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ВІД РЕДАКЦІЇ

Шановні читачі журналу «Світогляд»
У першому випуску цього року нашого журналу більшу 

частину його змісту  ми присвячуємо  ювілейній даті в жит-
ті Ігоря Івановича Гука – австрійського хірурга-трансплан-
толога українського походження, талановитого вченого,  
іноземного члена НАН України та багатьох інших наукових 
інституцій. 

Ігор Іванович народився 22 січня 1952 року у м. Ґдан-
ську (Польща) в родині Гуків з колишнього українського 
міста Перемишля (територія бувшої Київської Русі, сьо-
годні – Польща). Він – людина незліченних чеснот, в основі 
яких лежать родинні традиції та прагнення якомога більше 
пізнавати оточуючий світ. Ігор Гук є достойним прикладом 
для наслідування, яким чином здібні та працелюбні україн-
ці можуть досягнути висот у іншій країні, не забуваючи 
рідну землю та її традиції. З волі Всевишнього сталося так,  
що Ігор Іванович через дату свого народження став для 
багатьох з нас – його колег та друзів – уособленням злуки 
українського  народу та прикладом самовідданого служіння 
людям у царині науки та на громадській ниві. 

Я щасливий, що більше 30-и років тому наші з Ігорем 
Івановичем світові лінії пересіклися. А все розпочалося зі 
створення в системі Академії наук УРСР Комітету для зв’яз-
ків з українцями за кордоном (теперішня назва – Україн-
ський міжнародний комітет з питань науки і культури при 
НАН України – КНК)*. Ігор Іванович став одним з перших 
членів КНК. З тих пір  багато хто з нас знає та співпрацює 
з І.І. Гуком, має приємність з ним спілкуватися з широкого 
кола питань. Він – член редколегії «Світогляду», автор та 
спонсор видання журналу, активний ініціатор та учасник 
різноманітних заходів з налагодження українсько-австрій-
ської співпраці.

Від імені редколегії та редакції «Світогляду» вітаю Вас, 
шановний Ігоре Івановичу, з ювілеєм, бажаю здорового 
довголіття, творчого натхнення та звитяги для Вашої не-
впинної багатогранної діяльності!

У цьому числі журналу ми подаємо також короткі ко-
ментарі наших шанувальників з нагоди початку Нового 
року. Крім того наші читачі  на сторінках журналу зможуть 
ознайомитися з оригінальними науковими дослідженнями 
з історії фізики та з унікальними творами мистецтва. 

РІЗДВЯНИЙ ТЕЛЕСКОПРІЗДВЯНИЙ ТЕЛЕСКОП
 Летить різдвяний телескоп
 В далекий космос із Гвіани,
 Там, де лінивці, ігуани
 І каучуковий сироп.

 Зібралась розумова міць
 На пошук світла із далека,
 Бо породив нас не лелека,
 А грім первісних блискавиць.

 Лети, посланець тих культур,
 Де слово ціниться і справа,
 Розповіси нам щось цікаве,
 Ми вже втомилися від бздур. 

25 грудня 2021 р.
Олександр Габович, доктор фіз.-мат. наук,

Інститут фізики НАН України, м. Київ
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Шановні читачі!
Вже минули роки наближення Міленіума. Коли він мав 

постати – чи в 1999-му, чи через рік у 2000-му або через два 
у 2001-му? Забулися суперечки зі студентами: коли розпо-
чалося І тисячоліття, коли у ІІ тисячолітті був заснований 
Київ? І хто міг уявити, що в ХХІ столітті – на початку ІІІ ти-
сячоліття – розпочнеться російсько-українська війна?

ІІІ (третя) декада ІІІ (третього) тисячоліття позначила-
ся ковідною пандемією, ми всі відзначимо нумералістичну 
подію «2022», а до читирьох четвірок має пройти ще 2422 
роки! Ті, хто недавно народилися (а може й нинішні сту-
денти, хвала медицині), зустрінуть 2100-й рік!

У буремних для України і світу роках 2000–2021 кожна 
людина може згадувати свої буремні або визначні роки і 
події!

Хай щастить  у Новому 2022 році з настанням Свята 
Різдва і Нового Року! Бажаймо всім нам Нових досягнень!

Слава Україні! Героям Слава! 
Зберігаймо цивілізацію і кожне життя! 

24 грудня 2021 р.
Валентин Шерстюк 

доктор хім. наук, професор,
Інститут фізичної хімії 

ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 
НТУУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

Ярослав Яцків, академік НАН України, головний редактор

*Яцків Я.С., Железняк М.Г., Ізотова І.Ю. Наука і культура 
України: долаючи кордони; Інститут енциклопедичних дослід-
жень НАН України. К.: Академперіодика, 2014. 176 с.


