлених Буковинською православною консисторією (особливо при владиці-румунові Сильвестрі) в українські православні громади. Автор має рацію,
стверджуючи, що такою діяльністю румунські священики,
виховані на шовіністичних ідеях панрумунізму, порушували
традиційну толерантність між православними одновірцями
русинами і волохами, тобто українцями і румунами, що
складалося впродовж століть. Очевидно, можна погодитися
також з твердженням автора, що цим самим якась частина
румунського кліру разом з румунськими політиками краю
ідеологічно підготувала окупацію північної, української частини Буковини королівською Румунією у 1918 р.
У книзі зроблено обґрунтовані наукові висновки про
певні позитивні і негативні сторони в діяльності православного кліру, які й нині можуть певною мірою бути повчальними. Книжка широко документована, всі положення
підтверджені достовірними джерелами. Вона відзначається якісним літературним викладом матеріалу й досконалим
поліграфічним оформленням (редактор І.Т. Яворська).
Книга може становити інтерес для науковців-істориків,
учителів історії, студентів, краєзнавців, релігієзнавців, для
всіх, хто цікавиться історією буковинського краю.
Доцент Борис БІЛЕЦЬКИЙ,
докторант Микола ШКРІБЛЯК

МИЛОСЕРДЯ: ЯКЩО НЕ ТИ, ТО ХТО?

Повторитись наставника
іменем світлим!
На життєвої річки обох берегах

Ті чи інші події завше вцілюють у "10", якщо у тих, кого з-поміж нас
нема, було б за життя таке ж число щирих і надійних друзів-однодумців.
Матеріальне явище у цьому випадку стало тільки логічним висловом-аксіомою цієї публікації.
Річ у тім, що у Миколи Ганущака – "надійних тих" було, є, і буде. Вони,
друзі, сотворили, – нехай це духовне слово освячує газетні рядки! – подвійне
диво: написали спомини, а дехто й кошти роздобув із нинішнього сімейного бюджету, щоб явити читачеві кришталеві перлини душі, що нізащо
не зцідяться з друшляка чи решета усевимірного і глобалізаційного часу.

Д

о читача прийшло Слово. Про
Ганущака. На його рідному хімічному факультеті ЧНУ, що з волі закономірності відрядив професіонала до
Львова.
Бентежне і блаженне дійство, що
завдяки слову зуміло збагнути найсвященніше – душу побачити в рядках
чи за рядками.
Вів літературну імпрезу вельмишановний керманич хімічного факультету
Олександр Лявинець. Спомини учорашніх молодих колег, учнів заряджали
пам’ять, яка зринала, наче птаха, над
рідносяєм милого села Чернятин, що на

ансамблі – дивовижно світле відчуття,
яким нині мало хто причащається.
Взяти бодай виступ мовців: Отто Сташкевич, Микола Мурараш, Ігор Чернюк, Роман Бойчук, Микола Пастушак
(м. Хмельницький), Леонід Роговик
(м. Кам’янець-Подільський), Марія
Мельник (м. Івано-Франківськ).
Приєдналися до кола товариства з кінопроектора Богдан Грищук з Тернополя, Михайло Вовк і
Ярослав Бальон із Києва. І – телеграма зі Львова. Ось її зміст:
"Шановні колеги – учасники презентації!

Щойно видана книга спогадів достойно увічнює пам’ять про велику Людину
і наставника.
Бажаємо успіхів і процвітання Alma
Mater Миколи Івановича – хімічному
факультетові Чернівецького університету.
З повагою і вдячністю,
працівники кафедри органічної хімії
Львівського університету
Звісно, виступи доповнювали свято зустрічі із книгою, зашкалювали на
неймовірній працездатності, доброті і
порядності людини, що вийшла з народу і до кінця своїх сил та життя залишилася з ним, заземленою у його
радощі та болі.
Ця книга унікальна. Насамперед
тим, що її авторами стали ті, хто знав
Ганущака. І це ще не все. До редколегії
увійшли: Ігор Чернюк (головний редактор), Іван Юзьків, Микола Мурараш, Ми-
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Городенківщині Івано-Франківської області, разом із кадрами кінопроектора,
де, власне, оживала сама історія цієї
людини із наймилішої у світі площини
дитинства з її багатющим роєм райських краєвидів, згодом – ЧДУ і ЛДУ.
У цьому високотембровому відгомінні,
яке бриніло на простір уяви і думки,
ввижалися і ті обриси, що причаєні у
пісні про яворину з миттєвостями –
штрихами, які являють образ Назарія
Яремчука і сад Гефсиманський.
Якщо таке коло людей на нинішньому дійствотворенні, то й дума про
цей сад. Гефсиман – це з арамейської
"оливкова чавильня". Спомини уподібнюються до неї. Бо, вірю, у душі не одного учасника презентації книги зродилося – у такому поважному творчому

Працівники кафедри Львівського університету вдячні Вам за організацію
цього заходу. Особлива подяка – упорядникам книги спогадів про професора М.І. Ганущака. Нашій кафедрі майже
120 років і 26 із них кафедрою завідував
професор М.І. Ганущак. Це ціла епоха,
і протягом цього часу кафедра розвивалась, рухалась вперед. Постать відомого українського хіміка професора
Ганущака, вихованця Чернівецького університету, зайняла вагоме місце в історії кафедри органічної хімії університету Львівського. Багато працівників
кафедри є учнями пофесора Ганущака. Микола Іванович віддавався весь
науці і педагогічній роботі, він дещо
передавав знання та науковий досвід і
нам, і багатом поколінням студентів.
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кола Юзьків. Передмова краєзнавця і
журналіста Юхима Гусара.
Хто знає, як би повелося у житті, як
би закрутилося у буденному колообігу
проблем, коли б не Іван Юзьків та Микола Мурараш.
Ідейним натхненником з волі пам’яті
став колишній учень професора Миколи
Галущака Микола Мурараш, відгукнувшись на запросини сім’ї двоюрідного
брата відомого професора – Івана
Юзьківа.
Учень подумав: сірий побут захльостує людей, не дає змоги виборсатися
з його плину. А коли обійти його? Книгою. Споминами. Разом із багатьма.
Іван Юзьків, друзі, Василь Кушнір на
хімфаці ЧНУ підготували інформаційний стенд під назвою "75 років від дня
народження професора Ганущака".
По суті, годилося б мовити про ті ж
прізвища, які уже зазначені як мовців
презентації. Крім цього, й інші. Але є
ще один неспростовний факт. Без цього,
зрештою, книга б не відбулася. Земляк і учень професора Василь Човганюк
з Іваном Юзьківим скинулись коштами, аби світ побачило оце видання.
Сьогодні мало хто реагує на слово, а
тим паче – жертвує на книги. Скарбниця мудрості, як не прикро, відходить
на другий план, витісняється із нашого
життя за мовчазної людської згоди.
Певно, тому душа з душею не може
поговорити на землі.
Чималий пласт роботи випав і Миколі Юзьківу – первинна комп’ютерна
обробка.
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А фото з самої історії? Світлини із
35-річної давності (Я. Тевтуль, Ю. Пудяк).
Своя борозна на нетлінному лані
життя і в тих, хто разом працював з Ганущаком у місті Лева: завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету ЛНУ, доктор хімічних наук, професор
Микола Обушак, доценти цієї ж кафедри
Олександра Лесюк і Євгенія Біла.
Цей ряд… Ще й син доцента Анатолія Толочка – Юрій…
Таким чином, можна підбити підсумки небуденного заходу, у якому тісно
переплелися чи не найкращі цінності
людського буття. Отже: милосердя, доброта, порядність, пам’ять. Іншими сло-
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вами, якщо не ти, то хто? Ця сентенція
іще має право на життя, як і колись. Поки

АРХІТЕКТУРА

Пам’ятаєте, як малий Шевченко любив ходити на
край Керелівки, оскільки, на його думку, там стовпи
підпирали високе небо. Цей образ виник перед очима,
коли чимало поціновувачів прекрасного оглядали творчі доробки студентів кафедри будівництва і архітектури ЧНУ імені Юрія Федьковича на першому поверсі
V корпусу між архітектурними колонами. Іншої, привабливішої точки для виставки, і годі було шукати. Експозиція між тією дивовижею, на яку близько 30 студентів представили свої роботи. Всього – близько 200.

Світ краси
між колонадами Главки,

або Давня слава нову любить

Т

аланти обдарованих зодчих побачили і виголосили
слово ректор Степан Мельничук, голова спілки облосередку архітекторів Олег Пікущенко та інші мовці.
Мета розгорнутої у незвичний спосіб виставки, як вважає доцент кафедри будівництва і архітектури Ірина Коро-

Фото Романа Пазюка

тун, має таке ж розмаїте забарвлення і значення, як і дивосвіт унікальних робіт. Насамперед – з-поміж графіки,
живопису, архітектурних проектів тощо – це пропаганда
мистецтва, яке згодом можна втілити в життя, реклама,
свідчення того, що є такий фах.
Одне слово, у перлині Главкового зодчества цього разу
тісно переплелися культура, архітектура, вияв глибокого
стану душі юнаків і юнок, які бачать світ по-своєму.
Найкращі витвори здобули високі оцінки ректора Степана Мельничука і голови обласної організації Спілки архітекторів України Олега Пікущенка, котрі нагородили їх Подяками і Грамотами.
Виставка тривала місяць. Отже, і свято душі.
Василь ДЖУРАН
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є такі люди, плечі підставлятимуть, а палиці в колеса – ніколи. Поки такі люди…
Вони уміють стояти біля джерел із чистою прохолодою (як це логічно вписується у канву нинішнього літа з аномальною температурою, коли хочеться
припасти устами до кришталевого чару!)
і світлою пам’яттю.
У Чернятині на цвинтарі є пам’ят
ник Памяті про цю Людину. Віднині ще
один у Чернівцях – книга "Професор
Микола Ганущак. Вчений. Учитель. Людина".
Інші? Повторитись наставника іменем
світлим на життєвої річки обох берегах.
Василь ДЖУРАН

ВИСТАВКА

У “Вернісажі” –

мистецький вернісаж!

Таке явище збіглося у часі з професійним святом
архітекторів, яке за календарем випадає на перше липня.

У

Виставковій залі Центру культури "Вернісаж" м. Чернівці з нагоди професійного свята архітекторів України
розгорнуто роботи зодчих Буковини, студентів-випускників
кафедри будівництва та архітектури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Державного
вищого навчального закладу "Чернівецький політехнічний
коледж", а також тих майстрів із багатющим досвідом, чиї
творіння нині зберігаються у фондах обласного архіву.
"Винуватців" святкового дійства щиро вітали та виступили
начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА, головний архітектор області Роман
Пивнюк, ректор ЧНУ Степан Мельничук, начальник управління
містобудування та архітектури, головний архітектор міста
Сергій Гомонович, голова обласної організації Національної
спілки архітекторів України Олег Пікущенко і помічник ректора
з питань організації навчального процесу Ігор Фодчук.
Очільник Чернівецького університету С. Мельничук підкреслив, що упродовж чотирьох років успішно діє кафедра
будівництва та архітектури, яка готує бакалаврів. Цьогоріч
уже проводитимуть набір на ОКР "Спеціаліст".
Степан Васильович добре відгукнувся про відкриття при
обласній Спілці архітекторів України сайту, оскільки є змога розмістити матеріали про творчу діяльність архітектора Йозефа
Главки, які матимуть глибоке пізнавальне та виховне значення.
У переддень свята зодчих минає рік, як колишня резиденція буковинських митрополитів внесена до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тобто у такий спосіб можна пропагувати перлину над правим берегом Пруту, яку побудовано
за проектом чеського архітектора Йозефа Главки.
У спілкуванні творчих особистостей проректор з науковопедагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу
Тамара Марусик відзначила, що нині минає 40 років з дня
прийняття Міжнародної конвенції охорони світової культурної спадщини та архітектури.
Представники ЧНУ взяли активну участь у міжнародному
семінарі, що у травні відбувся у Білорусі. Чому саме ми? А тому,
що наші фахівці мають чималий передовий досвід, зокрема
з підготовки документів для відомої європейської організації.
Визначено найоригінальніші роботи виставки, яких було
понад сто. Їх автори отримали Почесні грамоти і грошові винагороди. Організатор заходу – чернівецька обласна організація
НСАУ, кафедра будівництва і архітектури ЧНУ та архітектурне
відділення ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж".
За словами доцента кафедри будівництва та архітектури ЧНУ Ірини Коротун, виставка стала подією у творчому
житті людей, котрі не мислять себе без обраного фаху, а їх
роботи є містком до інших заходів, коли насправді є що показати непересічному шанувальникові.
Насамкінець учасники свята щиро подякували Ігореві
Фодчуку за актину роботу з акредитації та ліцензування архітектурної спеціальності.
Василь ДЖУРАН
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Видавнича діяльність українського товариства
"Руська бесіда" в Чернівцях
У приміщенні Муніципальної бібліотеки ім. А. Доб
рянського відбулося відкриття виставки-презентації
книг, які видані Товариством "Руська бесіда". Її підготували наукові працівники музею архітектури та
побуту, працівники наукової бібліотеки та науковці
ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Р

уська бесіда" – одне з найстаріших і найбільших
українських товариств Буковини 1869 1940 рр. Так,
26 січня 1869 року в Чернівцях відбулися перші головні
збори товариства "Руська бесіда", "дуже величаво в готелі
"Під Золотим ягнятем".
Олег Кучурян, директор Чернівецького обласного музею
народної архітектури та побуту, в короткому вітальному
слові на відкритті унікальної виставки поділився з гостями
власним відчуттям смислу "Руської бесіди" для сьогоднішніх Чернівців: "Доторкнутись до пожовклих сторінок –
це не тільки можливість почерпнути потрібну інформацію,
це – душа тих, хто творив цей культурний продукт".
Задля полегшення включення присутніх у ауру першої
половини ХVII століття, – зізналась директор Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського Леся Щербанюк, – ми
вперше зробили портрети всіх голів товариства, в чому
нам допоміг очільник Українського Народного дому в Чернівцях Володимир Старик.
Головною метою Товариство ставило: "познанє і просвета руского народа". Для її здійснення передбачалося
організовувати публічні збори, музично-декламаційні вечори, промислово-господарські і етнографічні вистави,
допомагати руським народним закладам, преміювати заслужених літераторів, вчителів народних шкіл і учнівської
молоді стипендіями.
Ремарки з історії заснування та діяльності товариства
презентував к. і. н. С. Добржанський, який, поза іншим, наголосив на тому, що "Руська бесіда" заснувала газету "Буковина". А завідувач відділу рідкісних та цінних книг Наукової
бібліотеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича Тетяна Антонова повідомила, що колектив наукової бібліотеки завершив оцифрування підшивок газети "Буковина" від першого номера видання,
і на сайті бібліотеки можна ознайомитись з електронним варіантом випусків першого року і запрезентувала оригінальні
видання та, зокрема, статути "Руської бесіди", інші вартісні
книги, які є лише у фондах наукової бібліотеки.
"Культурно-просвітницьке життя на Буковині ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. та видавнича діяльність українського
товариства "Руська бесіда" в Чернівцях – це ті дві проблеми,
яких ми хотіли торкнутись у підготовленій виставці", –
розповіла науковий співробітник науково-освітнього відділу
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Музею просто неба Марина Перуняк. Як видно з представлених брошурок та книжок, найбільшого значення у
видавничій діяльності керівництво "Руської бесіди" надавало
випуску популярних і порівняно дешевих книг для широкого
загалу, перш за все для сільських читалень. Деякі невеликі
книжечки представлені у нас на виставці: Ф. Коковський,
"Оповідання про Тараса Шевченка", Карл Евальд, "Двонога".
Успішно видавалася і дитяча література. На виставці
представлені книги для дітей: збірка оповідань, приказок,
пословиць, загадок для дітей "Повість о дванадцяти місяцях", "Чому Цигани своєї церкви не мають" та ін.
Окреме місце у роботі "Бесіди" відігравало видання
підручників для народних шкіл. "Руска читанка для першої
кляси шкіл середніх" і "Читанка для середніх шкіл" під редакцією О. Поповича, З. Кузелі, М. Чайковського – "Словар чужих слів" (12 тисяч слів чужого походження).
У 1872 році "Руська бесіда" одержала дозвіл Буковинської консисторії видавати "Православний календар". За
змістом "місяцеслов" (календар) був різнобічним. У ньому
друкувались статті з історії України і Буковини Мирона Кордуби, літературознавчі статті С. Смаль-Стоцького, О. Поповича, етнографічні Григорія Купчанка, педагогічні Іларія
Карбулицького, Лева Когута, різні довідкові матеріали тощо.
На виставці можна побачити ілюстрований буковинський
православний календар "на рік звичайний 1898", а також
календарик для дітей "на звичайний рік 1910".
Насправді, сумлінна праця Товариства слугує прикладом конкретної праці в ім’я збереження культурних цінностей, української мови, а не "проектів" національно-культурного розвитку. Отож звертаймося до джерела практичних
заходів культурного спрямування.
Антоніна АНІСТРАТЕНКО

130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ З. КУЗЕЛІ

Його пам’ятають
старі Чернівці

Виставка з фондів А. Добрянського

Під такою назвою в Муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського
розгорнуто виставку з нагоди 130-річчя з дня народження фольклориста,
історика, етнографа, мовознавця, бібліографа, бібліотекаря, видавця
Зенона Кузелі (1882 – 1952).

П

о закінченні Бережанської гімназії майбутній вчений навчався у Львівському університеті, де слухав курси професорів М. Грушевського, О. Колесси, К. Студинського. По-

тім продовжив свої студії у Відні, де
спеціалізувався на слов’янській філології, порівняльному мовознавстві,
археології, етнології, статистці і філософських науках у знаменитих профе-

сорів. Природним доповненням університетських студій стала його практична робота: у Відні він працює у
Центральній статистичній Комісії, в
антропологічному та археологічному
відділі цісарського музею. Там же і секретарює в професора Ягича, бібліотекаря слов’янського семінару та
урядового університетського перекладача слов’янських мов. Склавши
бібліотекарський іспит, Зенон Кузеля
негайно вступив на службу до університетської бібліотеки у Відні, де він
був підреферентом слов’янського
відділу й редактором словянської
частини друкованого каталогу. Одночасно співпрацює із німецьким науковим етнографічним журналом та Нау-
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ковим товариством ім. Шевченка у
Львові.
Не переривав Кузеля також своєї
активної громадської роботи у Віденській студентській "Січі". І пізніше видав історію діяльності цього товариства.
Та все ж йому прагнулось бути
ближчим до рідного Слова, і разом
зі своєю дружиною Ольгою Авдиковською він переїздить на рідні землі.
Як писала вона згодом: "До Чернівців
ми приїхали з Відня навесні 1909 року.
Вони зробили на нас дуже миле враження чистого і гарного міста". Поселилась родина в самому центрі середмістя, в овіяному міфами будинку-кораблі
"Під Золотою Шіфою". І хоча вони
прожили в нашому місті всього п’ять
років, але час праці у Чернівцях був
для Зенона Кузелі найпродуктивнішим і одночасно найщасливішим в
його житті. Саме в нашому місті, відразу по приїзді, за свої наукові заслуги,
він дістав найбільшу наукову відзнаку,
яку міг тоді отримати український науковець, – дійсне членство НТШ – у
28 років.
У Чернівцях молодий учений з дивовижною енергією встигав писати
до наукових журналів і преси, викладати в різних організаціях, "створив в
університеті взірцеву бібліотеку українознавства", "зі своєю милою дружиною, званою загально "сонцем", був
товариським осередком молодої ґенерації, члени якої сходилися щосуботи вечорами в одній із кав’ярень на
гутірку". Найчастіше це відбувалось в
приміщенні готелю "Золотий лев" (нині
магазин "Фокстрот", що на центральній площі), де збиралися члени товариства "Руська бесіда" та в не менш
відомій кам’яниці навпроти, в якій був
готель "Під Чорним Орлом" (нині КНТУ).
Тут збиралося літературне товариство
міста, зокрема й німецькомовні письменники, а "знамените знання німецької мови зробило його й нашим гідним репрезентантом поміж німцями в
Чернівцях".
До цього товариства входили
проф. Степан Смаль-Стоцький, Роман
Смаль-Стоцький, Василь Сімович, Мирон Кордуба, Остап Луцький та інші
діячі. До них заїздив Богдан Лепкий, і
їм сприяла Ольга Кобилянська.
Професор Степан Смаль-Стоцький
відразу відзначив потяг молодого і перспективного З. Кузелі до науки, старався йому в усьому допомогти і направити на цей шлях. Як згадує про ті
часи його син Роман Смаль-Стоцький,
"Добре пам’ятаю Зенона і його дружину при різних нагодах в домі моїх
батьків" за адресою Новий світ, 24
(нині Шевченка, 55), на якому встановлена меморіальна дошка.
З перших днів у нашому місті він
працював "на посаді директора сло
в’янського відділу й начальника читальні тамошньої університетської бібліотеки". Він переглянув майже всі
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журнали ХVІІІ-ХІХ ст. найбільш поширеними європейськими і всіма слов’ян
ськими мовами і склав "взірцеву біб
ліотеку" та бібліографію статей і розвідок
з українознавства, які друкувались у
цих часописах. Так склалася у нього
картотека з понад 50 000 заголовків.
Тоді ж він склав і перший покажчик
псевдонімів і анонімів українських авторів. Навіть семитижневе перебування в Чернівцях під російською окупацією в 1914 році він використав для
укладання бібліографії відозв і оповісток окупаційної влади. В 1913 році
дістає "...номінацію на лектора української мови в університеті. Поряд з
цим, Кузеля не перериває своєї улюб
леної громадської роботи: як заступник голови "Історичного Товариства"
він проводив "Курси вищої освіти"; як
голова чернівецької філії освітнього
товариства "Руська Бесіда" він зай
мався організацією народних бібліотек і опублікування різних видань; за
браком україністів учив української
мови студентів учительської семінарії
"Українська Школа". У журналі "Czer
nowitzer Allgemeine" редагував український літературно-науковий додаток та газету "Україна", з цієї нагоди він
часто бував в Українському Народному
домі на Петровича, 2 (нині Ломоносова,
2), де зустрічався з С. Смаль-Стоцьким
та іншими членами Української народної партії.
І все ж таки З. Кузеля знаходив час
і сили для наукової праці. За перебування в Чернівцях він підготував і видав понад 15 серйозних праць. Серед
них "Словар чужих слів" на 12 000 слів;
"Про народні й мандрівні бібліотеки",
"Ціль і значення студентських бібліотек"; "Про потребу й техніку збирання
етнографічних матеріалів"; підручник
для збирачів народних вірувань та
звичаїв "Фольклор". За свої етнографічні та фольклорні праці він отримав
найвищу оцінку Івана Франка і славу
відомого україніста професора-енциклопедиста, етнографа європейського рівня. До Першої світової війни Кузеля опублікував понад 200 рецензій
та оглядів західноєвропейських наукових книг у "Записках НТШ". Деякі з
них представлені на виставці.
Ідея "Українсько-німецького словника" з’явилася в Чернівцях, коли З. Кузеля, який блискуче володів німецькою
мовою, "співпрацював з проф. В. Кміцикевичем над великим німецькоукраїнським словником, а також –
найправдоподібніше за намовою
проф. С. Смаль-Стоцького – узявся за
редакцію словника іншомовних слів".
Перше видання цього "Словаря чужих
слів" (Чернівці, 1912) було першою
роботою такого типу в українському
мовознавстві. Два основні аспекти
зацікавлень мали найвищу результативність праці в чернівецький період
життя молодого вченого – бібліотекознавство та етнографія. Всі ці праці
є у фондах відділу рідкісної книги На-

укової бібліотеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
У Чернівцях З. Кузеля працював до
початку Першої світової війни, яка перервала наукову творчість ученого.
Тому цілком зрозумілі слова п. Ольги
Кузелевої: "...І коли я передумую наше
життя, то Чернівці були для нас чи не
наймиліші! Молоді, здорові, не зневірені та не розчаровані ще в людях, як
пізніше, – ми були тоді справжніми
оптимістами". Повертаючись до Відня, З. Кузеля вивіз у Європу частину
фондів україністики разом з картотекою з Наукової бібліотеки, з метою
уберегти її, але, на жаль, ці вартісні
речі загубились у лихолітні роки війни. Також багато матеріалів, зокрема, листування діяча досі перебувають у приватних колекціях.
Детальніше про життя, наукову
спадщину цього працьовитого чоловіка як в Чернівцях, так і в Європі, куди
його пізніше закидала доля, можна
детальніше ознайомитись, завітавши на
наш сайт: http://www.dobrabiblioteka.
cv.ua, або відвідавши Муніципальну
бібліотеку ім. А. Добрянського.
На виставкових стендах представлені копії із "Збірника на пошану Зенона Кузелі" за редакцією В. Янева,
виданої в Парижі у 1962 році, масштабне дослідження А. Жуковського
"Буковина. ЇЇ минуле і сучасне", серія
книг професора Володимира Качкана
"Хай святиться ім’я твоє" та епістолярна спадщина Б. Лепкого "Журавлі
повертаються...", де постаті З. Кузелі
відведено належне місце. Науковий
нарис Н. Бабич "15 не останніх із могікан. Педагоги і вчені Буковини другої
половини ХІХ- початку ХХ століття",
являє собою найновіше дослідження
постатей педагогів нашого краю, вміщує нарис "Особисто причетний до
ідейного і культурного розвою Буковини" про його перебування та наукову працю в Чернівцях. Належне місце
відводиться двотомному збірнику праць
В. Сімовича (В. Сімович Літературознавство. Культура, Т. 2). У монографіях
О. Добржанського "Національний рух
українців Буковини другої половини
ХІХ-ХХ початку ХХ ст." та О. Добржанського і В. Старика "Бажаємо до України" подані спогади про З. Кузелю та
його громадську діяльність на Буковині. А в монографії В. Даниленка та
О. Добржанського "Академік Степан
Смаль-Стоцький. Життя і діяльність" також належне місце відведено постаті
Кузелі як перспективного науковця та
громадського діяча, який був частим
гостем його помешкання на вул. Шептицького. 31 та Шевченка, 55.
Щодо енциклопедичних видань,
його персоналію представлено в "Українській літературній енциклопедії"
(Т. 3), "Енциклопедії українознавства"
(Т. 4), "Тернопільському енциклопедичному словнику" (Т. 2).
Леся ЩЕРБАНЮК
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ВІДРЯДЖЕННЯ ДО КОМАНДИ: ФУТБОЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Перед сходженням на інший Олімп – європейський –
спортсмени ФК “Університет” мріють про наступні трофеї

– Пане Миколо, у центрі Європи,
у її самому осерді триває неймовірно виснажлива спека як у прямому,
так і переносному значенні цього слова: природна і футбольна. Ваш клуб
цьогоріч став недосяжним для інших,
якщо мовити про складову футбольної абетки чи, швидше за все, правила – її величність Майстерність. Як же
так? Найменша в Україні область у студентських змаганнях здобула золото,
тобто медалі високого ґатунку. Тернистий шлях до них. Чи не так?
– Закономірна, як на моє глибоке
переконання, тавтологія слів "тернистий" і "Тернопіль". Але ці акценти розставив сам час.
– Секретів не може бути – це
футбол. Будь ласка, про власну методу і підходи до роботи, що заслужила на високий результат?
– Робота є робота. Переважно – це
ставлення до того, що в центрі її і твоєї уваги. Конкретика – щоденні тригодинні тренування, відчуття ліктя один
одного на зеленому прямокутнику, за
білими лініями якого вже інше життя.
На полі – 11 доль, які обрали футбол.
І тренерський штаб зобов’язаний бути
диригентом і селекціонером. З тим,
аби визначати основу складу, як це
колись робив великий Лобановський.
– Зробімо екскурс у минуле, щоб
вигранити алмаз…
– З командою з 2002 року.
– 10 років – ювілей.
– І справді! 2004-го стаємо чемпіонами, наступного – так само. Через
рік – "срібло". 2010 і 2011 роки – двічі
"бронза". Нинішнього – втретє чемпіони.
Певні здобутки університетський
колектив записав до свого активу і на
літніх Всеукраїнських універсіадах, які
проходять через два роки. 1995, 1997
і 1999 років ставали п’ятими у Києві,
Одесі і Харкові. 2001 року в Ірпені отримали "бронзу", а наступного разу –
тут же – навіть "срібло".

Надалі – 2005, 2007 і 2009 – четверті, треті і п’яті. У вихорі баталій, що
так чи інакше пов’язані з Універсіадами, два наші вихованці стали чемпіонами світу серед студентів. Це – Юрій
Бахтіяров і Олександр Крохмалюк.
Іншими словами, ці підопічні виконали норматив майстра спорту міжнародного класу.
– Яких іще вершин сягнули вихованці Миколи Осадця і його Ко ?
– Торік чотири футболісти брали
участь у складі збірної України, виступаючи на змаганнях 26 Всесвітньої
універсіади в Китаї.
– За іменами…
– Ті ж Юрій Бахтіяров і Олександр
Крохмалюк, а також Юрій Киселиця і
Валерій Блажко.
– Можна впевнено й серйозно
стверджувати, що флагман українського студентського футболу –
ФК "Університет". Команда з берегів
Пруту. Що позаду і які перспективи
вимальовуєте?
– Від 1995 до 2012 років (17 навчальних сезонів) підготовлено більш
як 50 кандидатів у майстри спорту.
– Своєрідна плеяда талановитої і перспективної юні та молоді.
Про минулі "випуски" ваших вихованців знають чи не усі футбольні
керманичі – президенти клубів у
західній частині України. До того ж –
і справжні "фани". Кого, скажімо,
уже "засватали" після Тернополя?
У цьому виді спорту недремне око
селекціонерів і агентів завжди
шукає "поживи". Мабуть, не могло
статися так, аби у стані вашої команди панував олімпійський спокій. Це – з одного боку. З іншого –
неабияка приємність, коли полюють
мисливці, кидають свій зір на чужу
територію.
– Так, нам і неспокійно, і приємно,
бо ФК "Університет" "стережуть". Отож…
На зимовому зборі у "Буковині" – го-

Фото з архіву М. Осадця

Вершиною року, що тільки-но урозповні, з відпустками і вакаціями,
для університетського футбольного клубу з однойменною назвою стала
велика перемога, яку наші спортовці здобули у фіналі студентської ліги
ХІ чемпіонату України. Коли наш кореспондент навідався до футбольної
дружини універсального університетського клубу, команда, як мовиться,
збиралася в дорогу – на чергове випробування. Річ у тім, що хлопці головного тренера, доцента кафедри фізичного виховання для гуманітарних
факультетів Миколи Осадця разом зі своїм наставником виїжджають
за сталої високотемпературної спеки до Харкова на ІІІ спортивні ігри
України серед ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації. Тож перед далекою дорогою
журналіст "УВ" запросив Миколу Манолійовича до важливої розмови –
футбольного діалогу.

ловній команді краю – перебував Ігор
Бойчук. Він залишається на "олівці"
цього колективу. Одного яскравого футболіста запрошує молдовський "Ністру" (Атаки), трьох – наші вітчизняні
перша і друга ліги.
– Поки що називати українські
команди, де виступатимуть буковинці, і хто саме, не будете?
– З етичних міркувань – так. Збори
у міжсезонні ні про що не говорять.
Тут треба витримати відповідну міру і,
водночас, такт.
– Результат, як кажуть, на долоні. Про які ще резерви годиться
розповісти читачам "УВ", аби мати
перед очима усю інформацію про
ФК, тренерів, інші штрихи і риси,
що в цілому витворить образ найсильнішої студентської команди
України?
– Деталей чимало. Якщо вони є чинними, тобто присутні, у цьому всеохопному комплексі чи, простіше, футбольному господарстві, то очевидними
постають допомога ректора Степана
Мельничука, ректорату. Є розуміння –
є футбол. Скажу навіть більше. Керівництво ЧНУ з оптимізмом дивиться в
завтрашній день, а це дає змогу ФК
так само налаштовуватися на кожну
гру, її високий рівень. Що маю на увазі? Сподівану радість від того, що на
вулиці Дубінській розпочнеться будівництво сучасного футбольного стадіо
ну і поля з трав’яним покриттям
105х68 м.
– Земельна ділянка уже є?
– Безперечно.
– Якщо йти за відповідною логікою – за наростанням тих же високих показників, яких добивається
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ФК "Університет", і справжнього
вболівання керівництва навчального закладу, то…
– …від нас має бути одне – старання і тренування (усміхається – В.Д.).
– Пане Миколо, можна мати великі гроші і спрямувати їх на футбол – гру 22 і уболівання мільйонів.
Однак цього явно замало. Осадецьфутболіст виростав у ті далекі роки
у буковинському Вікні, де виросло
чимале військо-легіон представників цього виду спорту. Візьмімо
бодай для прикладу таке ім’я як
Дмитро Білоус, що виступав у вищій лізі вітчизняного футболу. У різні роки "зірковий" склад вікнянської команди із символічною і
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– Кузня – гарт. Щось у цьому є.
У поета з Вікна Василя Бабуха, котрий
навчався у ЧДУ, був власним кореспондентом "Голосу України" у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях, а нині – головним
редактором газети "Чернівці", є книга
"Іскри з осінньої ватри". Це і вогонь у
кузні, й іскри з осінньої ватри, коли пізньої осені дітлахи-пастухи пекли на
городах картоплю. Недарма кажуть,
що вода і вогонь (багаття) лікують душу
людини, схиляють до роздумів. Філософія свята і водночас проста. Наука
закономірності.
– Про перенесення кузні можна
не хвилюватися, адже у Музеї народної архітектури і побуту в Чер-

Скорейко, Ігор Бойчук, Андрій Беженар, Ярослав Шпікула, Юрій Пантя,
Тарас Сивка, Олександр Лакуста, Володимир Леськів, Сергій Нікіткін, Олександр Лисюк, Василь Грінка, Дмитро
Лях, Михайло Тесовський, Олександр
Бужак, Геннадій Куляк, Дмитро Пентелейчук, Іван Гнат.
– І цей склад везете до Харкова?
– З 20 поїде 18.
– Які завдання стоять перед
ФК "Університет" на найближчі роки?
– "Четвірка" "засватаних" змушує
віднайти гідну заміну. Постараємося
це зробити у вересні, коли відбудеться спартакіада за участі перших курсів усіх 16 факультетів. Як правило,
таких новобранців завше є 2-3. Бо,
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промовистою назвою "Зоря" не мілів ні на день. Ще імена: Василь
Штеф’юк, Василь Даник, Василь
Герела, Степан Козак, Василь Бабух, Микола Гнеп, Леопольд Яворський, Василь Блошко, Василь
Рибіцький, Микола Осадець та багато-багато інших.
– То була велика епоха сільського
футболу, коли щонеділі кути грали із
кутами, вулиці з вулицями. Такий підхід, таке ставлення – засіяне зерно.
Футбол "делегував" мене у спорт. Засвоївши цю науку у дитинстві, виробив свою лінію, що нині дає непогані
результати.
– Для читачів "УВ" конче треба
зголосити іще один важливий штрих.
Зважаючи на усі оці "плюси", що
ви заклали у буковинський студентський футбол. Ваша хата сусідила з кузнею Манчука. Коли скористатися образним мисленням,
ви часом не перенесли ту кузню до
Чернівців, аби кувати футбольні
кадри для великого спорту?
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нівцях таки є вікнянська хата, яку…
перевезли частинами. Нарадив
світлої пам’яті історик і краєзнавець Микола Гнеп.
– Від філософії буття до історії чи
навпаки – один крок.
– Отже, підвалини вашої професії, а тим паче тренерської, у
столиці дитинства. Хто є у вашому
тренерському штабі й органічно доповнює правильний напрямок вибору
цієї спортивної дороги?
– Тренер, старший викладач кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів Ігор Калита
(суперзірка буковинського футболу в
минулому), викладач цієї ж кафедри
Сергій Дарійчук, лікар, викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Любомир Бигар.
– Миколо Манолійовичу, для
тієї ж історії. У її тло треба вкрапити
основу і запасну лаву ФК "Університет" 2012 року.
– Будь ласка: Юрій Бахтіяров, Микола Волока, Андрій Літовський, Іван

ясна річ, кістяком нашої команди мають бути випробувані баталіями гравці, а новачки тільки входитимуть у
футбольне русло.
– Кістяк, або становий сталевий
хребет колективу, який і надалі
ставитиме перед собою мету, аби
укотре зійти на вершини, варті гри
буковинських студентів.
– Цілком і повністю. Уже відомо,
що братимем участь у студентських
змаганнях ліги Європи у 2013 році.
– Де відбудеться ця спортивна
подія?
– У листопаді усе з’ясує жереб.
– На завершення футбольного
діалогу – щасливої дороги на Харків
і успішного повернення з ІІІ спортивних ігор України.
– Дякую! Обов’язково повідомимо
про це.
Футбольний діалог із головним
тренером ФК "Університет"
Миколою Осадцем провів
кореспондент "УВ" Василь ДЖУРАН
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ІНТЕРВ’Ю

Нещодавно на полігоні "Прибан", що у с. Ропча Сторожинецького району, відбулися показові стрільби, організовані
кафедрою військової підготовки ЧНУ на базі військової
частини А-0264 (300-й механізований полк).

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського відбулась творча зустріч-читання, в якій взяли
участь учні молодшої школи Чернівецької гімназії № 1 в рамках літнього
табору (педагоги Данко Г. В., Никитович Л. В.). Перша зустріч започаткувала півгодинне художнє читання спеціально адаптованої авторської
казки екскурсійно-пізнавального характеру про архітектуру та історію
Чернівців. Текст читали багаторічний диктор Буковинської державної
телерадіокомпанії, член спілки журналістів України Жанна Одинська
та авторка казки, дитяча поетеса, магістрант ЧНУ Іванна Стеф’юк.

У

“УВ”

МИСТЕЦТВО

“Дзвін” виступає...

Н

априкінці червня на території культурно-мистецького центру митців Буковини в рамках обласних
обмінів між мистецькими колективами відбувся звітконцерт колективів художньої самодіяльності Косівщини
Івано-Франківської області під керівництвом голови Косівської райради пана Михайла Негрича. Концерт присвячений 9-річчю заснування центру митців Буковини, а також торговельного комплексу "Євробуд", в приміщенні і
на території якого, власне, й сам центр. Завдяки щасливому збігу обставин концерт відбувся на церковне свято
Святого Еммануїла. Господар-меценат даного закладу –
Манолій Васильович Плаксій. Завдячуючи добре проведеній підготовчо-рекламній кампанії, численні глядачі та
гості нашого міста щирими оплесками зустріли чоловічу

артистична Жанна Одинська у ході
читання задавала дітям запитання, на
які вони охоче відповідали, були активними, висловлювали свої думки щодо
продовження казки.
Ошатна сукня та читацька майстерність Іванни Стеф’юк не менш причарувала учасників дійства. А засвічений ліхтарик та його логотипна версія
допомогли поринути у казковий світ і
дітям, і їх учителям.
Звичайно, дві бібліотеки не могли
б провести захід без участі книг. А вже
поготів, коли йдеться про Міжнародний день захисту дітей, які люблять
читати. У подарунок від організаторів
свята та видавництва "Букрек" учні отримали яскраві й цікаві художні книги та
солодкі сюрпризи.
Антоніна АНІСТРАТЕНКО

хорову капелу "Дзвін" – викладачів ЧНУ під керуванням
п. Т. Д. Стінкового, котрий упродовж багатьох років очолює
цей колектив і прикладає чимало зусиль для успішних виступів. Капела відкрила концерт піснею Т. Г. Шевченка (обробка Якова Орлова) "Бандуристе, орле сизий" – соліст
Іван Зушман.
"Чом красна Буковина" (слова і музика Сидора Воробкевича), а також пісню "Ми гайдамаки" (слова Осипа Маковея, музика Ярослава Ярославенка). До речі, колектив
"Дзвін" бере активну участь у мистецьких заходах. За два
останні місяці – його четвертий концерт. Так, наприклад,
місяць тому взяв участь у святкуванні вручення дипломів
випускникам Чернівецького індустріального коледжу, яке
відбулось у Літньому театрі парку ім. Т.Г. Шевченка.
У найближчих планах – храмове свято у селі Топорівці,
на батьківщині ректора Чернівецького університету Степана Васильовича Мельничука і директора головного інформаційного телекомунікаційного центру ЧНУ Івана Васильовича Снігура, яке відбудеться 2 серпня.
Володимир ІЛЬЧУК
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міння стріляти із вогнепальної зброї, мінометів, гранатометів і водити бойову машину піхоти (БМП-2) курсанти та солдати демонстрували журналістам, а також представникам Чернівецького університету: проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Ю.М. Лопатинському, деканові інженерно-технічного факультету О.В. Ангельському, деканові факультету іноземних мов В.І. Кушнерику, заступнику декана економічного факультету з навчально-організаційної роботи Р.І. Грешкові та ін. Зазначимо, що університетські
очільники не лише спостерігали за діями курсантів, а й самі
активно брали участь у стрільбах і тішили присутніх високими
результатами при виконанні навчальних вправ.
Нагадаємо, що навчальні збори, котрі тривали чотири
тижні, закінчилися наприкінці червня, а далі – курсанти, після
кількаденного відпочинку, демонстрували здобуті теоретичні
знання і практичні навички на державному іспиті. Хлопці легко
подолали цей етап і всі, без винятку, склали присягу на вірність
Україні, котра відбулася 30 червня.
Університет пишається курсантами-випускниками, котрі, за
словами військових наставників, вже сьогодні готові поповнити
офіцерські ряди Збройних Сил України.
Роман ПАЗЮК
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цього проекту і видати казки старих
Чернівців. Але тут я зрозумів, що необхідна не тільки друкована, але й аудіо
книга, тому що таке виразне читання
набагато більше захоплює дітей".
Ще однією родзинкою став діалог
з найменшими слухачами, який значно пожвавив сприйняття казки учнями. Досвідчена у публічних виступах і

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

До захисту Вітчизни – готові!

“Казки старих Чернівців...”

роект підготував колектив Муніципальної бібліотеки ім. Анатолія Добрянського спільно з працівниками Бібліотеки-філії № 2 для дітей
(завідувач Надія Козак) Центральної
бібліотечної системи м. Чернівці. Окрім
читання казки для чернівецьких школярів,
проект складається з презентації відеоряду панорами міста та окремих архітектурних об’єктів з їх ансамблем, які ілюструють казкову подорож серцем Буковини. Допомогу у виготовленні логотипу
казки та ілюстрацій старих Чернівців
люб’язно надав інформаційно-видавничий центр "Місто". Найулюбленішим
будівлям та пам’яткам маленькі читачі
зможуть додати барв. Кожному учневі
на заході подарували двосторонню
картку з "вечірніми" обрисами найгарніших споруд, які вони самі розмалюють.
Така імпровізована чернівецька розмальовка подовжить життя як ілюстрація у запланованій книзі: казка про
наше місто має стати друкованим виданням, а не тільки прочитаною уявною
подорожжю, – запевнив працівник
видавництва "Букрек" Сергій Максимець. Продовжуючи розмову про ідею
видання, пан Сергій поділився власними враженнями від вечора: "Ми як
видавництво хочемо долучитись до
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Вітаємо ювілярів!

Із 70-річчям:
Ягодинця Петра Івановича

А також чарівних жінок:
Горбачевську Ірину Іванівну
Королюк Валентину Іванівну
Сидоренко Тетяну Миколаївну
Цуркан Людмилу Василівну

Із 60-річчям:
Волощука Анатолія Григоровича
Гуцула Івана Васильовича

Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої долі,
довголіття, творчої наснаги,
успіхів у житті, добробуту, щедрих здобутків
на славу нашої alma mater!

Із 60-річчям:
Глібіщука Володимира Єфремовича
Робуляка Миколу Деонізійовича

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Степан Мельничук (голова)
Володимир Антофійчук
Василь Бакай
Микола Боднарук
Борис Бунчук
Юрій Лопатинський
Тамара Марусик
Сільвія Марут
Роман Петришин
Олександр Ушенко
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Володимир Антофійчук
ЗАСТ. ГОЛ. РЕДАКТОРА

Любов Василик

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Василь Джуран
(відп. за випуск)
Роман Пазюк
Світлана Телешман

Свідоцтво про державну реєстрацію ЧЦ №333-13 пр від 14.11.2006 р.

Друк видавництва “Рута”
Чернівецького національного
університету
імені Юрія Федьковича

Дизайн та верстка Романа Пазюка
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– ректорат Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: вул. Некрасова, 27, м. Чернівці, 58012; тел. 58-47-23.
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