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ЗГАДУЄМО ВЛАДИСЛАВА ЕЛІЙОВИЧА 
 
 
МАРК ВІШИК, професор Московського державного університету імені 
М. Ломоносова.  

Я познакомился с Владеком Лянце в 9-й гимназии города Львова, где мы 
учились шесть лет. (Это соответствует промежутку с 5-го по 10-й класс 
российской школы).  

Владек был одним из самых интеллигентных учеников в нашем классе как в 
области физико-математических, так и в области гуманитарных дисциплин. В 
особенности запомнилась его дискуссия с учительницей польского языка Зосей. 
В то время во Львове происходили забастовки рабочих. Может быть в связи с 
этим, учительница Зося предложила нам  написать домашнее сочинение о том, 
как бы мы выступили перед рабочими с призывом прекратить забастовку. 
Владек тут же сказал, что он не хотел бы выступать перед рабочими в таком 
духе. Это очень рассердило учительницу, которая была женой вице-воеводы  
г. Львова. С тех пор она стала относиться к Владеку скорее отрицательно, хотя 
он лучше всех владел польским языком. 

Родители Владека покупали ему популярные книги из разных областей 
естествознания. Владек удивлял нас знаним общих проблем, связанных со 
строением Вселенной, современной физикой и др. Помнится, на уроке 
математики, которую вел у нас проф. Фрейлих (бывший доцент Краковского 
университета), Владек спросил его о том, что в книге, которую он читал, 
имеется сумма квадратов величин, равная нулю. Оказалось, что в книге было 
приведено уравнение Лапласа. Учитель объяснил Владеку, что это сумма 
вторых производных от функции )(xu . 

С Владеком мы стали самыми близкими друзьями. В свободное время мы 
гуляли по Львову, обсуждали разные вопросы. От Владека я впервые услышал 
слово наука. Под влиянием прочитанных им книг он рассказывал мне о великих 
ученых. Я часто приходил к нему домой, где мы продолжали беседы, играли в 
шахматы, слушали музыку, передаваемую по радио. Иногда я оставался 
ужинать у него дома. 

После окончания гимназии мы с Владеком поступили в физико-
математические лицеи, которые находились, к сожалению, при двух разных 
гимназиях. По окончании лицея в 1939 году мы поступили во Львовский 
государственный  университет на математический факультет. Мы с Владеком 
слушали лекции профессоров, принадлежащих к знаменитой школе Банаха. 

В начале Отечественной войны Владек эвакуировался поездом из Львова на 
восток, я же пешком ушел на восток с некоторыми студентами университета. 
Мы все хотели воевать против фашистов, но в армию нас не взяли. В годы 
войны мы потеряли связь друг с другом. Родители Владека и все его родные 
погибли  от гитлеровского геноцида.               

После войны я стал работать в Москве, а Владек во Львове. Кандидатскую 
диссертацию Владек выполнил под руководством профессора 
Я. Б. Лопатинского. Докторскую диссертацию Владек написал по спектральной 
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теории дифференциальных операторов. При этом он консультировался с 
профессором  М. А. Наймарком, к которому приезжал в Москву. В Москве он 
проживал у меня дома. Возобновились наши дружеские беседы, прогулки. 

В восьмидесятые годы мы несколько раз проводили свой отпуск в Карпатах 
вместе с нашими женами, Ольгой Алексеевной и Асей Моисеевной. Благодаря 
Владеку я ознакомился с окрестностями Львова. Отмечу, что супруга Владека, 
Ольга Алексеевна, является человеком сильного и доброго характера. Мы с 
Асей всегда были ее близкими друзьями. 

К сожалению, научных контактов с Владеком у нас не было, так как мы 
занимались  различными  областями математики. 

Чувствуя приближение свого конца, Владек позвонил мне, но ничего не 
сказал о своем недуге. 

Я счастлив, что судьба свела меня с таким выдающимся математиком и 
человеком, как Владек Лянце. 
 
 
ЮРІЙ ГОЛОВАТИЙ, доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка.  

В студентські роки на математичному факультеті нам поталанило слухати  
лекції двох Професорів (саме так, з великої літери) – Професора В. Е. Лянце і 
Професора А. А. Гольдберга. Мабуть юнацькі враження глибоко 
закарбовуються у пам’яті, бо пройшли роки, а  поняття “професор” і надалі 
підсвідомо асоціюється з цими двома відомими математиками, людьми широкої 
ерудиції і високої культури.  Бути професором і розмовляти зі студентом на 
рівних, з великим тактом і повагою до молодої людини – рідкісний дар. 

З Владиславом Елійовичем я познайомився ближче на початку 90-х, коли, 
вже працюючи асистентом кафедри диференціальних рівнянь, почав 
відвідувати його науковий семінар з теорії операторів. Владислав Елійович в ці 
часи захопився нестандартним аналізом, та, як мені видається,  виношував ідею 
застосувати нестандартний аналіз до опису мікросвіту. Він казав, що сталу 
Планка ħ можна трактувати як актуально нескінченно мале число на 
гіпердійсній прямій, і в цей спосіб отримати новий підхід до квантування 
простору-часу. Нагадаю, що  квантування простору-часу – загальна назва 
різноманітних узагальнень теорії елементарних частинок, які ґрунтуються на 
гіпотезі про існування скінченних мінімальних відстаней і відтинків часу.  

На одному із засідань семінару я сказав, що вивчав основи квантової 
механіки і дещо читав про математичні засади цієї теорії. Владислав Елійович 
відразу зацікавився цим і запропонував мені виступити. Мої лекції з квантової 
механіки (навряд чи дуже вдалі) розтягнулися на семестр і весь цей час я не 
переставав дивуватися як по-дитячому щиро Владислав Елійович захоплювався 
всім новим,  як людина, якій тоді було вже за сімдесят, прагнула вчитися, 
пізнавати, а найголовніше – творити.  

Весь наступний семестр я розповідав на семінарі Лянце про теорію 
еліптичних операторів в просторах Соболєва, але це вже інша історія... 
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МИРОСЛАВ ГОРБАЧУК, професор, завідувач відділу диференціальних 
рівнянь з частинними похідними Інституту математики НАН України.  

Під час навчання на четвертому курсі механіко-математичного 
факультету Львівського університету ім. І. Франка я прослухав короткий 
спецкурс з функціонального аналізу, прочитаний професором І.Г. Соколовим. 
Коли я звернувся до нього за темою курсової роботи з цього розділу 
математики, І.Г. сказав, що безпосередньо не займається  функціональним 
аналізом, але може зв’язати мене з доцентом Львівської політехніки В.Е. Лянце, 
котрий творчо працює у різних напрямках цієї галузі. І він зробив це дуже 
швидко. 

Моя перша зустріч з Владиславом Елійовичем відбулася в 
Політехнічному інституті. Він порекомендував ознайомитись з теорією півгруп 
лінійних операторів у банаховому просторі по підручнику Е. Хілле 
“Функциональный анализ и полугруппы”. За два місяці я освоїв основні 
положення цієї науки й знову прийшов до В.Е. Лянце.  Поговоривши зі мною, 
він поставив мені задачу побудувати теорію півгруп у локально опуклому 
просторі (відмітимо, що у Хілле вона викладена лише у випадку банахового 
простору). Щоб зробити це, треба було опанувати загальну теорію локально 
опуклих просторів, яка в ті часи була досить популярною, особливо після 
виходу в світ книги Л. Шварца “The theorie des distributions”, т. 1, 2 (1950-1951). 
В Україні питання, пов’язані із зазначеною тематикою, досліджувались у Києві, 
Харкові, Чернівцях, а згодом і у Львові. 

В процесі роботи над теорією півгруп я помітив, що в цьому напрямку 
з’явилася низка статей японських математиків, в яких згадана вище проблема 
фактично була розв'язана, а вже у 1964 р. вийшла монографія К. Іосіди 
”Функциональный анализ”, де детально викладено теорію півгруп у локально 
компактному просторі. Але незважаючи на це, я отримав великий урок, який у 
подальшому допоміг мені досягнути певних успіхів у теорії півгруп, а саме, 
побудувати теорію розширень півгрупи, заданої у банаховому просторі, на 
локально опуклий простір, у який вихідний простір вкладається щільно і 
неперервно. І цим я зобов'язаний саме Владиславові Елійовичу.  

Дипломну роботу я також виконував під керівництвом В.Е. Лянце. Вона 
стосувалась теорії несамоспряжених операторів, якою в той час почав 
займатись Владислав Елійович. Ним у Львівському університеті був 
організований семінар з цієї тематики, яка викликала неабиякий інтерес у 
багатьох молодих дослідників. Семінар зазвичай розпочинався в аудиторії, а 
закінчувався біля будинку, де мешкав В.Е. Лянце, і найцікавіші дискусії 
проходили якраз по дорозі до його дому. 

Після захисту докторської дисертації 1964 р. Владислав Елійович 
повністю перейшов до Львівського університету. Тут він створив добре відому 
школу з функціонального аналізу. Нагадаємо, що в 30-40 рр. у Львові 
працювала школа Банаха з функціонального аналізу, яка отримала високе 
визнання всесвітнього математичного загалу, але вона припинила своє 
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існування у 1946 р. І лише через 20 років , завдяки В.Е. Лянце, вдалося 
відновити у Львівському університеті дослідження у цьому важливому 
напрямку.  

Закінчивши університет,  у 1961 р. я вступив до аспірантури в Інститут 
математики АН УРСР. За рекомендацією В.Е. Лянце,  моїм керівником став 
Ю.М. Березанський. І тут усе,  чим я займався  у Львові, мені дуже 
знадобилось.  

Вся моя подальша наукова діяльність проходила і продовжує проходити в 
Інституті математики, але зв’язків  зі Львовом  я ніколи не поривав. Ми часто  
зустрічались з Владиславом Елійовичем, обговорювали не  лише останні 
математичні досягнення , а й  найважливіші питання у різних сферах 
суспільного життя. Адже  Владислав Елійович був не тільки визначним 
математиком,  зумівшим залучити до наукової творчості багатьох вчених. Він 
вирізнявся також високою ерудицією, людяністю, добротою, надзвичайною 
скромністю та інтелігентністю. У моїй пам’яті він назавжди залишиться вінцем 
творіння Всевишнього. 
 
 
 
МИКОЛА ЗАБОЛОЦЬКИЙ, професор Львівського національного 
університету імені Івана Франка.  
     Владислав Елійович Лянце був високо інтелігентною людиною. На 
підтвердження цього пригадаю кілька епізодів. Владислав Елійович завжди 
ставився до мене, як до рівноправного члена кафедри, з перших днів моєї 
роботи на кафедрі. При зустрічі він подавав для привітання руку, хоча я, коли 
заходив на кафедру, вітався звичним : «Добрий день». 
     Завжди, коли професор Лянце звертався до мене з якимось проханням, він 
говорив: «Чи можу я Вас, Миколо Васильовичу, щось попросити?» Після цих 
слів я був готовий виконати, що завгодно, а не тільки його прохання.  
     У ті часи практикувалось відвідування занять викладачів завідувачем 
кафедри. Після прочитання своєї лекції Владислав Елійович запитував у 
лаборанта кафедри Раїси Георгійовни: »У кого зараз є заняття?» Почувши 
відповідь, він підходив до викладача і запитував вже його: «Чи міг би я бути 
присутнім на Вашому занятті?» Якщо викладач хвилювався, то міг і відмовити. 
Владислав Елійович з розумінням до цього ставився і йшов на заняття до 
іншого викладача. Всі позитивні моменти заняття відзначалися в рецензії, а 
також на засіданнях кафедри. Якщо ж  В.Е. бачив якісь негативні аспекти, то 
говорив про це наодинці з викладачем і ніколи не повідомляв про них іншим 
членам кафедри. 
       Хотів би я , щоб про мене у молодих викладачів склалось таке враження, як 
у мене про Владислава Елійовича Лянце. 
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МИХАЙЛО ЗАРІЧНИЙ, професор Львівського національного 
університету імені Івана Франка, декан механіко-математичного 
факультету.  
      Професор Лянце викладав нашому курсові функціональний аналіз. Це було 
на третьому році навчання, лекції відбувалися у 101 авдиторії (тепер це – 
студентський клуб). Він був першим професором, чиї лекції  я слухав, і цілком 
відповідав моєму уявленню про те, яким професор повинен бути. Владислав 
Елійович говорив образно –  запам’яталось, скажімо, як він назвав «слоном» 
елемент поповнення метричного простору, а потім сказав, що замість такої 
екзотичної назви цей елемент можна просто позначити класом еквівалентності 
збіжних до нього послідовностей. Темп читання лекції був не дуже швидкий і я 
одного разу навіть зміг додуматися до доведення теореми раніше, ніж  лектор її 
довів. Та таке бувало нечасто. На іспиті п’ятірка далася мені дуже непросто.  

З аспірантури у Московському університеті я повернувся з певним 
максималізмом, що і у нас можна поставити викладання математики на вищий 
рівень. Одного разу, перед моєю відкритою лекцією (це був курс 
диференціальної геометрії і топології) Владислав Елійович запитав мене, про 
що ж я збираюся розповідати. Я бадьоро перелічив аксіоми відокремлення від 
Т-нуль до Т-чотири, не оминаючи, звичайно, Т-три з половиною. На це 
професор зауважив, що справа  не в тім, щоби подати якомога більше 
матеріалу, а в тім, щоби виділити найголовніше. А ще – щоби зацікавити 
студентів і тоді вони самі будуть розшукувати потрібні знання. 

Не знаю, чи візьметься хтось коли-небудь писати історію повоєнної 
математики у Львові. Не лише формальну історію математичних здобутків, а й 
персоніфіковану, щось схоже на мемуари Улама «Пригоди математика». 
«Буремні 90-і» дали би багатий матеріал для історика. Атмосфера у суспільстві, 
у якій була присутня також потужна негативна компонента, проектувались і на 
наш факультет. Власне десь у той час Владислав Елійович вимушений був 
покинути керівництво кафедрою, а потім навіть і піти з неї. Не допомогло 
навіть те, що професор Лянце був всесвітньо відомим математиком.  

Але я не чув, щоби він нарікав на когось. Я переконаний, що звернення 
професора Лянце до римо-католицької церкви наприкінці життя було 
закономірним – християнські цінності  завжди лежали в основі його ставлення 
до інших.  

На початку 90-х років я увійшов до нечисленного на той час «сонму 
професорів» математики на нашому факультеті. Звичайно, не всі прийняли 
мене туди з розпростертими обіймами, та від Владислава Елійовича  я завжди 
чув слова підтримки. 

У 1980 році з’явився російський переклад книги Девіса про нестандартний 
аналіз. Написана з великою педагогічною майстерністю книга зацікавила 
багатьох людей. Пригадую, як у Московському університеті професор 
М. Постников виступав з популярною лекцією про нестандартний аналіз перед 
переповненою авдиторією.  Для професора Лянце нестандартний аналіз згодом 
став основним напрямком наукової діяльності. У 1997 році у монографічній 
серії, яку я редагував, була опублікована монографія В.Е. Лянце і Т.С. Кудрика, 
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присвячена нестандартному аналізові. Обкладинка монографії виглядала 
досить-таки абстрактно, та через деякий час Владислав Елійович прийшов до 
мене і сказав, що розшифрував рисунок – це була ілюстрація «неправильної» 
апроксимації діагоналі квадрата.  

Нестандартний аналіз привів професора Лянце до філософії математики і 
він неодноразово виступав на філософських семінарах, серед них також – на 
Львівсько-Варшавському семінарі «Філософія науки». 

Ми багато розмовляли з Владиславом Елійовичом про музику. Він добре 
знав не лише класику, а й сучасних композиторів. Зокрема, дуже схвально 
відгукувався про Мирослава Скорика. Коли у Владислава Елійовича 
погіршився слух, він скаржився, що при прослухуванні музики домінують 
високі частоти, звучання спотворюється і це позбавляє його однієї з найбільших 
життєвих цінностей. Ще однією беззаперечною цінністю для Владислава 
Елійовича була природа – він любив виїжджати у навколишні ліси на вихідні. 
Любов до природи, музики і математики творила гармонію у його душі. 

Після прочитання різноманітних текстів про міжвоєнну Львівську 
математичну школу мені почало здаватися, що професор Лянце, мабуть, 
найкомфортніше почував би себе у «Шотландській кав’ярні», обговорюючи там 
з професором Банахом та іншими вченими математичні проблеми. Але 
Владислав Елійович  жив і творив у нашому часі і його рукостискання зі 
Стефаном Банахом, про яке він сам неодноразово згадував, символізує тяглість 
розвитку математичної науки у нашому університеті і Львові.    
 
 
ОКСАНА КАРАБИН, доцент Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності.  
      Кажуть, що у житті людини може пощастити три рази: в кого народитися, у 
кого вчитися та з ким одружитися. Мені пощастило бути ученицею такої 
Великої Людини, як Владислав Елійович Лянце.  

Тепер я розумію, що всі випадковості, які з нами трапляються не є 
випадковими. 

Вперше я зустріла Владислава Елійовича у 1991 році, коли він зайшов в 
деканат факультету, а я відпрацьовувала практику, як студентка, яку щойно 
зарахували на навчання на механіко-математичний факультет. Побачивши 
Владислава Елійовича, я одразу зрозуміла, що зайшов професор. 

На другому курсі навчання нам потрібно було записатись на курсову роботу. 
Випадково сталось так, що на кафедрі диференціальних рівнянь, за якою була 
закріплена моя група, не залишилось жодного вільного місця. Так я потрапила 
на кафедру математичного і функціонального аналізу. Але тут я вже зрозуміла, 
що мені потрібно до Владислава Елійовича Лянце. Так знайомство з 
Владиславом Елійовичем Лянце переросло в захоплення нестандартним 
аналізом. 

В епіграфі до підручника «Елементи нестандартного аналізу» Владислав 
Елійович цитує Біблію: «Не подумайте, що я прийшов усунути закон чи 
пророків: я прийшов їх не усунути, а доповнити» (Матей 5.17). Владислав 
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Елійович доповнив моє життя законом мудрості, порядності, доброзичливості, 
відповідальності, якого сам дотримувався, і якого необхідно дотримуватися 
всім, хто є його учнями. 
 
 
ЮРІЙ КИШАКЕВИЧ, професор, проректор Дрогобицького педагогічного 
університету імені Івана Франка.  
       Перше моє знайомство з професором В. Лянце відбулося 1965 року у стінах 
фізико-математичного факультету Дрогобицького педінституту, коли 
Владислав Елійович читав спецкурс з теорії узагальнених функцій нашим 
студентам. 

Через три роки я поступив в аспірантуру Львівського університету 
ім. І.Франка до проф. В. Лянце. Протягом трьох наступних років ми 
зустрічалися мало не щодня. Владислав Елійович читав лекції студентам дуже 
доступно, він володів умінням представити складні поняття і теореми 
функціонального аналізу у тривимірному просторі. На щотижневих семінарах 
професора, крім чергових виступів аспірантів і гостей, обов’язково 
розглядалися певні задачі з функціонального аналізу, які ми, аспіранти, 
готували заздалегідь. На наукових конференціях, чи то у Львові, чи у Києві, чи 
Ульяновську ми ближче пізнавали свого наукового керівника як людину і 
вченого, якого добре знала математична громадськість колишнього 
Радянського Союзу. 

Але, попри усе, незабутнє враження на нас, аспірантів, справили наші 
спільні, разом з науковим керівником і його дружиною, одноденні мандрівки по 
околицях Львова. Це були уроки здорового способу життя, життєлюбства, 
науки насолоджуватися  красою природи. Ранішня електричка довозила нас до 
якоїсь малої станції, потім ми пішки прогулювалися лісом  до  автомобільної 
дороги або іншої залізничної станції і поверталися до Львова. Владислав 
Елійович  добре знав околиці  Львова і ми ніколи не заблукали. 

Ми вчилися у професора його галантності, скромності, етиці поведінки. 
Пріоритет духовності над матеріальним професора передавався його учням.  
Владислав Елійович ніколи не скаржився на свої побутові умови, хоч вони були 
далеко не професорськими.  

Сонячним квітневим днем колеги, студенти та колишні аспіранти провели 
Владислава Елійовича в останню дорогу. Ми втратили Вчителя, Людину з 
великої букви. 
 
 
ВОЛОДИМИР  МАСЛЮЧЕНКО, професор Чернiвецького національного 
унiверситету iменi Юрiя Федьковича. 

Я познайомився з Владиславом Елiйовичем Лянце завдяки Анатолiю 
Миколайовичу Плiчку. Вiн домовився про мiй виступ на Львiвському мiському 
семiнарi з функцiонального аналiзу, яким керував якраз Владислав Елiйович.  

Це була перша апробацiя моєї кандидатської дисертацiї “Деякi питання 
теорiї узагальнених просторiв Кете” у Львовi, яка вiдбулася 14 жовтня 
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1982 року в примiщеннi Захiдного наукового центру. В.Е. Лянце виявився делi-
катним i лагiдним чоловiком, що говорив добiрною українською мовою з 
“львiвшьким” акцентом. Невисокий, та з прямою поставою, яка виказувала 
почуття власної гiдностi, але не зверхностi. До його спокiйного тону при-
слухалися, видно було, що вiн користується повагою i авторитетом серед 
учасникiв семiнару. Менi вiн одразу ж сподобався i я вiдчув до нього якусь 
довiру.  

     Аудиторiя, в якiй вiдбувалося засiдання, була великою i темнуватою, лю-
дей зiбралося досить багато як для такого семiнару, десь 20-30 слухачiв. Я 
розповiдав про вiдкритi мною d-i d∗-простори послiдовностей, про зображення 
узагальнених просторiв Кете X (r) i X [r], з яких зважений (gestufte) i ваговий 
(Stuften-) простори Кете одержуються при 1X = l  i X

∞
= l , про опис дуального 

до простору-перетину X (r) та умови включення цих просторiв. Доповiдь 
завершувалася доведенням такої альтернативи щодо просторiв Д’єдонне-Ґомеса 

pl (r) : або всi простори pl (r) при 0 <p ≤∞ збiгаються, або всi вони рiзнi. Як це 
часто буває на моїх виступах, часу менi не вистачило, але Владислав Елiйович а 
з ним i всi присутнi терпляче дочекалися кiнця моєї доповiдi. Я не пригадую 
зараз слiв, якi сказав менi пiсля мого виступу В.Е. Лянце, але добре пам’ятаю, 
що його оцiнка була високою i заохочувала до подальшої наукової дiяльностi. В 
психологiчному планi вона була для мене дуже важливою. В наступному роцi я 
оформив кандидатську дисертацiї, яку успiшно захистив у вереснi 1985 року в 
Iнститутi математики у Києвi.  

Так сталося, що i моя докторська дисертацiя дiстала благословiння на 
семiнарi В.Е. Лянце. Восени 1990 року я перебував на стажуваннi в Iнститутi 
прикладних проблем механiки i математики у Львовi, жив у Брюховичах на базi 
цього iнституту, час вiд часу наїжджаючи до Львова. То був час, коли я 
завершував свою монографiю “Знайомство з Гансом Ганом” i разом з тим 
поринув цiлком у нову для себе тематику, одним з аспектiв якої було 
дослiдження величини точок сукупної неперервностi нарiзно неперервних 
вiдображень. Тодi ж я зробив доповiдь на семiнарi В.Е. Лянце про сукупну 
неперервнiсть нарiзно неперервних вiдображень зi значеннями в iндуктивних 
границях. На цей раз це було в однiй з унiверситетських аудиторiй на мехматi. 
Пiсля доповiдi присутнi там А.М. Плiчко та М.М. Зарiчний висловили 
побажання щодо вiдмови вiд векторної структури на просторi значень i замiни 
її на чисто топологiчну характеристику. Пiзнiше воно було виконане з 
введенням мною поняття сильно σ-метризовного простору. I на цей раз я 
отримав вiд Владислава Елiйовича пiдтримку i схвалення, що дало менi наснагу 
активно працювати над новою темою i врештi-решт успiшно захистити 
докторську дисертацiю “Нарiзно неперервнi вiдображення i простори Кете” у 
Львiвському унiверситетi в квiтнi 2000 року.  
      Владислав Елiйович був і на захисті мого сина Олександра Маслюченка. Вiн 
виступив, зауваживши з батькiвською усмiшкою: “Менi особливо сподобалась 
на захистi дискусiя мiж дисертантом i його другим опонентом”. Другим 
опонентом був Т.О. Банах, який зробив у своєму вiдгуку багато зауважень i 
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побажань, що й викликало вiдповiдну дискусiю. У цiй констатацiї Владислава 
Елiйовича неявно висловлювалася висока оцiнка i дисертанту, i опоненту.  

Менi довелося не раз слухати науковi доповiдi В.Е. Лянце про нестан-
дартний аналiз i його застосування у функцiональному аналiзi. Владислав 
Елiйович був великим майстром дохiдливо розповiдати про складнi речi.  

Особливо цiкаво було слухати Владислава Елiйовича, коли вiн розповiдав 
про своїх учителiв С. Банаха, С. Мазура та iнших математикiв, що працювали у 
Львiвському унiверситетi до другої свiтової вiйни i продовжували деякий час 
працювати i тодi, коли Львiв став радянським. В.Е. Лянце, який вчився у 
Львiвському унiверситетi перед вiйною, виступав прямим продовжувачем 
математичних традицiй знаменитої Львiвської школи з функцiонального 
аналiзу, вiдчувалося його глибока любов до математики, яку вiн перейняв вiд 
своїх учителiв i понiс далi, читаючи лекцiї багатьом наступним поколiнням 
студентiв i керуючи науковою роботою своїх численних учнiв.  

Пам’ять про Владислава Елiйовича Лянце, висококласного математика, 
чудового педагога, чуйну i лагiдну людину назавжди буде з нами.  
 
 
 
ЯРОСЛАВ МИКИТЮК, доцент Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

Основним захопленням у життi В.Е. була, безумовно, математика. Другим 
по важливостi було захоплення навколишньою природою, як надзвичайним, 
найвеличнiшим i найчарiвнiшим даром. За щасливим збiгом обставин i, 
можливо, зовсiм не випадковим, його дружина – Ольга Олексiївна також 
захоплювалася природою. Всi лiси, луги i поля, якi оточують Львiв у радiусi 30-
40 кiлометрiв, сiм’я Лянце вивчила досконало. Але не тiльки ближнi околицi 
були предметом їх вивчення. Вони, наприклад, добре знали околицi i бiльш 
вiддалених Трускавця та Схiдницi.  

У Владислава Елiйовича i Ольги Олексiївни було правило -щонайменше раз 
на тиждень бути на природi за мiстом. На перешкодi тут могли стати тiльки 
велика негода або погане самопочуття. Маршрути, що пролягали навколiшними 
лiсами i полями були дуже рiзноманiтними. В.Е. мав чудову зорову пам’ять. 
Один раз побувавши у якомусь мiсцi, вiн запам’ятовував особливостi 
ландшафту на довгi роки. Прогулюючись з В.Е. по незнайомих для мене лiсах, 
я бачив, що вiн знав кожне велике дерево, кожен вигин стежки, кожне красиве 
мiсце. Орiєнтувався просто чудово. Однак, як В.Е. зiзнавався, декiлька разiв 
йому довелося трохи поблукати в лiсi у пошуках потрiбної стежки.  

Як правило, Владислав Елiйович i Ольга Олексiївна краще за мiсцевих 
жителiв знали мiсця, у яких бували. Останнi спочатку сприймали подружню 
пару Лянце як дивакiв, але з часом змiнювали своє ставлення i зустрiчали вже 
як близьких, майже рiдних. Владислав Елiйович i Ольга Олексiївна вмiли 
завойовувати довiру людей. Їхня щирiсть, тактовнiсть i людянiсть прихиляли до 
себе серця. З ними дiлилися радiстю, розповiдали про наболiле, їх поважали i 
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любили. Неодноразово мав нагоду у цьому переконатися, подорожуючи в 
товариствi з В.Е.  

 
 

ОЛЬГА МИЛЬО, доцент Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 

Вперше з Владиславом Елійовичем ми, студенти, зустрілись на першому 
курсі, він читав для нас «Вступ до спеціальності». Починаючи з третього курсу, 
він був куратором нашої групи. Саме як куратор, В.Е намагався прищепити нам 
любов до культури, мистецтва і літератури. Обов’язково питав: «А ви були на 
концерті? А прочитали книгу? Чи були ви на виставці?» 

Пізніше я слухала у В.Е курс функціонального аналізу, декілька спецкурсів. 
Запам’ятались його акуратні, продумані заздалегідь записи на дошці. Цікавим 
був підхід В.Е до опитування при перездачі іспитів. Він завжди починав питати 
про те, чого студент не знав на екзамені – отже , пам’ятав, хто і чого не знав. 

Коли я почала працювати на очолюваній Владиславом Елійовичем кафедрі, 
я змогла оцінити надзвичайно коректне ставлення В.Е. до людей, незалежно від 
їх суспільного становища , завжди з повагою до їх людської гідності.  

 
 

ФЕДІР РОФЕ-БЕКЕТОВ, професор Фізико-технічного інституту низьких 
температур НАН України (Харків).  

Впервые я познакомился с Владиславом Элиевичем в 1966 году на 
Международном Математическом Конгрессе в Москве, но по работам знал его 
раньше, так как мы оба занимались несамосопряжёнными дифференциальными 
операторами и обратными задачами для них: я был в этих вопросах учеником 
В.А. Марченко, а В.Э. Лянце – М.А. Наймарка, и (по обратным задачам) 
В.А. Марченко – заочно. В это время В.Э. Лянце помогал М.А. Наймарку в 
подготовке второго издания его книги «Линейные дифференциальные 
операторы». В.Э. Лянце попросил меня сообщить ему имеющиеся у меня 
замечания по тексту книги, которые он учел при её редактировании. Ко 
второму изданию этой известной книги В.Э. Лянце написал обширное 
добавление «Несамосопряженный дифференциальный оператор второго 
порядка на полуоси». 

В 1971 г. В.Э. Лянце согласился быть оппонентом на защите моего 
аспиранта Евгени Христова, сына болгарского академика Христо Христова 
(сейчас Е.Х. Христов – профессор Софийского Университета).  

В.Э. Лянце выступил на защите с глубоким положительным отзывом, и я 
считал это большой честью и для меня, и для моего аспиранта. Вторым 
оппонентом был сотрудник В.А. Марченко – З.С. Агранович, который тоже 
высоко оценил диссертацию. Я был очень рад этим отзывам.  

Находясь в Харькове, В.Э. Лянце сделал также интересный доклад для 
сотрудников кафедры математической физики ХГУ, которою тогда заведовал 
Н.И. Ахиезер.  
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Владислав Элиевич был разносторонним и любознательным человеком. 
Узнав, что в Харькове есть обширный зоопарк, он со своей женой Ольгой 
Алексеевной посетил и внимательно осмотрел его. 

В 1972 г. мне выпала честь оппонировать аспиранту В.Э. Лянце 
Ю.Л. Кишакевичу. Первым оппонентом был Б.Н. Левитан. Диссертация была 
хорошая, и оппонировать было приятно. 

Так я впервые оказался во Львове. Владислав Элиевич с Ольгой 
Алексеевной были очень гостеприимны. В.Э. ознакомил нас со многими 
достопримечательностями Львова. Не помню, по какой причине, когда 
В.Э. Лянце показывал мне Львовское кладбище, Б.М. Левитана с нами не было. 
Возможно, он раньше уехал домой. В.Э. Лянце показал мне могилу Стефана 
Банаха и могилу Ивана Франко. И тут, неожиданно для себя, я вспомнил и 
продекламировал стихотворение И.Франко: 

«Проти рожна перти,  
Проти хвиль плисти,  
Сміло аж до смерті 
Хрест важкий нести. 
 
Правда проти сили,  
Боєм проти зла, 
Між народ похилий  
Вольності слова!» 
 
- Это мы проходили в школе, - на всякий случай соврал я (был 1972 год). 
- Нет, этого стихотворения в школе не учат, - усмехнулся Владислав 

Элиевич.  
 
Впоследствии мне довелось быть оппонентом по докторской диссертации 

ученика В.Э. Лянце, О.Г. Сторожа, писать внешний отзыв на докторскую 
диссертацию другого ученика В.Э. Лянце, Е.В. Черемныха. Обе диссертации 
были на высоком научном уровне. 

В.Э. Лянце был неутомим в своей преданности науке. Помимо большого 
числа статей, В.Э. Лянце со своим учеником, О.Г. Сторожем, издал в 1983 г. 
книгу «Методы теории неограниченных операторов», а в 1997 г. вышла 
совместная книга W. Lyantse, T. Kudryk “Introduction to Nonstandard Analysis”. 
Нестандартным анализом В.Э. Лянце начал заниматься в начале 1980-х годов. 
Уже на рубеже XX и XXI веков защитили диссертации по нестандартному 
анализу двое его аспирантов: О. Карабин и Ю. Яворский. 

75-летию Владислава Элиевича был посвящен номер журнала 
«Математичні студії». Совместно с немецким математиком Х. Кальфом я 
послал в этот журнал статью, посвященную юбиляру.  

В последний раз мне довелось увидеть Владислава Элиевича в 2005 г. на 
конференции, посвященной его 85-летию. Мне выпала честь зачитать на 
пленарном заседании поздравительный адрес Владиславу Элиевичу от 
Харьковского Математического общества и вручить его юбиляру. Кроме того, 
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от себя я презентовал В.Э. Лянце сборник романсов Григория Алчевского, 
известного украинского композиторв, брата моей бабушки, Анны Алчевской 
(по мужу – Бекетовой).  

На этом торжественном собрании Владислав Элиевич выступил с 
интересной лекцией по нестандартному анализу. 

Многие годы В.Э. Лянце достойно возглавлял славную Львовскую школу 
функционального анализа и поддерживал её традиции. 

 
 

ОЛЕГ СТОРОЖ, профессор Львівського національного університету імені 
Івана Франка.  

З Владиславом Елійовичем Лянце я познайомився весною 1965 р. Був тоді 
слухачем юнацької математичної школи при Львівському університеті, де він 
прочитав цикл лекцій, присвячених теорії Дедекінда дійсних чисел. Але це було 
тільки формальне знайомство. Та ось у 1968 р. Владислав Елійович почав 
читати нам, студентам-третьокурсникам, лекції з функціонального аналізу (тоді 
цей предмет називався Аналіз – 3), і я досить швидко попав в полон його 
педагогічного таланту. Зокрема, почав ознайомлюватися з класичною 
монографією С. Банаха, присвяченою теорії лінійних операцій (удосконалюючи 
тим самим свої скромні знання не тільки у згаданій галузі математики, але і в 
польській мові).  Владислав Елійович був керівником моїх курсової та 
дипломної робіт, а згодом я став його аспірантом. Коли настав час оформляти 
першу статтю, мені порадили «дописати» як співавтора наукового керівника. 
Але він категорично відмовився прийняти такий «подарунок». 

Ще один штрих, який характеризує В. Е. Лянце як наукового керівника. Він 
часто згадував Е. Резерфорда, який чітко ставив своїм учням першу задачу, а 
формулювати наступні вимагав від них самостійно. Владислав Елійович 
намагався наслідувати видатного англійського фізика. 

Закінчу ці спогади жовтнем 2006 р. Тоді ми з однокурсниками відзначали 
35-річчя закінчення університету. На зустріч був запрошений і В.Е. Лянце. 
Його виступ на цій зустрічі був для нього останнім виступом перед студентами 
(щоправда, колишніми). 
 
 
ЄВГЕН ЧЕРЕМНИХ, професор Національного університету «Львівська 
політехніка». 

Пригадую Владислава Елійовича як людину, котра завжди заощаджує час, 
не витрачає його на дрібниці чи порожні балачки.  

Під час лекцій, навпаки, виклад матеріалу видавався спокійним, навіть 
повільним, з акуратно, чітко записаними формулами. Але в дійсності 
виявлялось, що весь матеріал цікавий, змістовний, і його дуже багато. 

Ще будучи студентом зустрів несподіванно Владислава Елійовича у 
філармонії, побачив його в перших рядах зали. Пригадую, мені було зручно 
сидіти тоді, зосередивши свій погляд на кінчику якихось окулярів. Це смішно, 
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але під час перерви, побачивши мене, В.Е. привітно сказав: «Ну, і як ви 
слухаєте? Зосереджуєте погляд на кінчику якихось окулярів?» 

Пригадую одну з його завжди корисних порад: «Якщо стосовно вас 
відбулась якась подія, навіть важлива, це зовсім не означає, що ваша реакція 
має бути обов’язкова». В студентські роки думають, що реагувати потрібно 
обов’язково і на все, а це не так. 
 
 
ГАЛИНА ЧУЙКО, доцент Львівського національного університету імені 
Івана Франка.  

Я мала щастя спілкуватись з Владиславом Елійовичем протягом кількох  
десятиліть. Це спілкування стосувалось не тільки математичних чи 
педагогічних проблем, але торкалось різноманітних  сторін життя , особливо в 
останні роки життя В.Е. Наприклад, прочитавши чергову книжку спогадів про 
передвоєнний Львів, я обов’язково розпитувала В.Е., чи справді так було, як він 
особисто відчував ті часи. Це було надзвичайно цікаво, тим більше, що В.Е. був 
людиною незаангажованою, об’єктивною. 

В.Е. запам’ятався мені коректним і витриманим. Не можна було уявити, 
щоб В.Е. підвищував голос чи вів розмову в брутальному тоні, навіть якщо 
співбесідник провокував його на такий тон. Це часом відбивалось на його 
здоров’ї (результатом однієї такої розмови з колегою став інфаркт).   

Владислав Елійович мав здатність швидко і безпомилково розпізнавати 
справжнє і значиме чи то в математиці, чи в літературі, чи на екзамені за 
формою «К» - двох запитань було достатньо для з’ясування рівня знань.  

В той час, коли В.Е. завідував кафедрою, на ній працювало п’ятеро жінок. 
В.Е. вмів помітити і висловити своє враження від гарного вигляду чи нового 
вбрання. При цьому завжди  окремо відзначав річ, зроблену своїми руками. Тут 
я вбачаю вплив дружини, Ольги Олексіївни, яка дуже гарно в’язала і шила – 
В.Е. із задоволенням носив зроблені нею светри. 
 


