
Наприкінці літа життя спільноти Українського Католицького Університету було позначене багатьма урочистими 
подіями, серед яких особливо вагомими були єпископська хіротонія Преосвященного Владики Бориса Ґудзяка та 

посвячення новозбудованого студентського колегіуму-гуртожитку, які відбулися 26 серпня. Ці величаві події будуть 
висвітлені у наступних публікаціях. Дане видання нашого “Обіжникa”  присвячене нагородженню новоствореною 
премією «Ad Fontes» ім. Олександра Ґудзяка трьох викладачів УКУ за їхні наукові досягнення та врученню нагороди 
«Світло справедливості» за моральне, духовне та етичне провідництво.

Відзначення професорів УКУ премією “Ad Fontes” та вручення 
нагороди «Світло справедливості»
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2 вересня в приміщенні 
філософсько-

богословського факультету 
УКУ відбулася церемонія 
вручення нагороди 
«Світло справедливості» 
за моральне, духовне та 
етичне лідерство. Цьогоріч 
нагороду отримала 
відома правозахисниця із 
Луганська Лариса Заливна, 
співзасновниця та голова 
правління громадської 
правозахисної жіночої 
організації «Чайка».

 «У різних 
країнах протягом 
історії з’являлися 
визначні 
особистості, які 
були носіями 
духовного світла. 
Ці люди змінювали 
свідомість цілих 
народів, і саме вони 
творять дефініцію 
морального світла. 
Люди і надалі 
блукатимуть у 
темряві, якщо не 
бачитимуть їхнього 

жертвенного світіння», – 
сказала засновниця премії 
Анастасія Шкільник, 
відома канадійка 
українського походження, 
яка була почесною 
гостею урочистостей.
Представляючи лауреата 
премії Ларису Заливну, 
відомий дисидент 
Мирослав Маринович 
зазначив: «Своєю 
діяльністю вона реалізовує 
те, чого так бракує в 
Україні, – вміння бути 

солідарними. Заливна 
десятиліттями згуртовує 
навколо себе людей заради 
кращого майбутнього 
України».

 Отримавши нагороду з 
рук ректора УКУ Владики 
Бориса (Ґудзяка), Лариса 
Заливна зазначила, 
що «це нагорода усім 
українським жінкам, які у 
важких умовах та за різних 
обставин продовжують 

боротьбу заради 
справедливості».

 Додамо, що у 2010 
році лауреатом премії 
«Світло справедливості» 
став український 
літератор, дисидент і 
правозахисник Євген 
Сверстюк, а торік премію 
отримав голова Меджлісу 
кримськотатарського 
народу Мустафа 
Джемільов.

Цьогорічну нагороду «Світло справедливості» 
отримала відома правозахисниця Лариса Заливна

Відома правозахисниця Лариса 
Заливна отримує нагороду “Світло 
справедливості”.

Засновниця премії Анастасія Шкільник (зліва) разом з 
Ларисою Заливною і Владикою Борисом Ґудзяком на 
церемонії нагородження.
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27 серпня 2012 року на 
філософсько-богословському 

факультеті УКУ у Львові 
відбулося урочисте вручення 
«олександрівської» премії «Ad Fon-
tes». Першими лауреатами премії 
стали науковці Уляна Головач, Юрій 
Ясіновський та Олег Турій.

На початку урочистої церемонії 
нагородження із привітальним 
словом виступив п. Тарас Фініков, 
професор Університету економіки та 
права «Крок», колишній заступник 
міністра освіти і науки України. 
Він подарував Владиці Борисові з 
нагоди єпископських свячень ікону 
Божої Матері із Дитятком Ісусом, 
виготовлену на Прикарпатті зі 
соломи, зазначаючи, що цей образ 
буде добрим нагадуванням Владиці 
у Франції про Україну, – повідомляє 
“Католицький оглядач”.

Відтак промовляв брат ректора 
УКУ Марко Ґудзяк, який розповів, 
що їхній батько Олександр любив 
життя і тяжко працював, цікавився 
фінансами, інвестиціями і бізнесом. 
Також він любив науку і матеріально 
підтримував різні наукові починання, 

організації та навчальні заклади 
України. «Ця премія є продовженням 
намірів та ідеалів Олександра Ґудзяка 
і є великою честю для нашої родини», 
– зазначив він.

Задум проведення такого заходу 
і нагородження премією «Ad Fon-
tes» ім. Олександра Ґудзяка, за 
словами Владики Бориса, зародився 
ще перед його номінацією на 
Апостольського екзарха для 
греко-католиків у Франції, Бельгії, 
Нідерландах, Люксембурзі та 
Швейцарії. «Акцентуючи увагу 
на мовному питанні, що, на мою 
думку, було важливим рішенням, 
перші студенти-богослови УКУ 
обов’язково вивчали впродовж 
трьох років грецьку мову. Так у нас 
сформувалося загальнообов’язкове 
правило вивчення грецької мови, яке 
не існує на жодному богословському 
факультеті світу».

Владика Борис також додав, що 
«наші випускники слухали лекції 
цікавих викладачів, а семінаристи 
читали переклад Нового Завіту 
англійською мовою. Згодом 
філологічний акцент орієнтації УКУ 

перенісся на створення чергової 
програми в Університеті – історичної. 
На моє переконання, кожен історик 
повинен знати мови. Колись у нас 
навіть був спеціальний підготовчий 
курс в УКУ, щоб студенти вчили мови 
і користувалися першоджерелами», – 
зауважив промовець.

«Підхід до джерел стосувався не 
тільки навчання, а й наукової праці 
і відкриття нових джерел. Мені було 
зрозуміло, що така напруга може 
зникнути, якщо її не підтримати. 
Тому мета нагородження цією 
премією – пробудження рефлексії 
нашого середовища до цієї 
методології і бажання вшанувати 
осіб, які ламають скепсис щодо 
важкого підходу і відкривають 
нові горизонти», – пояснив 
нововисвячений єпископ.

Премією «Ad Fontes» «за зразкове 
і віддане стремління до глибин, що 
є істотною підвалиною ідентичності 
УКУ, за любов до текстів і плекання 
культури праці з науковими 
джерелами, що є відображенням 
уміння з радістю черпати воду з джерел 
спасіння, і за незмінно втілюваний 
дар служіння Богові і людям, родина 
Ґудзяків вшанувала трьох осіб.

Троє наукових дослідників УКУ стали лауреатами премії «Ad fontes»

Ярослава Ґудзяк, д-р Марко Ґудзяк з сином Григорієм вітають Проф. Уляну Головач, 
яка була відзначена премією “Ad Fontes” ім. д-ра Олександра Ґудзяка.

Довідка про цьогорічних 
лауреатів премії «Ad Fontes»

1. Уляна Головач, основоположник 
університетської програми 
класичних студій, заслужений 
проректор з наукової роботи УКУ, 
доцент кафедри КЛАВІС УКУ.

2. Юрій Ясіновський, археограф 
сакральної музики, музиколог, 
заслужений директор Інституту 
літургійних наук УКУ, професор 
кафедри КЛАВІС УКУ, доктор.

3. Олег Турій, заслужений 
директор Інституту історії Церкви 
УКУ, проректор з наукової роботи 
УКУ, доктор.


