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Від редактора

Володимир Павлишин — вчений у галузі регіональної, генетичної, прикладної мінералогії,
історії мінералогії, один з лідерів української регіонально-мінералогічної школи.
Народився 3 січня 1940 р. на Львівщині. Вищу освіту здобув на геологічному факультеті
Львівського державного університету імені Івана Франка.
Стрімка наукова кар’єра В.І. Павлишина розпочалася в Києві в 1970 році — спочатку
в академічних інститутах, згодом у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка (сучасна назва), де він професорує з 1988 р.
Нині Володимир Павлишин — автор понад 500 наукових праць, у тому числі 43 книг.
Серед них: 18 наукових монографій, 10 навчальних видань, дев’яти наукових праць,
шести — з історії мінералогії, одної — з наукової публіцистики.
Володимир Павлишин не має жодної політичної нагороди, але він є: почесним
президентом Українського мінералогічного товариства, лауреатом Державної премії
України в галузі науки та техніки, лауреатом комсомольської премії імені Миколи
Островського, лауреатом міжнародної премії Awards Prize, яка присуджується за вагомий
внесок у розвиток світової мінералогії; заслуженим діячем науки та техніки України,
академіком Академії наук вищої школи України. Він є також почесним членом Російського
мінералогічного товариства, його іменем названо унікальний музейний кристал берилу
«Професор Павлишин», який зберігається у Музеї коштовного та декоративного каміння
(смт Володарськ-Волинський, Україна).
Важливою є така деталь: Володимир Павлишин — успішний представник української
регіонально-мінералогічної школи академіка Є.К. Лазаренка, який у свій час стояв перед
дилемою — бути істориком чи геологом? Перемогло, як відомо, друге бажання, але він не
полишав професійно цікавитися історією, найбільше — історією мінералогії, досліджував
історичну роль мінералогії у розвитку економіки та культури України. Це спонукало
багатьох лазаренківських учнів до історічних розвідок. Як наслідок маємо певні досягнення
з різних питань історії мінералогії та її доньки — кристалографії, опубліковані, зокрема,
в численних працях Володимира Павлишина.
Пропонована книга є незвичайною в історичному доробку автора. Вона майже
цілковито заповнена чорно-білими та кольоровими фотознімками, здебільшого розташованими у хронологічному порядку, на яких зображені архітектурні та кам’яні споруди,
скульптурні образи, кар’єри, наукові форуми, екскурсії, юбілеї, але в центрі книги —
люди — вчені, колеги, вчителі, студенти, діти, учні, якими камерою зафіксована якась
мить історії, передусім мінералогічної науки. Звичайно, є пропуски в роках, але в цілому
книга містить оригінальний й цікавий фотографічний матеріал, який вкупі з підписами до
нього, інколи розлогими, є певним внеском в історію мінералогії, насамперед української,
починаючи з 1970 р.

Член-кореспондент НАН України
професор Станіслав Довгий
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Тонкозернистий агрегат пірофіліту
(агальматоліту) — продукту
низькотемпературного метаморфізму.
Кур’янівське родовище, Україна;
360160135 мм. За свідченням вчених,
кам’яна культура в Київській Русі
започаткована саме пірофілітом

Кристал берилу (геліодору)
з розчиненою головкою. Волинське
родовище, Україна; 995048 мм
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В.І. Павлишин
біля пам’ятника
Петру Великому в
Архангельську,
куди прибув
з Мончегорська, щоб далі
на кораблі приплисти
до Соловецьких островів
(Архангельськ, 1970)

В.І. Павлишин біля Соловецького монастиря, заснованого у XV столітті.
Тут з 1775 до 1801 р. був на засланні останній кошовий отаман Війська
Запорізького Петро Калнишевський (1690—1803). Після звільнення
постригся там у ченці й невдовзі помер (Соловецькі острови, 1970)
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Молодий учений Володимир Павлишин отримав завдання від завідувача відділу регіональної та генетичної мінералогії ІГН АН УРСР
Є.К. Лазаренка завершити роботу з пегматитової тематики та підготувати до друку рукопис «Минералогия и генезис камерных пегматитов
Волыни», який у формі наукової монографії побачив світ у 1973 р.
(Київ, 1971)

А.А. Вальтер, В.І. Павлишин і І.С. Солонінко (зліва направо) обговорюють
свою участь в роботі Комісії мінералогії і геохімії Карпато-Балканської
геологічної асоціації, яка ось-ось засідатиме в ІГН АН УРСР (Київ, 1971)
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Учасники потужної наради з мінералогії Донецького басейну, успішно проведеної під керівництвом академіка Є.К. Лазаренка
(Комунарськ, нині Алчевськ, 1971)

Учасники наради з мінералогії докембрійських залізорудних родовищ, проведеної
під керівництвом академіка Є.К. Лазаренка (Кривий Ріг, 1972)

Два Володимири Івановичі — Павлишин і Бутович — з головкою
кристала топазу, вилученого, як і багато інших кристалів,
з майбутнього Музею коштовного та декоративного каміння,
для фотографування та подальшої ілюстрації книги
«Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни»
(смт Володарськ-Волинський, 1972)
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Доцент Іван Крауз (Словаччина) і науковець Володимир Павлишин під час екскурсії
Братиславою (1973)

Академік і директор М.П. Семененко і В.І. Павлишин під час екскурсії на одному
з кар’єрів Словаччини, яка проводилася в рамках роботи X з’їзду
Карпато-Балканської геологічної асоціації (Братислава, 1973)
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Іван Крауз (в центрі) розказує про геологію і петрографію базальтового кар’єру
(Словаччина) учасникам X з’їзду Карпато-Балканської геологічної асоціації (1973).
Праворуч від І. Крауза — академік М.П. Семененко, ліворуч — В.І. Павлишин

Учасники X з’їзду Карпато-Балканської геологічної асоціації перед спуском в шахту
Баньсько-Штявницького поліметалічного родовища (Словаччина, 1973). В центрі —
академік М.П. Семененко, ліворуч від нього — В.І. Павлишин
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Українська делегація X з’їзду Карпато-Балканської геологічної асоціації (Братислава,
1973): Д.В. Гуржій, С.І. Субботін, І.В. Венглінський, М.П. Семененко, ?,
О.С. Поваренних, В.Б. Сологуб, Л.Г. Ткачук, В.І. Павлишин

Ганна Кульчицька — тоді
скромна й маловідома,
нині маститий вчениймінералог (праворуч від
неї В.І. Павлишин) — під
час екскурсії Кара-Дагом,
що проводилася для
учасників (див. наступні
два фотознімки) виїздної
сесії Українського
мінералогічного
товариства (УМТ),
присвяченої 90-річчю
академіка О.Є. Ферсмана
(Сімферополь, Інститут
мінеральних ресурсів
(ІМР), 1973)
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Втомлені учасники виїздної сесії УМТ, присвяченої 90-річчю
академіка О.Є. Ферсмана, 1973

Учасники наукових засідань виїзної сесії УМТ, присвяченої 90-річчю академіка
О.Є. Ферсмана (Сімферополь, ІМР, 1973)
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Учасники Республіканського симпозіуму з проблеми типоморфізму кварцу
(смт Володарськ-Волинський Житомирської області, 1974). Зліва направо:
В. Павлишин, Г. Гігашвілі, В. Куделя, О. Винар, Г. Мамчур, А. Серебреніков,
Д. Дьоменко, ? , водій, Є. Лазаренко, ? , Б. Пирогов, Є. Протченко

В.І. Павлишин з донечкою Юлією
у весняному Ботанічному саду
АН УРСР, в якому буйним цвітом
заквітчав бузок (Київ, 1975)
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Делегати та гості II з’їзду УМТ (Київ, Інститут геохімії і фізики мінералів (ІГФМ)
АН УРСР, 1975). В центрі — президент УМТ академік Є.К. Лазаренко, ліворуч
від нього академік М.В. Бєлов

В.І. Павлишин виступає на засіданні проблемної групи з геохімії рідкісних елементів
в осадових породах (Польща, Краків, 1975). Сидять (зліва направо): академік
Б. Цамбел (Словаччина), професор В. Нарембський, доктор І. Гуцва (Польща)
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Учасники засідання
проблемної групи з геохімії
рідкісних елементів в осадових
породах після відвідування
музейної соляної шахти
(Польща, м. Велічка, 1975).
Зліва направо: Й. Узунов
(Болгарія), Б. Цамбел
(Словаччина), В. Павлишин
(Україна). Крайній
праворуч — Л. Барич
(Хорватія)

Хрестини («звєздіни»)
однорічного Костика
в ЗАГСі (Київ, 1976).
Зліва направо:
син Костик,
В.І. Павлишин, дочка
Юлія, дружина Тетяна
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У Хлібодарівському кар’єрі Приазов’я (1976). Зліва направо: Ю. Костенко,
В. Павлишин, Є. Лазаренко, Д. Возняк

Сім’я В.І. Павлишина в 1976 р. (Київ). Зліва направо: дочка Юлія, син
Костик, В.І. Павлишин, дружина Тетяна
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Учасники XI з’їзду Карпато-Балканської геологічної асоціації (Київ, 1977). Зліва
направо: В. Павлишин, О. Матковський, В. Мельников, Є. Лазаренко (Україна),
І. Гуцва (Польща), Л. Барич (Хорватія), В. Нарембський (Польща)

Володимир Супричов (в центрі) розказує про історію мінералогічного дослідження
Криму (Керч, 1978). Крайній зліва — Андрій Булах, крайній праворуч —
Володимир Павлишин
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Є.К. Лазаренко (крайній праворуч) ділиться враженнями про роботу останньої
в його житті наради з основних понять мінералогії, яка відбулася в м. Керч
у травні 1978 р. Ліворуч від Є.К. Лазаренка — професор В.А. ФранкКаменецький (Ленінград) і доктор геолого-мінералогічних наук М.Д. Дорфман
(стоїть до глядача спиною, Москва)

Наш корабль, відпливши з Владивостока, прямує до Курильських островів, 1978.
Крайній праворуч — В.І. Павлишин, ліворуч від нього — Г.Ф. Анастасенко
(Ленінград)
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Ось така вона довжелезна морська капуста (острів Кунашир, 1978).
В.І. Павлишин в центрі, крайній праворуч — В.В. Гордієнко (Ленінград)

У цьому смт — центрі Південно-Курильського району — ми добре попоїли
червоної риби та червоної ікри. Тут ми зустріли чимало українців, які
на острові опікуються сільським господарством і розвивають рибну
промисловість (острів Кунашир, 1978)
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Сумний фотознімок. Академік Є.К. Лазаренко (сидить) останній раз фотографується
з науковцями відділу регіональної й генетичної мінералогії ІГФМ АН УРСР,
яким завідував з 1969 по 1978 рік (Київ, осінь 1978)

Учасники Всесоюзної наради з геохімії магматичного процесу (Москва, Інститут
геохімії й аналітичної хімії АН СРСР, 1979). У першому ряду (зліва направо) —
Д.П. Григор’єв (Ленінград), В.І. Павлишин (Київ), І.Г. Магакьян (Єреван)
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Делегати та гості III-го з’їзду УМТ (Київ, 1980). Зліва направо: Василь Крочук,
Володимир Павлишин, Богдан Заціха, Ніна Бучинська, ? , Оксана Красильщикова

Учасники мінералогічної екскурсії Ільменськими горами, яка передувала
Всесоюзній пегматитовій нараді (Іркутськ, 1982). У центрі — керівник екскурсії
Володимир Попов, праворуч від нього — Володимир Павлишин, ? ,
Григорій Мамчур, Анатолій Калініченко
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Українські мінералоги під час роботи наради з мінералогії України (Закарпаття,
1982). Зліва направо: Б.І. Пирогов, О.В. Зінченко, П.М. Білоніжка, Б.С. Панов,
В.І. Панченко, О.І. Матковський, В.В. Грицик, В.І. Павлишин, А.Ф. Горовий,
Б.В. Заціха

Учасники XIII Конгресу Міжнародної Мінералогічної асоціації (Болгарія, Варна,
1982). Зліва направо: доктор В.І. Павлишин, професори В.Ф. Барабанов
і В.А. Франк-Каменецький
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Учасники XIII Конгресу Міжнародної Мінералогічної асоціації, до яких
залюбки приєдналася болгарська красуня у пляжному костюмі (Болгарія,
Варна, 1982). Зліва направо: професор В.А. Франк-Каменецький (Ленінград),
академік В.А. Жариков (Московська область), доцент Н.І. Краснова
(Ленінград), доктор В.І. Павлишин (Київ)

Мінералогічні герої Шипки (під час екскурсії Болгарією, Шипка, 1982). Зліва
направо: В.І. Павлишин (Київ), О.І. Матковський (Львів), М.П. Юшкін
(Сиктивкар), О.П. Хомяков (Москва)
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Радянські делегати XIII Конгресу Міжнародної Мінералогічної Асоціації, які після
наукових засідань вирушили у туристичну поїздку Болгарією (1982)

В.І. Павлишин зі своїм заочним вчителем професором
А.І. Гінзбургом (Москва) під час відзначення 100-річчя
академіка О.Є. Ферсмана (Сімферополь, 1983)
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Виїздне засідання редколегії «Мінералогічного журналу». Веде засідання заступник
головного редактора (в центрі) доктор геолого-мінералогічних наук А.М. Таращан
(Сімферополь, ІМР, 1983)

Учасники екскурсії Кара-Дагом, яка проведена в рамках наукової сесії, присвяченої
100-річчю академіка О.Є. Ферсмана. На фото чимало відомих вчених —
Ю.О. Полканов, А.Г. Булах (ліворуч), В.С. Урусов, А.М. Таращан (праворуч) та ін.
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Учасники екскурсії Білгород-Дністровським заповідником (Одеська область),
проведеної під час наукової сесії УМТ «Мінералогічна кристалографія і її
застосування у практиці геологорозвідувальних робіт» (Одеса, 1984). Зліва направо:
М.М. Соколова (Москва), В.І. Павлишин (Київ), Д.П. Григор’єв (Ленінград),
Г.Ф. Анастасенко (Ленінград), В.М. Квасниця (Київ)

Українські учасники наукової сесії УМТ «Мінералогічна кристалографія і її
застосування у практиці геологорозвідувальних робіт» (Одеса, 1984). Зліва направо:
Д. Возняк, З. Бартошинський, В. Павлишин, С. Бекеша, В. Квасниця,
О. Матковський, Л. Шукайло, У. Феношин

28

У родині Павлишиних
підросла донька Юля —
студентка біологічного
факультету Київського
державного університету
імені Т.Г. Шевченка
(Київ, 1984)

Р. Волков (Москва, Оргкомітет 27 Міжнародного геологічного конгресу (МГК)),
В. Павлишин і Л. Галецький (Київ) з’ясовують стан підготовки геологічних екскурсій
по Житомирщині для майбутніх учасників 27 МГК (1984)
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Делегати та гості IV з’їзду УМТ (Кривий Ріг, Криворізький геологорозвідувальний
інститут (КГРІ), 1985)

В.І. Павлишин, тоді віце-президент УМТ і Вчений секретар
Редколегії «Мінералогічного журналу», відповідає на вічне питання
Д.П. Григор’єва — «Какие потрясающие новости в Украине?».
Допомагає Вчений секретар УМТ С.О. Галій (крайній праворуч)
(Кривий Ріг, 1985)
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В.о. заступника директора ІГФМ АН УРСР В.І. Павлишин
з нагоди дня геолога вручає Похвальну грамоту красивій
й працьовитій жінці Надії Іваницькій (Київ, 1985)

В.І. Павлишин (на трибуні) виступає на Вченій раді ІГФМ АН УРСР
з нагоди 175-річчя М.В. Ломоносова. У президії — заступник директора
ІГФМ АН УРСР Є.О. Куліш і президент УМТ Ю.П. Мельник (Київ, 1986)
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У відділі регіональної і генетичної мінералогії ІГФМ АН УРСР
розпочалася робота з підготовки довідника «Минералы Украины»,
який вийшов друком у 1990 р. (Київ, 1986). Зліва направо: В.І. Павлишин,
Ю.А. Галабурда, В.С. Мельников
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Учасники IV Всесоюзного мінералогічного семінару «Мінеральні кларки та природа їхньої стійкості» (Душанбе, 1986).
У центрі — М.П. Юшкін (Сиктивкар), ліворуч від нього — В.І. Павлишин (Київ), Т.М. Шадлун (Москва), Г.Ф. Анастасенко (Ленінград)

Активні учасники виїздної сесії
Ради УМТ і науково-виробничої
конференції «Циркон»
(Одеса, 1987). Зліва направо:
В.І. Павлишин (Київ),
В.М. Кадурін (Одеса),
О.І. Матковський (Львів)

Тато і син. В.І. Павлишин з
Костиком, який успішно склав
іспити і поступив у
Республіканську середню
художню школу імені
Т.Г. Шевченка (Київ, 1987)
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Група радянських вчених-мінералогів (лекторів) і слухачів (молодих науковців) Всесоюзної школи з прикладної мінералогії, проведеної
під керівництвом В.І. Павлишина (Крим, м. Алушта, 1988). Лекторська група: М.П. Юшкін, Д.П. Григор’єв, В.Ф. Барабанов,
М.І. Новгородова, С.О. Руденко, В.І. Павлишин, Н.З. Євзікова (ліва половина знімку), В.В. Матіас (центр), Д.К. Возняк, А.Г. Жабін,
П.К. Вовк, В.І. Кузьмін, Г.В. Кузнецов, О.М. Платонов, Г.О. Сидоренко (права половина)

Засновник вчення про онтогенію
мінералів професор Д.П. Григор’єв
з учнями та соратниками (Крим,
м. Алушта, 1988). Зліва направо:
В.І. Павлишин (Київ), Н.З. Євзікова,
Д.П. Григор’єв (Ленінград),
М.П. Юшкін (Сиктивкар),
А.Г. Жабін (Москва)

Докторське тріо з ІГФМ АН УРСР,
яке прибуло на об’єднану сесію
Мінералогічного, Географічного
та Палеонтологічного товариств
АН УРСР, присвячену 125-літтю
від дня народження академіка
В.І. Вернадського (Сімферополь,
1988). Зліва направо:
Е.Я. Жовінський, О.М. Платонов,
В.І. Павлишин
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Група різномовних вчених — учасників XIV Конгресу
Карпато-Балканської геологічної асоціації (Болгарія, Софія,
1989). Крайній праворуч — Д.К. Возняк, ліворуч від нього —
В.І. Павлишин

Два киянини вирушили
в путь на гору Вітоша
(Болгарія, Софія, 1989).
Зліва направо: С.О. Галій,
В.І. Павлишин
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Черговий раз радісно
зустрілися два українці —
софіївський Св. Петрусенко
й київський В. Павлишин
(Болгарія, Софія, 1989)

Два відомі радянські вчені-мінералоги зустрілися на китайській землі для участі
в роботі XIV Конгресу Міжнародної Мінералогічної Асоціації (Пекін, 1990). Зліва
направо: В.І. Павлишин, М.П. Юшкін
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Китайський професор Лі Сянь (керівник екскурсії) між болгарськими та
українськими вченими. Під час екскурсії провінцією Шеньсі (Китай, 1990). Крайній
праворуч Ю.П. Мельник, ліворуч від нього — В.І. Павлишин

Група вчених з різних країн, ознайомившись з деякими
родовищами та культурними пам’ятками Шеньсі, прибула в
столицю цієї китайської провінції — Сіань (1990). Справа
наліво: Ю.П. Мельник (Україна), Лі Сянь (Китай),
В.І. Павлишин (Україна), Дж. Мак-Коннелл (Велика Британія)
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В.І. Павлишин (крайній праворуч) з болгарськими друзями в Сіані — стародавній
столиці Китаю (1990)

П’ять китайських геологів прибули в Україну для знайомства з її декоративним
камінням. Федорівське родовище лабрадориту (1991). Другий зліва — В.І. Павлишин,
поруч з ним — В.І. Панченко
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Китайські геологи продовжують знайомитися з декоративним камінням України.
Головінський кар’єр (1991)

Учасники першої міждержавної конференції «Біомінералогія-92» (Луцьк, 1992)
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Колективний фотознімок працівників і випускників геологічного факультету
Львівського університету з нагоди 50-річчя факультету (Львів, 1995)

Екскурсія Просянівським
каоліновим родовищем
(Україна, 1995), замовлена
чеськими компаніями. Зліва
направо: Петро Стахо (Чехія),
головний геолог родовища,
Володимир Павлишин
(Україна)

Нарешті внучка з Англії
приїхала до діда в гості (Львів,
1997). Зліва направо: дочка
Юля, внучка Таня,
В.І. Павлишин
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Учасники урочистої Академії, присвяченої пам’яті академіка Євгена Лазаренка
(Київ, ІГМР НАН України, 13 січня 1998 р.)

Мінералог і експериментатор дискутують під час роботи
Міжнародного семінару «Структура та еволюція мінерального світу»
(Сиктивкар, 1997). На фото: В.І. Павлишин і А.М. Асхабов — нині
директор Інституту геології Комі наукового центру РАН

44

Учасники Міжнародного семінару «Структура та еволюція мінерального світу» (Комі
республіка, Сиктивкар, Інститут геології, 1997)

Виїзд на відпочинок під час
роботи Міжнародного
семінару «Структура та
еволюція мінерального
світу» (Комі республіка,
1997)
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Мінералог і два художники у майстерні ректора і президента Андрія Чебикіна (Київ,
2000). Зліва направо: Володимир Павлишин, Василь Лопата (художній автор
української гривні), Андрій Чебикін

В.І. Павлишин з внучкою Танею на фоні башти Кліфорд
(Велика Британія, Йорк, 2000)
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В.І. Павлишин біля музею і крамниці «Бітлз»
(Велика Британія, Ліверпуль, Альберт Док, 2000)
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В.І. Павлишин з донькою Юлією на фоні Парламенту та Біг Бен (Велика Британія,
Лондон, 2000)

Президент УМТ професор Володимир Павлишин відкриває VI з’їзд УМТ (Київ,
компанія «Надра України», 2001). Зліва направо у Президії з’їзду: Павло Загороднюк,
Степан Лизун, Володимир Павлишин, Олексій Платонов, Станіслав Довгий, Орест
Матковський, Антон Вальтер, Юрій Галабурда
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Професор Клаус Лангер (Німеччина) вручає таємну річ В.І. Павлишину (Київ, 2001)

Колектив кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у 2002—2003 навчальному році. Кафедра є
спадкоємицею кафедри мінералогії й геогнозії, створеної в Університеті
Св. Володимира 180 років тому. В.І. Павлишин (в центрі) — професор кафедри з 1988 р.
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Колектив кафедри мінералогії, геохімії та петрографії КНУ імені Тараса Шевченка
у 2008 р.

В.І. Павлишин (на трибуні) доповідає про коштовне каміння України у незмінно
святковому конференц-залі Санкт-Петербурзького гірничого інституту на сесії
Російського мінералогічного товариства (РМТ) «Гемологія, мінералогія, мистецтво»
(Санкт-Петербург, 2003). Праворуч від доповідача — президент РМТ, академік
Д.В. Рундквіст і віце-президент РМТ, член-кореспондент РАН Ю.Б. Марін
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Група небайдужих учених, які завчасно підійшли до будинку Державного Ермітажу,
де заплановано чергове наукове засідання сесії РМТ «Гемологія, мінералогія,
мистецтво» (Санкт-Петербург, 2003). Зліва направо: Г.О. Юргенсон (Чита),
В.Н. Авдонін (Свердловськ), Ю.П. Солодова (Москва), Д.В. Рундквіст
(Санкт-Петербург), М.П. Юшкін (Сиктивкар), В.І. Павлишин (Київ),
Є.П. Мельников (Москва)

Талановитий учений, прекрасна людина і чудовий педагог, професор СанктПетербурзького гірничого інституту, віце-президент РМТ, член-кореспондент РАН
Ю.Б. Марін (Санкт-Петербург, 2003), з яким В.І. Павлишин товаришує з 1970 р.
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В.І. Павлишин
поздоровляє (трохи жартує)
директора ІГМР НАН
України академіка
М.П. Щербака з 80-річчям
(Київ, 2004)

Цікаві люди прийшли привітати М.П. Щербака з 80-річчям (Київ, 2004).
Зліва направо: В. Кирилюк, А. Сіворонов (Львів), М. Чернишов (Вороніж),
В. Павлишин, С. Цимбал (Київ). М. Чернишов підозріло поглядає
на нашу книгу «Генезис мінералів»
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2004 рік був знаменним для Павлишина-музейника. Завдання № 1 — підготувати
відкриття Мінералогічного музею до юбілею С.О. Довгого (50 років), з яким його
пов’язувала дружба та тісна співпраця. Для запозичення музейного досвіду тріо з
Києва виїхало до Гірничого музею Санкт-Петербурзького гірничого інституту
(Санкт-Петербург, 2004). Зліва направо: В.І. Павлишин, Ю. Шевченко (дизайнер),
Ж. Полярна (директор Гірничого музею), Є. Пащенко (музейник)

Директор Гірничого музею Жанна Полярна і Володимир Павлишин біля вітрин
Гірничого музею, які привернули увагу київського дизайнера Юлії Шевченко
(Санкт-Петербург, 2004)
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У нововідкритому Мінералогічному музеї С.О. Довгий (крайній праворуч) і
В.І. Павлишин (поруч з ним) розказують кандидату в президенти України
В.А. Ющенку та його колегам про мінеральне царство (Київ, 2004)

Унікальний знімок. Віктор Ющенко, який у наступному році став
президентом України, розказує в Мінералогічному музеї Станіслава
Довгого (крайній праворуч) анекдот. Його уважно і з легкою іронією слухає
Петро Порошенко (другий праворуч) — нинішній президент України
(Київ, 2004)
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Група українських вчених-педагогів, які на Шацьких озерах висвітлювали проблеми
мінералогічної науки та освіти з нагоди 140-річчя кафедри мінералогії Львівського
національного університету імені Івана Франка (Волинська область, Шацькі озера,
2004). Зліва направо: В. Павлишин, П. Білоніжка, Н. Лазаренко, О. Матковський,
Б. Пирогов, Б. Панов, О. Зінченко, Л. Скакун

Вшанування 75-річчя заслуженого професора Львівського національного
університету імені Івана Франка О.І. Матковського (Львів, геологічний факультет,
2004). Зліва направо: І.В. Дудок, В.І. Павлишин, О.І. Матковський, П.М. Білоніжка
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В.І. Павлишин серед двох геологічних гігантів —
Ю.М. Сеньковського (крайній ліворуч) і А.О. Сіворонова,
який виголошує душевний тост за здоров’я О.І. Матковського
(Львів, геологічний факультет, 2004)

В.І. Павлишин у шотландському Единбурзі (2004). Видно ансамбль колишнього
королівського замку
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В.І. Павлишин і Г.Ф. Анастасенко уважно слухають виступ делегатів X з’їзду
Російського мінералогічного товариства (Санкт-Петербург, 2004)

Професор В.І. Павлишин серед своїх колег і студентів-геохіміків КНУ імені Тараса
Шевченка (Київ, Мінералогічний музей Станіслава Довгого, 2005)
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Професор В.І. Павлишин серед студентів-геохіміків КНУ імені Тараса Шевченка
(Київ, кабінет мінералогії кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, створений
В.І. Павлишиним, 2009)

Вчитель і учень у Санкт-Петербурзі — учасники міжнародної наради
«Мінералогічні музеї» (2005). На фото: О.І. Матковський (ліворуч)
і В.І. Павлишин
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Учасники міжнародної наради «Мінералогічні музеї» (Санкт-Петербург, 2005). Зліва
направо: Б.З. Манчур, О.І. Матковський (Львів), В.І. Павлишин, Д.К. Возняк (Київ)

Знімок-смуток. У Санкт-Петербурзі ефективно використано чорний лабрадорит з
іризуючими кристалами лабрадору (куля) і червоний граніт (тло) з Українського
щита. Під тиском води куля крутиться і ефектно виблискує кольорами іризації.
Прикро, але у Києві такої споруди немає (Санкт-Петербург, Невський проспект,
2005). На фото: Д.К. Возняк (ліворуч) і В.І. Павлишин біля кам’яної споруди
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Д.К. Возняк (крайній праворуч) і В.І. Павлишин (посередині) зручно вмостилися біля
організаторів міжнародної наради «Мінералогічні музеї» — Г.Ф. Анастасенко
(між В.І. і Д.К) та Н.І. Краснової (ліворуч від В.І.) (Санкт-Петербург, 2005)

Володимир Павлишин розказує віце-прем’єру КМ України Миколі Томенку
про наукове та практичне значення коштовного каміння України (Київ,
ВДНГ України, 2005 ?)
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Академік М.П. Щербак розказує вченому люду і представникам уряду України де
шукати на Українському щиті родовища діамантів (Київ, ВДНГ України, 2005 ?)

Хвилюється науковий консультант В.І. Павлишин, уважно слухає дисертанта
опонент з Санкт-Петербургу професор О.В. Франк-Каменецька. Ф.В. Зузук захищає
біомінералогічну докторську дисертацію (Львів, 2005). Видно також членів Спецради
І.М. Наумка і В.І. Узіюка (Львів)
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З туманного Альбіону до тата (діда) завітали донька Юля і
внучка Таня, яка готується до вступу в Кембріджський
університет (Київ, Дніпро, 2005)

Начальник Закарпатської експедиції В.М. Шклянка (другий ліворуч) організував
цікаву екскурсію на унікальне озеро Синевір у Карпатах (2005)
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Донька Юля і внучка Таня з приємністю відвідали Мінералогічний музей
Станіслава Довгого (Київ, 2005)

Порозмовляти з кам’яних
справ майстром і бізнесменом
Олександром Сизоном — одне
задоволення (Київ,
геологічний факультет КНУ
імені Тараса Шевченка, 2005)
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Федір Зузук (крайній ліворуч) і Степан Кривдик (посередині) затягнули файну пісню
з нагоди 65-річчя В.І. Павлишина (Київ, геологічний факультет КНУ імені Тараса
Шевченка, 2005)

Діти — син Костя, донька Юля і внучка Таня — завітали до тата (діда) на роботу
(Київ, геологічний факультет, 2005)
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Провідні вчені-геологи України зібралися докупи з нагоди 65-річчя В.І. Павлишина
(Київ, геологічний факультет, 2005). Зліва направо: Е. Польшин, П. Заріцький,
О. Матковський, В. Михайлов, В. Павлишин, М. Павлунь, С. Шнюков, Г. Павлов,
В. Шевчук, А. Сіворонов (стоять), В. Дяків, В. Стадник, В. Нестеровський,
М. Ковальчук (сидять)

Президент УМТ В.М. Квасниця (на трибуні) на VII з’їзді УМТ оголосив
про нагородження екс-президента УМТ В.І. Павлишина дипломом почесного
президента УМТ (Київ, 2006)
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Вчений секретар УМТ Т. Кутузова і віце-президент УМТ А. Вальтер вручили
В. Павлишину диплом почесного президента УМТ (Київ, 2006)

Журналіст українського телебачення Яна запитує В.І. Павлишина, що він відчуває,
отримавши диплом почесного президента УМТ (Київ, 2006)
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Дружня розмова трьох професорів після лекцій В.І. Павлишина у Вроцлавському
університеті (Польща, Вроцлав, 2006). Зліва направо: Андрій Гродзіцький (Польща),
Володимир Павлишин (Україна), Михайло Саханьбіньський (Польща), який тричі
організовував наукове запрошення В. Павлишину до Польщі

Два музейники — Є. Пащенко (ліворуч) і В. Павлишин — на відвалах Волинського
родовища (смт Володарськ-Волинський, 2006)
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Після лекції В.І. Павлишина
в Київському
геологорозвідувальному технікумі
(КГРТ) його було запрошено
оглянути чудову колекцію
мінералів, зібрану молодим
перспективним студентом
Ростиславом Терещенком (Київ,
2006). Зліва направо:
В. Павлишин, В. Сковородієв,
Р. Терещенко

Валентин Прокопець (завідувач Геологічного музею КГРТ, ліворуч) багатий,
як завжди, на незручні запитання, адресовані Володимиру Павлишину (Київ,
Мінералогічний музей Станіслава Довгого, 2007)
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На звороті цього фотознімку
написано: «Владимиру
Ивановичу —
от благодарных экскурсантов —
членов Общественного совета
Геологического музея —
с великой благодарностью»
(Київ, Мінералогічний музей
Станіслава Довгого, 2007)

В.І. Павлишин біля величної
й трагічної постаті — погруддя
Олександра Поля
в Криворізькому технічному
університеті (Кривий Ріг, 2008)
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Подорожувати Львовом завжди приємно і корисно. Зліва направо: В. Павлишин,
водій, В. Кудляк (навпроти королівського арсеналу) (Львів, 2008)

70

Костянтин Павлишин (син) —
випускник Української Академії
образотворчого мистецтва і
архітектури — активно працює
в галузі живопису, мозаїки
та вітражного мистецтва
(Київ, 2008 ?)

Зразки мінералів Криворізького залізорудного басейну, що розмаїто представлені
в Мінералогічному музеї Криворізького технічного університету (КТУ) , завжди
спонукають до роздумів, які зафіксувалися і на обличчях екскурсантів — С. Довгого
(ліворуч) і В. Павлишина (Кривий Ріг, 2008)
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Після відвідування Мінералогічного музею КТУ (зліва направо): В. Кудляк,
В. Філенко (криворожанка, наш вчений гід), В. Євтехов (завідувач кафедри
прикладної мінералогії в Криворізькому технічному університеті),
В. Павлишин, С. Довгий дружно вирушили до найбільшого в Україні
кар’єру Південного гірничо-збагачувального комбінату (Кривий Ріг, 2008)

Перед спуском в кар’єр С. Довгий дарує директору рудоуправління кар’єру
О.В. Мироненку підручник з мінералогії (автори — В. Павлишин
і С. Довгий) (Кривий Ріг, 2008)
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З оглядової площадки ми спостерігали гігантську рудокаменевидобувну роботу
та слухали гіда (Кривий Ріг, 2008)

У кар’єрі В. Павлишин (другий ліворуч) і С. Довгий (четвертий ліворуч) зосередили
свою увагу на пошуку зразків мінералів (Кривий Ріг, 2008)

73

С. Довгий, В. Філенко, В. Павлишин спостерігають на фабриці процес
збагачення криворізьких залізних руд (Кривий Ріг, Новокриворізький
гірничо-збагачувальний комбінат, 2008)

С. Довгий (посередині) на прощання розказує директору пану Г. Козенку
і В. Павлишину (крайній ліворуч) веселий анекдот (Кривий Ріг, 2008)
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Біля Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України зібралася геологічна братія,
щоби відзначити 70-річчя Д.К. Возняка (Київ, листопад, 2008)

Експерти Міністерства освіти та науки України зібралися в ІваноФранківському національному університеті нафти та газу для оцінки
наукових і науково-прикладних проектів. Приймав нас завідувач кафедри
Борис Маєвський (третій ліворуч) (Івано-Франківськ, 2009)
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Учасники наукової наради «Мінералогія та мінерагенія Карпатського регіону»
(Закарпаття, спортивно-оздоровчий табір Львівського університету, 2009)

Відбірна команда наради «Мінералогія та мінерагенія Карпатського
регіону» автобусом попрямувала до Львова. На перевалі, як завжди,
зупинка. Зліва направо: І. Наумко, М. Ковальчук, В. Павлишин,
О. Матковський, П. Білоніжка, М. Павлунь, А. Сіворонов
(Карпати, перевал, 2009)
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В.І. Павлишин (крайній праворуч) привіз з Києва нагороду Ярослава
Мудрого АН вищої школи України для вручення О.І. Матковському (другий
ліворуч) з нагоди його 80-річчя (Львів, 2009)

В.І. Павлишин (на трибуні) читає лекцію «Шляхи розвитку та доля мінералогії
в Україні» (Київ, геологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2010)
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Під час спогадів про Є.К. Лазаренка виникла закономірна суперечка між його учнем
В.І. Павлишиним (крайній праворуч) і його директором М.П. Щербаком, який мав
особисту думку про Лазаренка (Київ, геологічний факультет, 2010)

Голова правління ВГО «Спілка геологів України» Павло Загороднюк вручає медаль
«За заслуги» I ступеня В.І. Павлишину з нагоди його 70-річчя (Київ, геологічний
факультет, 2010)
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Всесвітньо відомий гурт Тараса Компаніченка, з яким давно дружить В.І. Павлишин,
своїм співом і грою на особливих інструментах талановито прикрасив «Наукові
читання імені академіка Євгена Лазаренка» (Київ, геологічний факультет, 2010)

Академік жартує, а вчений секретар ІГМР НАН України серйозно віншує ювіляра.
Зліва направо: М.П. Щербак, Д.С. Черниш, В.І. Павлишин (Київ, геологічний
факультет, 2010)
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С. Довгий (крайній праворуч)
інтригує В. Павлишина (Київ,
геологічний факультет, 2010)

Одесити читають ювіляру жартівливий вітальний текст. Зліва направо: О. Чепіжко,
В. Кадурін, В. Павлишин (Київ, геологічний факультет, 2010)
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Кафедри загальної геології та гідрогеології КНУ презентують ювіляру надзвичайно
декоративний агат (Київ, геологічний факультет, 2010). Зліва направо: Є. Пащенко,
О. Кошляков, В. Шевчук, В. Павлишин

Екс-декан, професор КНУ В. Грінченко (крайній праворуч) дарує ювіляру солідну
книгу з мистецтва. За процесом спостерігає декан геологічного факультету КНУ
С. Вижва (Київ, геологічний факультет, 2010)
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Львів’яни дарують ювіляру бурштинову картину (Київ, геологічний факультет, 2010).
Зліва направо: В. Павлишин, М. Павлунь, О. Матковський

Перший гемолог України Олег Гелета (7) вручає юбіляру сертифікат
про присудження кристалу берила з Волинського родовища власної назви
«Професор Павлишин» (Київ, геологічний факультет, 2010)
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В. Павлишин розмірковує зі своєю ученицею Тетяною Кутузовою. Ймовірно, на тему
квітів (Київ, геологічний факультет, 2010)

Збираються випускники геологічного факультету Львівського державного
університету імені Івана Франка (рік закінчення — 1960), але збираються повільно
(Львів, геологічний факультет, 2010)
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Число випускників-геологів, готових зазнимкуватися, збільшилося, до них
приєднався професор О.І. Матковський, який розказав випускникам новітню
історію геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (Львів, геологічний
факультет, 2010)

Випускників-геологів перед завершальним фотографуванням і походом на урочисту
вечерю стало більше, але зникли з поля зору Іван Чиж і Леонід Симутін (Львів,
геологічний факультет, 2010)
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Двоє старих друзів — професор В. Павлишин (ліворуч) і професор А. Булах —
зустрілися на VIII з’їзді УМТ (Київ, 2011)

У смт Володарськ-Волинський (Житомирська область) на базі колекції мінералів з
Волинського родовища 1996 року створено унікальний «Музей коштовного та
декоративного каміння». Черговий раз його відвідав В.І. Павлишин (другий
праворуч), на цей раз у супроводі В.В. Шунька (другий ліворуч). У музеї працюють
чудові жінки: В.В. Яковлєва (директор, перша праворуч) і Л.Л. Власюк (перша ліворуч)
(смт Володарськ-Волинський, Музей коштовного та декоративного каміння, 2011)
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В.І. Павлишин тримає в руках
унікальний кристал берилу
з власною назвою
«Професор Павлишин»
(смт Володарськ-Волинський,
Музей коштовного та
декоративного каміння, 2011)

В.І. Павлишин серед правнуків академіка Є.К. Лазаренка (смт ВолодарськВолинський, Музей коштовного та декоративного каміння, 2011)
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В.І. Павлишин знову в Англії (Кембрідж, 2011; поруч донька Юля)

В.І. Павлишин з зятем Олегом Герасименком — талановитим біофізиком
(Кембрідж, 2011)
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Знаменита Трафальгарська
площа з колоною Нельсона,
В.І. Павлишиним і донькою
Юлією (Лондон, 2011)

В.І. Павлишин (ліворуч донька Юля, праворуч майбутній молодший зять Томас, тобто
чоловік внучки Тані) на фоні Букінгемського палацу, куди ми згодом попрямували
(Лондон, 2011)
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Поштові «скриньки» в Англії
декоративні, міцні
й інформативні. Вони привабили
В.І. Павлишина як об’єкт
фотографування (Англія, 2011)

У Лондоні є музей, який неможливо обминути вченому-геологу. Це Музей
натуральної історії, в якому зосереджена величезна кількість унікальних експонатів
з історії Землі. В ньому можна також зустріти мінерали з України. Центральною
скульптурною фігурою в цьому Музеї є Ч. Дарвін, біля якого ми сфотографувалися —
В.І. Павлишин з внучкою Танею (Лондон, 2011)
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Кардіфф — столиця Уельсу (Велика Британія). У Кардіффському університеті,
зазнимкованому тут, успішно працюють над біологічними проблемами донька Юля
(ліворуч від В.І. Павлишина) і зять Олег Герасименко (Уельс, Кардіфф, 2011)

В.І. Павлишин виступає в дискусії на нараді, присвяченій 100-річчю академіка
Є.К. Лазаренка. Готується до виступу І.М. Наумко (праворуч), а О.І. Матковський
(задній план) — організатор наради — обмірковує концепцію наступного
мінералогічного форуму (Закарпаття, 2012)
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Віра Семененко — відома та успішна
українська вчена в галузі космічної
мінералогії, красива жінка —
активний учасник українських
і закордонних мінералогічних
форумів, у тому числі наради,
присвяченої 100-річчю академіка
Є.К. Лазаренка (Закарпаття, 2012)

Віра Зайцева
(ліворуч від В.І. Павлишина) —
патріарх українських геологів —
успішно відзначила 90-річчя, працює
над мемуарами, змістовно виступила
зі спогадами про Є.К. Лазаренка на
нараді, присвяченій його 100-річчю
(Закарпаття, 2012)
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В.І. Павлишин і Ю.А. Галабурда (праворуч) — учні Є.К. Лазаренка — під час наради,
присвяченої 100-річчю Є.К. Лазаренка (Закарпаття, 2012)

Вчені дружно обідають — перерва в роботі наради, присвяченої 100-річчю
Є.К. Лазаренка (Закарпаття, 2012)
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Прекрасне творіння архітекторів у закарпатському лісі — замок-палац австрійського
графа Шенборна, який тривалий час (1890—1944) використовували як мисливську
садибу. Нині тут — санаторій «Карпати». На його фоні сфотографувалися давні друзі
(зліва направо: Микола Зінчук, Володимир Павлишин, Ігор Наумко) — учасники
наради, присвяченої 100-річчю Є.К. Лазаренка (Закарпаття, 2012)

Настав час прощатися. Нараду, присвячену 100-річчю Є.К. Лазаренка, полишає
київська група. Зліва направо: Ю. Галабурда, Т. Лупашко, О. Лазаренко,
О. Гречановська, К. Ільченко, Н. Лазаренко, В. Павлишин (прийшов попрощатися),
О. Лазаренко (Закарпаття, 2012)
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Внучка В.І. Павлишина Таня закінчила Кембриджський університет, здобула
професію лікаря і в невдовзі вийшла замуж. Вуйко Костянтин Павлишин щиро
її вітає з цією подією (Кембрідж, 2012)

Так виглядає один з етапів весільної церемонії в Англії. На фото: Таня і Томас —
новоспечена молода сім’я (Кембрідж, 2012)
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Професор В.І. Павлишин прочитав курс лекцій з онтогенії мінералів на геологічному
факультеті Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (Москва,
МДУ, вересень-жовтень, 2013)

Старий знайомий московський вчений Михайло Поваренних (племінник
українського академіка О.С. Поваренних) стисло представив аудиторії
В.І. Павлишина (біля дошки) як мінералога-онтогеніста (Москва, 2013)
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Професор В.І. Павлишин (посередині) серед студентів-геологів Московського державного університету —
слухачів прочитаного ним курсу з онтогенії мінералів (Москва, 2013). Ліворуч від В. Павлишина — М. Поваренних

Академік В.І. Вернадський й Київський університет — тема, яка має особливе
забарвлення, адже в цьому виші Володимир Вернадський вперше у світі прочитав
курс молодої геохімії, провів більшість засідань двох доленосних Комісій —
з підготовки законопроекту про утворення Української Академії Наук у Києві
й у справах вищої школи та наукових установ — у приміщеннях Київського
університету: музеї мистецтв, кабінеті ректора, професорській лекторії.
Тому не випадково, за настирливою всебічно обґрунтованою ініціативою
В.І. Павлишина, на геологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка
в переддень 150-річчя великого вченого відкрито аудиторію імені
академіка Володимира Івановича Вернадського
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В.І. Павлишин перед портретом В.І. Вернадського, що висить в аудиторії імені
академіка В.І. Вернадського, розказує Ганні Лівенцевій, яка виступає в ролі
журналіста (вона за кадром), про доцільність створення цієї аудиторії
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В.І. Павлишин розказує, що в шафах аудиторії імені академіка В.І. Вернадського
виставлені й використовуються у навчальному процесі кристалографічна колекція,
мінерали різного генезису з різних родовищ, твори В.І. Вернадського та публікації
про нього, наукові прилади часів В.І. Вернадського
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Батьки й діти — вічна
проблема. В.І. Павлишин
дещо напружено
розмовляє з сином
Костянтином. Київ, 2014

Мій директор членкореспондент НАН
України Олександр
Трофимчук, який добре
знається на живописному
мистецтві, здивовано
споглядає абстрактні
картини, виставлені
в Мистецькому арсеналі
з нагоди відкриття форуму
художніх проектів Art
Kyiv. Київ, 2014. Зліва
направо: О. Трофимчук,
В. Павлишин,
К. Павлишин

Дещо незвичний спосіб
творення дарчого напису
на книзі
«Кристаллография в
лицах» (2013). Київ, 2014.
В.І. Павлишин з сином
Костянтином
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Три відомі, авторитетні та дорогі В. Павлишину українські вчені (зліва направо) — метасоматист Василь Синицин, генетик
Дмитро Возняк, термобарогеохімік і віце-президент УМТ Ганна Кульчицька — змістовно виступили на восьмих наукових читаннях
імені академіка Євгена Лазаренка: «Мінералогія: сьогодення і майбуття» (Закарпаття, 2014)

В. Павлишин вперше у своєму житті
виступив з доповіддю на політикоісторичну тему на восьмих наукових
читаннях імені академіка Євгена
Лазаренка (Закарпаття, 2014)

Ігор Наумко, як голова засідання, втовкмачує тупому В. Павлишину як далі вести
заключне засідання на восьмих наукових читаннях імені академіка Євгена Лазаренка
(Закарпаття, 2014)
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Учасники восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка: «Мінералогія: сьогодення і майбуття» (Закарпаття, 2014).
Тут перемішані з талановитою й перспективною молоддю такі вчені (зліва направо): Олена Павлова, Олександр Митрохін,
Геннадій Павлов, Степан Кривдік, Олексій Гречановський, Олена Гречановська, Марія Крочак, Ганна Кульчицька, Юрій Галабурда,
Ганна Лівенцева, Люся Маметова, Олександр Андреєв, Орест Матковський, Мирон Ковальчук, Леонід Скакун, Надія Павлова
(моя колишня студентка у неперевершеній вишиванці), Василь Синицин, Микола Павлунь, Володимир Павлишин,
Олександр Чепіжко, Василь Дяків, Дмитро Возняк, Євгенія Сливко, Ігор Наумко, Петро Білоніжка, Володимир Кадурін

Велику й корисну роль у моєму житті зіграла моя сестра Ольга (внизу посередині),
яка тут знаходиться у колі наших найближчих родичів
(Львів, 2010)
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Професору стукнуло 75 літ, позаду чималий шмат життя, досвід, напружена праця,
книги, радість і смуток, інколи розчарування від втрачених можливостей,
попереду — час покаже, але незалежно від часу, болить душа:
воювати з миролюбивою Україною — це погано…

Пам’ятки світової цивілізації,
які найбільше вразили автора

У світі багато унікальних пам’яток архітектури, скульптури,
кам’яних споруд, які безпосередньо чи опосередковано
пов’язані з мінеральною сировиною надр Землі.
На загал вони мають таке визначення:
«Вічність, яка застигла в камені».
Ось на таких пам’ятках, які під час мандрів
(екскурсій) мені найбільше запали в душу,
я стисло зупинюся нижче.

Медресе Шер-Дор на площі Регістан у Самарканді (1986)
1986 року по завершені роботи Міжнародного семінару в Душанбе В.І. Павлишин
з В.С. Мельниковим вирушили поїздом до м. Самарканд, який має 2500-літню
історію і багато пам’яток. Серед них медресе Шер-Дор, збудована у 1636 р.,
посідає особливе місце. Що вражає — минуло майже 400 років, а майолікові кахлі
донині зберегли якість поливи та забарвлення; гармонія великих і малих форм,
витончений малюнок мозаїки, монументальність, строга симетрія
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Велика китайська стіна (1990)
Після довготривалого перельоту Москва-Пекін ми — делегати XIV Конгресу ММА —
почули в готелях Пекіна російською мовою оголошення: «Делегати СРСР!
Приготуйтеся до від’їзду на екскурсію до Великої китайської стіни»,
розташованої орієнтовно на відстані 70 км від Пекіну.
Це грандіозний пам’ятник Стародавнього Китаю — Восьме чудо світу, найдовша
оборонна споруда світу. За деякими даними її довжина сягає шести тисяч кілометрів.
Середня висота стін — 6—7 м, на окремих ділянках вона сягає 10 м. Історію побудови
стіни пов’язують з іменем знаменитого імператора Китаю Цінь Ші-Хуанді
(246—210 рр. до н. е.) — творця єдиної Китайської держави
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Сіань — воїни Цінь Ші-Хуанді (1990)
Це чудо світу відкрито порівняно недавно, точніше, як розказала нам у 1990 р. гід, —
у 1974 р. у повіті Ліньтун, що неподалік від м. Сіань. Декілька селян тут випадково
виявили великий рів з теракотовими скульптурами воїнів, які датуються часом
правління ціньської династії (221—206 рр. до н. е.).
Весь комплекс Цінь Ші-Хуанді, відкритий для огляду, займає площу 33 км2.
Тут у численних рвах і порожнинах виявлено величезну кількість виробів з металу
та бурої кераміки — теракоти, але найбільше вражають скульптури сотень коней і
тисяч воїнів, які мають натуральні розміри та вишикувані за традиціями тогочасної
імператорської армії. Вражають також деталі — зачіски, одяг, зброя, вираз на
обличчях тощо — теракотових фігур, які точно відтворюють епоху функціонування
армії. Водночас кожна фігура виконана у реалістичному стилі й наділена чіткими
індивідуальними рисами, які відрізняють її від решти фігур. Тому вважається,
що кожна фігура — шедевр стародавньої китайської скульптури.
Імператор Цінь Ші-Хуанді ввійшов у китайську історію як реформатор і новатор,
хоча царював він відносно недовго, але це не завадило йому захопити з собою
в загробний світ свою могутню армію
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Пізанська вежа (1994)
Невелика група вчених-мінералогів з України (А.А. Вальтер, К.Ю. Єсипчук,
Г.Т. Остапенко, В.І. Павлишин, О.М. Платонов, А.М. Таращан, В.М. Хоменко)
в 1994 р. прибули до Пізи (Пізанського університету) для участі в роботі чергового
XV Конгресу Міжнародної Мінералогічної Асоціації.
Зрозуміло, що ми не оминули увагою біломармурову з численними колонами
«Падаючу вежу» (дзвіницю), яка через прорахунки архітекторів нахилилася,
але не впала. Тепер це символ не лише Пізи, а й всієї Італії.
Насправді, у світі є чимало нахилених архітектурних споруд, але лише одна з них —
Пізанська вежа — здобула світову славу.
Будівництво вежі розпочато у 1173 р. на фундаменті глибиною 3 м. Її діаметр в основі
становив 7,5 м. 1284 р. архітектор Джованні Симоне добудував вежу — вона стала
семиповерховою і сягла висоти 48 м. У XIV ст. на вершині вежі збудували дзвіницю
й її загальна висота досягла 55 м. Подалі всі зусилля були скеровані здебільшого
на ліквідацію відхилення вежі від вертикального положення, але не дали належного
результату. Причина — мокрий ґрунт під фундаментом. Нині нахил вежі становить
4,6 м і збільшується щорічно на 1 мм. За підрахунками експертів, стояти вежі
залишилося, за умови збереження темпу нахилу, орієнтовно 70 років
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Палац дожів у Венеції (1994)
Цей всесвітньовідомий палац — офіційна резиденція венеціанських дожів,
які впродовж 1000 років були головними посадовими особами Венеціанської
республіки. Ну як, знаходячись поблизу в Пізі (1994), не відвідати такий палац,
площу Святого Марка, а заодно й Флоренцію.
Першим же ранковим поїздом я і Костянтин Єсипчук вирушили до Венеції.
Будівництво палацу започатковано у 90-ті роки XIV ст. 1427 р. його закінчили
будувати, але потім ще багато років вдосконалювали і покращували інтер’єр.
Розкішні анфілади залів прикрашалися творами Карпаччо, Белліні, Тіціана,
Тінторетто… Важливим елементом декору стали скульптурні портрети дожів.
На загал описати палац не просто, його треба бачити. Палац неодноразово
горів і відновлювався, повністю або частково
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Лондонські мости (2000)
Їх чимало в Лондоні — великих і малих, красивих і звичайних — через річку Темза,
але приїзджому люду найбільше запам’ятовуються прогулки Лондонським мостом
і мостом Тауер. Останній особливо припав мені до душі.
Він вважається своєрідною візитною карточкою Лондона, так само як Біг-Бен
або Вестмінстерське аббатство. Будівництво Тауерського моста розпочато у 1886 р.,
відкрито міст для експлуатації в 1894 р. У його двох 60-метрових готичних вежах,
які впираються в дно ріки, міститься механізм, здатний підняти і втримати
в розведеному стані проїзджу частину моста. Спочатку підйомний механізм
працював за допомогою парових насосів, згодом їх помістили в музей моста,
а на зміну прийшла електрична техніка
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Стоунхендж — унікальна кам’яна споруда у південній Англії (2004)
Ця споруда — мегалітичний комплекс гігантських брил
(висотою до 8,5 м і масою до 28 т) пісковика, який за часом спорудження
знаходиться між неолітом і бронзовим віком.
Нині ми спостерігаємо напівзруйновану, але неймовірно інтригуючу конструкцію,
яка первісно являла собою, ймовірно, симетричну споруду у вигляді кам’яних кругів
з трилітами всередині, обмежених ровом і земляним валом. Більшість мегалітів,
які вірогідно формували древню обсерваторію, зникли у Середньовіччі, коли
Стоунхендж використовувався як об’єкт для видобутку будівельних матеріалів.
Спонукають до роздумів питання про історію будівництва, зокрема, яким способом,
за відсутності колісних возів, переміщалися надважкі брили, та призначення
Стоунхенджу, які остаточно не з’ясовані. З численних версій найчастіше
обмірковуються дві: Стоунхендж як обсерваторія і Стоунхендж як храм
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Художнє видання
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