ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ЇН , ЄДНАЙТЕСЯ!

Нещодавно шанувальників
творчості М. Ю. Сливоцького та інструментального
квартету «Усмішка» пораду
вала хороша звістка: заві
дуючий кафедрою музики з
методикою її викладання,
доцент Михайло Юрійович
Сливоцький нагороджений
Почесною грамотою Прези
д ії Верховної Ради
УРСР,
а керівник веселого, всіма
улю бленого колективу «У с 
мішка»,
старший викладач
музично-педагогічного фа
культету Ю рій Степанович
Фейда удостоєний почесно
го звання «Заслужений пра
цівник культури УРСР».
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З нагоди свята
першовересня
І ось настав цей день,
святковий і урочистий, ко
ли лункими коридорами ін
ституту знову пронісся зна
йомий uij'M і гамір. Він й№
го так довго ждав, наш ін
ститут, чекав, як чекас спо
рожніла і сумна оселя сво
го господаря, який надовго
покинув її. Так і тепер. Ще
напередодні, коли пройш
ла по дзеркально чистій
підлозі, торкнулася свіжовибілених стін, відчула це
очікування свята, довгож, даної зустрічі.
А хвилюючою вона була
для всіх і найбільше, ли
бонь, для першокурсників,
які зібралися у фойє ще за
довго до традиційної «л і
нійки» із таким знайомим
кожному солодким відчут
тям виповненої мрії. В цей
день їх вітали всі, саме їм
належали теплі слова вітан
ня, з якими до них зверну
лися секретар
партійного
комітету доцент М . М . Яцура, ректор інституту ' проI фесор В. І. Кононенко, про1 фесор фізико-математичного факультету І. А . Климишин, студент III курсу істо-(
ричного факультету В. Даниловський.
Особливо
запам’яталися
слова В. і. Кононенка, про
те Щ О в стінах нашого ін
ституту одночасне святку
вання Дня знань і Дня учи
теля особливо символічне
і набирає глибокого зміс
ту, бо знання і учитель —
поняття нероздільні. Немо
жливий учитель без знань,
і знання ці знову ж таки
поширювати і відтворюва
ти в нових поколіннях учи
телеві: і тому,
який нині
вперше сідає на' студентсь
ку лаву також. І зрозуміло,
чому всі виступаючі нагадували про велику відпові
дальність наших
студентів
перед молодим поколінням,
у формуванні, розвитку яко
го є велика частка учитель
ської праці, складної і ко
піткої, але водночас і вдя
чної, Бо, напевно, й не мо
же бути інакшою справа сі
яча «розумного, доброго й
вічного».
Незвично швидко,
без
зайвих слів і зайвої помпез
ності пройшов
святковий
мітинг. І в інституті пролу
нав перший дзвоник, спо
віщаючи про початок
ще
однієї студентської робочої
осені нового
навчального
року. Традиційно він по
чався Ленінською^ лекцією,
що
присвячена
50-річчю
возз’єднання Західної Ук
раїни в єдиній
сім’ї
народів-братів.
А ле для першокурсників

свято на цьому не скінчи
лося. В другій половині дня,
після покладання квітів до
пам’ятника В. І. Леніна, во
но продовжувалось у при
міщенні музично-драматичного театру ім. І. Франка,
де відбулася урочиста по
свята в студенти.
Теплими словами до при
сутніх звернувся
перший
секретар
Івано-Франків
ського
обкому
партії
Г.
Г.
Посторонко.
Він
проаналізував стан освіти
в області, перспективи роз
витку і роль в цьому про
цесі нашого вузу, а такрж
вручив почесні
нагороди
Президії Верховної
Ради
УРСР викладачам інституту
М. Ю.
Сливоцькому
та
Ю . С. Ф ейді.

У День знань відкрито нову се
редню школу № 23, яка стала базовою
експериментальною
школою
нашого
інституту.
На знімках: зліва — ключ
від знань — у руках першокласників;
внизу — перший урок Миру у новій
школі.
На все життя запам’ятається
свято
першовересня для тих, хто щойно прий
няв урочисту клятву
першокурсника,

Отже, ще одна відзнака
(а їх у М. Ю . Сливоцького і в «Усм іш ки» чимало),
ще один успіх. І секрет цьо
го — вічно молоді пісні й
мелодії, наспіви
рідного
краю, з якими народжують
ся і живуть їх земляки. Це
саме той дух Батьківщини,
що його так трепетно бере
жуть її діти і в розлуці з
нею (згадаймо гучний ус
піх «Усм іш ки» і М. Сливоцького за кордоном: в Спо
лучених Штатах Америки,
в Західному Берліні, в Ка
наді, в багатьох інших міс
цях, де люблять і знають
українську народну пісню),
згадаймо й численні зуст
річі, які дарують ці прекра
сні виконавці сучасникам.
Отже, найщиріші вітання
Михайлові
Юрійовичу
і
Юрію Степановичу з наго
ди високих нагород.

.Н а урочистих зборах ви
ступив також робітник ви
робничого
об’єднання
«П ром прилад» М. В. О лій 
ник, вчителька нової екс
периментальної школи № 23
О . С. Лаборєва, відповіда
льний секретар приймальної
комісії, доцент P. І. Собкович.
Ректор інституту В. І. Ко
ноненко привітав першокур
сників із посвятою в студен
ти і вручив символічний сту
дентський квиток Людмилі
Жураківській та Олександ
ру Шепелю. Від імені сту-1
дентів своїх молодших ко
лег поздоровив комсорг фізико-математичного
факу
льтету І. Кабан і передав
їм символічний факел знань.
А декан факультету підго
товки вчителів початкових
класів,
професор
М. Г.
Стельмахович вручив ключ
знань.
Закінчилась урочиста посвята в студенти святковим
концертом, в якому взяли
участь кращі
самодіяльні
колективи інституту: вокаль
но-хореографічний ансамбль
«Верховинка», вокальний ан
самбль «Росинка», вокаль
но-інструментальні ансамб
лі «Гуцулочки» і «Оприш ки»,
народний інструментальний
квартет «Усмішка», заслу
жений працівник культури
УРСР Михайло Сливоцький,
ансамбль бального танцю
«Л іле я », вокальний ансамбль
«Л е гін ь» та інші.
А завершився цей свят
ковий день музично-розва
жальною програмою «Д о б 
рий день, першовересеньї».
Н. ЯСИНСЬКА.

початоквідверта розмова
Нещодавно
відбулося
засідання ради трудового
колективу інституту. На
ньому було підбито під
сумки минулого навчаль
ного року і намічено пла
ни на майбутнє.
Із доповіддю про під
сумки минулого навчаль
ного року виступив рек
тор інституту
професор
В. І. Кононенко. Він дета
льно зупинився на основ
них проблемах, які колек
тив інституту вирішував
у згаданий період. Від
значив ті позитивні зм і
ни, що відбулися за мину
лий рік у навчальній та
науковій роботі. В. І. Коно
ненко розповів також про
перспективи впроваджен
ня навчальної
форми;
вільного відвідування лек
цій студентами тощо.
В обговоренні доповіді

взяв участь професор І. А.
Климишин. Він, зокрема,
торкнувся питання віль
ного відвідування. На ду
мку викладача, вуз ще не
готовий приймати цю сис
тему навчання у такій фо
рмі, в якій вона запропо
нована міністерством.
На засіданні виступив і
професор М. Г. Стельма
хович. Він вказав на ни
зьку мовну культуру май
бутніх та й теперішніх
учителів. Відзначив і те,
що існуюча система вив
чення мови на факульте
тах не відповідає сучас
ним вимогам і потребує
вдосконалення.
Доцент М. М. Соя роз
повів присутнім про пер
ше робоче літо в інститут
ському базовому піонерсь
кому таборі «Зірка».
Гострим був виступ се

кретаря комітету комсо
молу О. Сангулії, який
поцікавився, коли ж всетаки студенти стануть посправжньому членами тру
дового колективу вузу.
Адже декілька місяців то
му майбутнім педагогам
була дана обіцянка врахо
вувати в загальноінститут
ських здобутках й заслу
ги студентів. Зокрема, у
зв ’язку із перемогою інс
титуту у Всесоюзному со
ціалістичному
змаганні
було обіцяно виділити на
молодіжні потреби три ти
сячі карбованців. Однак...
На актуальних пробле
мах сьогодення зупинився
у своєму виступі секретар
партійного комітету вузу
М. М. Яцура. Він проана
лізував політичну обста
новку в місті та області,
зазначив, що останнім ча

сом вона ускладнилась. На
думку М. М. Яцури, щоб
протистояти екстремістсь
ким проявам, зокрема в
інституті усім
комуніс
там, активістам варто по
силити ідейно-виховну ро
боту серед студентів.
До сказаного хотілося
додати, що на засіданні
розглядалися кандидатури
для нагородження з наго
ди 50-річчя возз’єднання
західноукраїнських земель
в єдиній Українській Ра
дянській державі. З і зго
ди присутніх було запро
поновано до Почесної Гра
моти Президії Верховної
Ради У РС Р представити
доцента Г. К. Потоцького, до ордена «Знак По
шани» — професора В. В. .
Грабовецького.
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В руслі інтелектуалізації
Незабаром» у
партійних
групах нашого інституту по
чнеться звітно-виборна кам
панія, д о якої, власне,
й
готуються сьогодні всі ко
муністи вузу. З цієї нагоди
наш кореспондент взяв ін
терв’ю у секретаря парткому Михайла
Михайловича
Яцурм.
— Якою, на Вашу думку,
постає, сказати б, модель
звітно-виборних зборів-89!
— Вона випливає з полі
тичних та ідеологічних умов
життя нашого
суспільства.
О тож проводити звітно-ви
борну кампанію так,
як,
приміром, два-три роки то
му, вже неможливо. Тому
ми відійшли від звично? ко
лись форми
інструктажу,
директивного інформування
«згори — вниз». За таких
умов голоси з місць, я пе
вен, уже не сприйматимуть
ся як додаток д о виступу
партгрупорга, а разом
з
ним створюватимуть атмос
ф еру колективно; розмови
про підсумки роботи пар
тійного низового осередку
зі звітний період, атмосфе
ру принциповості й вимог
ливості у вирішенні тих --чи
інших'ідейно-виховних пи
тань,
насущних
проблем
життя трудового колективу.
Я б навіть сказав, атмосфе
ру партійної довіри, якої,
чого гріха таїти, нам ще так
не вистачає,
ф
Відповідно також загост
рюватиметься увага до яко
сті виступів як партгрупо
рга, так і рядових комуніс
тів. А дж е потрібна не про
сто інформація, конче не
обхідно аналітичне бачення
причин і наслідків тих чи
інших подій або явищ. В
руслі інтелектуалізації пар
тійної роботи. Власне на
цьому наголошується у на
становах, що викладені
у
відповідному документі ЦК
КПРС.
— і все ж, чим вирізня
тиметься
змістовний
бік
зборів!
— Він визначається пріо

ГР АФ ІК

ритетами цього періоду пе
ребудови. В полі зору партгруп під час обговорення
роботи за звітний період
мусять бути складні нині
шні процеси в соціальноекономічному й духовному
житті суспільства. Повинна
бути відбита правдива точ
ка зору на проблеми регіо
нального характеру, зокре
ма, відзначення
50-річчя
возз'єднання західноукраїн
ських земель в єдиній -У к 
раїнській
РСР у
складі
СРСР. Наш вуз — педагогіч
ний, студенти живуть, зві
сно, не у вакуумі.
О тож
треба з перебудовчих по
зицій підходити до роз’яс
нення їм тих чи тих момен
тів нашої історії,
нашого
сьогодення. Конче потрібна
правда в усьому, правда,
якою б болючою вона не
була.
Змістовний бік зборів виз
начатиметься .ще й ось чим.
Розмежування функцій зо
всім не означає для низової
партійної ланки невтручан
ня, приміром, в н авчально^
виховний процес. Вона й на
далі залишатиметься
най
важливішою політикою.
Робота за принципом «К о
жній первинній — конкретну
справу», думаю, допомогла б
багатьом основним ланкам
зосередитись на головно
му. Бо при всій спільності,
скажімо, партгруп фізико-*
математичного і філологіч*
ного факультетів, все ж між
ними існують відмінності. ,
Конкретна робота партгрупи сприяє поверненню ко
муністам почуття впевнено
сті, зміцнює їх автортКет у
колективах, як, наприклад,
бачимо в роботі партгруп
кафедри фізики
(партгрупорг доцент М . А . Рувінський) чи кафедри ф ілософії
та
наукового
комунізму *
(партгрупорг доцент М . В.
Кушнірюк).
— Та чи в усіх осередках
вона була такою!
— Звичайно ні. В деяких
панував
формалізм,
що

ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ
ПА РТІЙ Н И Х ГРУП

К А Ф ЕД Р И
1. Історії КПРС
ЇМ О
2. Ф ілософ ії і науко
вого комунізмуу
14.09
3. Політекономії
11.10
4. Наукового атеїзму,
етики і естетики
14.09
5. ТМ ПКР
11.10
6. Загальної історії
13.09
7. старії СРСР та
УРСР
11.09
8. Російської мови
13.09
9. Російської та зару
біж ної літератури
13.09
10. Української мови
13.09
11. Української літера
тури
14.09
12. Методики початко
вого навачння
14.09
13. Фізвиховання
13.09
14. Фізики
13.09

ЕРШ ОВЕРЕСНЕВОГО ра
нку подвір’я новозбудованої середньої
школи
№ 23 заповнила гомінлива,
життєрадісна дітвора. При
ємні зустрічі, знайомства з
новими
однокласниками,
учителями, новою, незвич
ною школою...
Вона стала
своєрідним
підрозділом нашого інсти
туту, про що
засвідчила
розмова, яка відбулася на
передодні на спільному за
сіданні вченої та педагогіч
ної рад. Тема засідання, зві
сно, торкалася тих завдань
нового шкільного колекти
ву, які належить йому вті
лювати в реальність у рам
ках експерименту. На них
детально зупинився дирек
то р школи доцент кафедри
наукового атеїзму, етики і
естетики П. Д . Сусак, наго
лосивши, зокрема, на праг
ненні вчительського колек
тиву стояти на позиціях д е -
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«радян ськ и й п е д а г о г »

ІЛЮ ДИ

Н А Ш О ГО

ІН С ТИ Т У ТУ

ЗБОРІВ

фізики
15. Методики
13.09
і ТЗН
16. Матаналізу іі мате*
матики
13.09
17. Педагогіки і Ьссихології
13.09
18. Іноземних мов
13.09
19. Медпідготовки
і ЦО
13.09
С ТУД Е Н ТС Ь К І ПАРТІЙНІ
ГРУПИ
1. Студ.
1— II
курсу
істфаку
11.10
2. С туд. Ill— IV курсів
істфаку
11.09
3. С ту д
V
курсу
істфаку
11.09
4. С туд. II— III курсів
філфаку
ЇМ О
5. С туд.
IV
курсу
філфаку
11.09

□ РЕПО РТАЖ

обертався
профанацією
добрих справ.
Інертність,
нерідко байдужість у ви
рішенні тих чи інших проб
лем спостерігалася в робо
ті студентських
партгруп.
Саме про це, про те, що
хвилює сьогодні людей, по
винна йти мова на звітновиборних зборах.
— Оновлення кадрового
корпусу — умова демокра
тизації партійного життя...
— І нинішня звітно-вибо
рна кампанія створює для
цього широкі можливості.
Альтернативні вибори — не
данина моді, вони значно
пожвавлюють діяльність ос
новних ланок. Партійний ко
мітет інституту подбав, щоб
у поле зору комуністів тієї
чи іншої кафедри, студент
ської групи, того чи іншо
го факультету
потрапили
гідні кандидатури, а люди
вже самі зорієнтуються, ко
му персонально висловити
довір’я.
Розмову вів
С. ІВАНІВ.

ПЕРШЕ за останні кіль
ка років у нашому ін
ституті головою новообра
ного студентського профко
му став студент. Ц е — Пет
ро Хмельовський.
Фактично відразу
після
звітно-виборної конферен
ції профспілковий комітет
під його керівництвом смі
ливо приступив д о роботи.
П ро це, д о речі, ми вже
згадували в аРП» від
23
травня ц. р. О тож перейде
ні перші рифи, звісно, на
биті і перші гулі початків
ців. Є вже перший досвід
і конкретні роздуми. Ними
ми й попросили поділитися
П. Хмельовського.
— Петре, які зараз най
більші труднощ і в коміте
ту!
— Якщо коротко: посе
лення студентів. Річ у тім,
що у нас не вистачає май
же півтори тисячі місць. І
щоб якомога справедливі
ше розділити наш
куций
житловий фонд, повернули
гуртожитки під своє відан
ня з-під впливу адміністра
ції і господарської частини.
Тепер право на помешкан
ня визначає профбюро фа
культету
і
студентський

У

За плечима цісї людини чимало пережитого: сувора
фронтова молодість, рони відбудови, наполегливе нав
чання У .В П Ш при Ц К Компартії України, що відкрило
шлях д о викладацької та наукової діяльності у нашому
інституті. З 1957 по 1967 рік Василь Мусійович Кра
вець — ректор педінституту, потім завідуючий кафед
рою «філософії медінституту, а згодом знову повер
нувся д о нашого вузу. Василь Мусійович нині у вирі
життя, доцент кафедри ф ілософ ії та наукового кому
нізму, людина бадьора і життєрадісна. На його грудях
сяють
ордени Червоної Зірки, Трудового Червоного
Прапора, «Знак Пошани», численні медалі, а душа
його
відкрита д л я м олоді,
з якою щиро ділиться
спогадами, дас поради і сам заряджається від спіл
кування зі студентами та молодими викладачами но
вими ідеями, прагненням цікаво працювати.
Ф о то В. Боб’яка.

ЗАХИЩАЮЧИ
ІНТЕРЕСИ
СТУДЕНТІВ
профком.
— Ц е теоретично. А пра
ктично. Не вірю, що студен
тський профспілковий
ко
мітет у цьому питанні став
повністю незалежним.
— Зауваження
слушне.
Хоча прямого тиску «звер
ху» ми
й не відчуваємо,
але іноді той чи інший ви
кладач або працівник
ін
ституту намагається створи
ти протеже якомусь студен
тові. Буває, що й сам, як
мовиться, «вибиває»
собі
житло зі студентського гуртожитського фонду. Через
це в нас у профкомі іноді
ледь до скандалів не дохо
дить. Чому, мовляв, не по
селяємо? Він же потребує.
Однак є ж міністерська по
станова, яка забороняє на
давати житло викладачам у
, студентському помешканні.
Ми і так щороку
йдемо
назустріч адміністрації
і
більше ста місць даємо у
розпорядження
працівни
ків інституту. Проте зараз,
у зв’язку з крайнім деф і
цитом на житло, профком
вирішив кількість місць для
викладачів залишити на ми
нулорічному рівні.
Правда, подібні обмежен
ня нам проблеми не вирі
шують. Тому ми ще шука
ємо щось додатково,
так
би мовити, збоку. Наприк
лад, з нами діляться жит
лом інші навчальні заклади
— інститут нафти і газу,
С П Т У № 2. О днак і цього
недостатньо. Думаю, дове
деться, як і в минулому ро
ці, підселяти в кімнати по
п’ ять чоловік.
— Я бачив обстановку в
таких кімнатах. Вони більше
схожі на нічліжки, ніж на
нормальне помешкання.
— Ми це усвідомлюємо,
але що вдієш? Плата за квар
тиру ЗО крб. Не кожному
по кишені. Та й навіть ко' ли є гроші, знайти житло
у місті нелегко. Знаю, че
рез це деяким студентам
доводиться ночувати на вок
залі.
— Тоді, де ж вихід!
— Тільки в одному —
будувати. Зрештою, інсти
тут цим займається. Однак
в першу чергу зводиться ба
зовий піонерський табір,
експериментальна
школа
тощо. Вони, без сумніву,
стануть серйозною підпо
рою у
науково-практичній
роботі викладачам та сту
дентам. Це наші досягнен
ня, за які вуз заслужено
зайняв перше місце У Все
союзному соцзмаганні. А ле
ми забули, що рівень під
готовки педагога, який за

Завітав у школу вересень привітно

мократизації та гуманізації
навчально-виховного проце
су. Його думку підтримав
голова навчально-методич
ної ради, завідуючий * ка
федрою наукових основ уп
равління школою
доцент
Б. М . Ступарик. Цінні пропо
зиції щодо організації ро
боти базової школи
по
дали у своїх виступах чи
зауваженнях професор І. А .
Климишин, доценти М . Ю .
Голянич, В. Д . Хрущ, секре-і
тар комітету
комсомолу
О . Сангулія, студент V ку
рсу істфаку і. Чиж, ректор
інституту професор
В. І.
Кононенко.
Бути новій школі експе
риментальною, нетрадицій
ною. Ц е відчулося і на уро
чистій лінійці з нагоди по

чатку
навчального
року.
Святкування відкрили вір
шованими рядками школя
рі, зазвучала Пісня про Ук
раїну і чітко, урочисто про
лунав наказ директора СШ
NS 23 П. Д. Сусака: «Ш ко
ло, зустрічай першокласни
ків!».
П ід звуки маршу, оплес
ки батьків, гостей на ліній
ку виходять ті, про кого ми
звикли з теплотою говори
тиме Перший раз у перший
клас». Звучать м елодії гім
нів СРСР та УРСР, вносять
ся прапори СРСР, України,
союзних республік. Линуть
теплі,
щирі,
схвильовані
слова привітання з почат
ком нового навчального ро
ку у новозбудованому па
лаці знань.-

З теплотою про сумлін
ну працю будівельників го
ворить
перший секретар
міськкому партії Я. П. Ф е дорчук; про те, що нова
школа-лабораторія відкри
ває свої двері для талантів,
про завдання учительського
колективу та викладачів ін
ституту наполегливо
шу
кати ці таланти у дитячих
душах, — слова
ректора
педінституту, доктора ф іло
логічних наук,
професора
В. І. Кононенка.
Із закликами берегти на
ціональні традиції, примно'жуввти славу Вітчизни, лю 
бити рідну землю зверну
лися до школярів прикар
патський письменник С. Г.
Пушик та диктор облтеле-

радіокомітету Б. М. Кучер.
Щирі слова подяки будіве
льникам за чудовий пода
рунок дітям міста вислови
ла учениця 10 класу
Інна
Марій. Групу будівельни
ків нагороджено Почесними
грамотами.
Традиційним
елементом
відкриття
новозбудованої
споруди є перерізання чер
воної стрічки. Цю місію уро
чисто виконали перший се
кретар
міськкому
партії
Я. П. Федорчук, начальник
БУ «Ж и тло б уд» І. М. О лій 
ник, учениця І. Марій. П ід
оплески присутніх І. М . О л і
йник вручив- символічний
ключ від школи її директо
ру П. Д . Сусаку.
Увага учасників
лінійки
звернена на першокласників.

п ять років не мав норма
льного побуту, навіть при
Найпотужнішій
навчальній
базі може залишитись ни
зьким.
Проте, сподіваюсь, що в
ближчому майбутньому це
питання вирішиться. Бо вже
прозвучало на одній з на
рад, що з 1 вересня почне
ться інтенсивне будівницт
во гуртожитку на 600 місць
і з наступного навчального
року він вступить у дію.
— Щ о потрібно здійсни
ти, аби зміцнити позицію
профкому в інституті, ну і,
зрозуміло, уникнути
сто
ронніх‘ впливів на його рі
шення!
— Заробити належний ав
торитет. На жаль, його ми
поки що не маємо. Ц е й
закономірно. Спадок,
як
знаєте, нам дістався не най
ліпший. Крім того, профком
майже весь новообраний,
тому ще потрібно
багато
часу, аби спрацюватись. Та
й роботу ще знаємо слабо.
Хоча головне зараз на
віть не в цьому. Потрібно
повністю міняти
стосунки
комітету зі студентами
і
адміністрацією. А дж е
на
шою головною метою має
бути захист інтересів сту
дентів. Наші колеги по нав
чанню вже переконались:
ми стараємось бути не сво
го роду амортизатором між
ними і адміністрацією, а їх
захисниками. А ле при існу
ючому становищі профком
не може до кінця відстояти
інтереси і права майбутніх
педагогів.
— Чому!
— Річ у тім, що студент
ський профком не є неза
лежною від
адміністрації
організацією. Взяти
хоча
б фінансовий бік справи.
Ми маємо певні відрахуван
ня від внесків. А ле це при
масштабах нашої роботи —
копійки. Наш обласний ко
мітет профспілки дас ли
ше частину коштів на прид
бання путівок. А всі
інші
надходження йдуть з ін
ститутського бюджету.
А б о як
захистити сту
дентів — членів Профспіл
кового комітету, від можли
вої «сваволі» адміністрації?
Ми тут поки що безправні.
Можливо, нам слід стати
членами трудового колекти
ву, а значить, користуватись
їх правами. Бо поки що не
ма закону, який би міг за
хистити студента. Сподіва
ємось, це питання, хоча б
частково, вирішиться на сту
дентському форумі, що від
будеться ближчим часом у
Москві.
А поки, гадаю, ми мог
ли б мати хорошого заступ
ника у формі студентсько
го самоврядування і групи
студентів у вченій раді. Та
не секрет, що і те,1 друге,
ніяк не може набрати пот
рібного впливу в інституті.
Розмову записав
О . ОЛЕКСЮ К.

Це для них лунають слова
Королеви Знань, а / в ід п о 
відь — палкі запевнення ма
люків старанно вчитися, бу
ти в усьому активними. Уче
ниці 10-го класу
вносять
шкільний дзвінок і факел
знань.
Весело,
заклично
звучить шкільний дзвоник,
запрошує і першокласни
ків, і всіх школярів у кра
їну знань, у глибину книг,
у зоряний світ наукових по
дорожей.
Хай щастить вам, діти, у
новій школі, хай вона стане
для вас рідною домівкою,
чудовою казкою, школою
змужніння і виявлення ва
ших здібностей. Хай добри
ми наставниками
стануть
для вас учителі, які навча
тимуть вас наукам, лю дяно
сті, справедливості,
усім
тим вічним цінностям, які
шанувало людство в усі ча-*
си.
Н. БО ДНА РЧУК .

5 вересня 1989 р.

■ ТРЕТІЙ

Н А ВЧ А ЛЬН И Й ;

«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ»
враж ення,

судж ення

,

п р о п о з и ц ії

[М О Л О Д ІЖ Н Е

УРОКИ ТАБІРНОЇ ЗМІНИ
Наші читачі, мабуть, пригадують, що в одному
з
останніх номерів «Радянського педагога» у минулому
навчальному році було надруковано інтерв’ю зі сту
дентом DI курсу істфаку, старшим піонервожатим та
бору «Восток» Московсько! області Вадимом Даниловськмм з приводу третього навчального семестру, його
організації, тих численних задумів, які члени педзагону
намічали у своїй роботі. Швидко промайнуло літо, у
Вадима та його друзів позаду три табірні зміни. Як
склалися вони, як зустріли їх москвичі і чи повною
мірою зуміли студенти втілити в реальне життя свої
плани!
— _ О дра зу скажу,
що
сподівання наші
справди
лися, бо зустріли нас, стефаниківців, у таборі щиро, з
гостинністю. Важливе зна
чення мали чудові побутові
умови, хороша матеріальна
база, ну і, безперечно, те,
що справжнім добрим на
ставником і великим д р у 
гом д ля всіх нас стала на
чальник
табору
Анжела
Іванівна Лінькова.

Чи відчутною була присут
ність старшого товариша!
— З нами методистом
іздила Надія Іванівна Кміть,

І, як правило, у таких об
мінах народжусться багато
слушних пропозицій. Кілька
слів, будь ласка, про них.
— Коли повернувся
з
Москви,
то як заступник
секретаря комітету комсо
молу інституту побував
у
багатьох таборах s ІваноФранківської області, спра
вді, чимало вражень у кож
ного. Чимало й корисних
думок, які, я гадаю, про
звучать
при підбитті підч,
сумків роботи у третьому
навчальному семестрі. О д 
нак коротко скажу, що в
основному більшість сту
дентів стурбовані добором

— Справді, не все
так
легко. Мушу сказати від
верто, що більшість з нас
приїхали в табір не зовсім
Підготовленими Д О безпо
середнього спілкування
з
дітьми різних ВІКОВИХ груп.
М и знали, що треба бути
з школярами, чимось
з
ними займатися. А ле з чо
го починати, як? Бракувало
практики, у нас, істфакіаЦів, хоч трішки було дос
віду. бо нам читався курс
з методики виховної робо
ти, зокрема, доцент М . М.
. я проводив з нами різні
Ділові ігри, що дуже стало
в пригоді. А ле у педзагоні
були студенти
худграфу,
філфаку,
факультету іно
земних мов, які виявилися
недостатньо підготовленими,
що
ускладнювало роботу.
— Знаю, що з кожним
педзагоном' працював
у
таборі
викладач-методист.
Не
виняток І ваш загін.

р О К -Р У Х охоплює не ті-*
■ 'Льки
музикантів, а й
спеціалістів з акустики, елек
троніки, світла, поетів, ху
дожників, журналістів, мо
дельєрів, менеджерів
то
що,
не кажучи вже про
безліч прихильників
р окгруп. Він шукає своє мі
сце у суспільному розвит
кові, використовує все_ д ля
контактів з аудиторією. Рокрух різноманітний і різно-

приміщення Для постійних
засідань (сесій) рок-клубу
по вулиці
Радянській, 12.
Хоча цього, звісно, замало.
О дра зу ж після створен
ня рок-клубу, його адміні
страція звернулася д о львів
ських та ленінградських ко
лег, які запевнили, що д о 
помагатимуть нам. Проте у
самому ^ Івано-Франківську
ентузіастів спочатку
було
мало, більшість
зайняла
очікувальну позицію і на»

Центр
творчості
віть було вирішено вважа
ти наше об’єднання При
карпатським інформаційним
центром
Ленінградського
рок-клубу, з ’явилися
свря
фонотека, архів.

Щ о до наших планів і за
думів... здійснилися й вони,
бо ми знали наперед, з
яким контингентом
дітей
доведеться працювати. Маю
на увазі те,
що це табір
працівників комбінату побу
тового обслуговування... Че
рез те з першого дня нам
довелося запровадити дис
ципліну і підтримувати ї?
весь час. Аби діти відчули,
що вони знаходяться у піо
нерському. таборі ,де існу
ють свої традиції, закони.
Спочатку школярам це не
подобалося, бо раніше у
цьому
таборі
вожатими
були ті ж працівники сфери
побутового обслуговування,
які учням
давали повну
свободу і не дуж е цікави
лися тим, як себе почува
ють відпочиваючі, чим во
ни займаються
протягом
дня.
А у нас була своя
програма і досить
наси
чена. Д іти д о цього не зви*л.и' ?Днак вже у другому
заїзді ми відчули, що кон
такти
встановлюються
й
зміцнюються.
А в третій
зміні ми настільки звикли
д о дітей, а вони д о
нас,
щ о у день розлуки у ба• гатьох
на очах
стояли
сльози.
Чимало" вдячних
слів ми почули від батьків,
а дитячі очі випромінюва
ли щиру любов д о нас —
і Це було найбільшою ра 
дістю д ля кожного вожа
того. І ось знову ми, вожа
ті табору «Восток», зустрі
лися в інституті і буквально
в кожного на вустах одне:
теплі згадки про
табір,
бажання поїхати туди щ е /
j
Ц е іцире прагнення
заслуговує на увагу. Але.
зізнайся, Вадиме, чи все
так легко й гладко було у
■ас, і особливо напочатку,
чи готові були
студенти
педзагону д о спілкування з
Дітьми зранку й д о пізньо
го вечора!

Д О З В ІЛ Л Я

....... наш позаштатний корес
понденту студент V курсу філологічного
факультету Іван Тимінський зробив у під
московному піонерському таборі «Д руж б а»,
де працювали вожатими 18 наших студентів
з педагогічного, історичного І «ф ілологіч
ного факультетів. В гості д о л ід е р ів
з
«Д р у ж б и » завітали їх американські ровесники, учасники «каравану м иру». Як баба
чите, спільну мову діти знайшли швидко.
О б ’сктив зафіксував їх посмішки *і напис
на сорочці одного з гостей.

психолог за фахом. Знаю її,
як хорошого
спеціалістатеоретика. Та, на жаль, у
практичній роботі її допо
мога майже не відчувалась.
Можливо, тому,
що Н. f.
Кміть вперше, як і більшість
з нас, поїхала у піонерсь
кий табір. Звідси, власне,
й пропозиція на майбутнє:
методист повинен
працю
вати з педзагоном з пер
шого ж дня його форму
вання, а не
зустрічатися
вперше Тільки на
місці
роботи — у таборі. Тоді Й
буде можливість
більше
вивчити одне одного, при
тертися. М етодист, на мою
думку, повинен бути перш
за все порадником, а для
того, щоб щось
підказу
вати, радити, треба, мабуть,
самому мати практику та
кої роботи. Працювати
з
дітьми і зі студентами —
це дві різні речі,
адже
студенти — це вже не діти.
— Мабуть, ти, як старший
піонервожатий, вже встиг
обмінятися думками, поді
литися враженнями з коле
гами з інших педзагонів.

у педзагони, їх формуван
ням. Хотілося б (і це зага
льна думка)
більше глас
ності в цих питаннях. З о 
крема, якщо
наступного
разу педзагони формува
тимуться тільки через де
канати, то студентам, що
потрапили в один
загін,
повинно бути надане пра
во самим визначати стар
шого
вожатого.
Багато пропозицій стосу
ється самої підготовки до
роботи в таборах, хочеться,
наприклад, щоб
більшу
увагу наші викладачі при
діляли практичним справам.
Ті, хто вперше їде у табір,
повинні пройти
солідний
курс різного роду ділових
ігор.
Думається, що тут
у пригоді стане, скажімо,
й досвід старших вожатих
піонерського літа-89. Варто
організовувати круглі столи,
обмін своїми
знахідками
тощо.
Інтерв’ю

взяла
Н. АРКАДЬЄВА.

рідний. У'н ьом у легко вия
вити безперечні таланти й
посередність, професіона
лізм і дилетанство, справ
жнє служіння мистецтву й
гонитву за карбованцем.
Справа ускладнюється ще
тим, як зазначив журналіст
В. Халонен, що самодіяль
ний рок-рух не являє со
бою
моноліт. Утворені в
ньому «ш коли» (ленінград
ська, московська, ' свердловська, київська) не завж
ди знаходять
спільну мо
ву у визначенні
м;ети і
завдання руху.
А ле не будемо
розпо
відати про рок-клуби всієї
країни. Мова йтиме лише
про
Івано-Франківський
рок-клуб.
Виник він навесні 1988 ро
ку на основі любительсь
кого об ’єднання середньої
школи № 3. Активну під
тримку
новоствореному
рок-клубу надали
колиш
ній
міський
молодіжний
центр
(М М Ц ) та обласна^
юнацька бібліотека. Власне
остання й
запропонувала

%

Було оголошено конкурс
на назву клубу та
його
емблему. Та, на жаль, все
запропоноване не відпові
дало поставленим вимогам,
тому й вирішили
вживати
традиційну назву (скороче
но РоКлуб), а керівництво
іменувати «Ад-м іністрацією ».
Силами членів
РоКлубу
відкрились постійно діючий
вернісаж рок-плакату в при
міщенні читального
Палу
бібліотеки д ля юнацтва, рокде вивішуються різ
номанітні повідомлення, ф о 
тороботи Олега Рудого та
його товаришів, створено
студію звукозапису, де кож
ний любитель сучасної му
зики
може придбати зат*
писи тощо...
Більшість
шанувальників
року просто не
уявляє
собі, що існує якась інша
форма' залучення до рокруху, ніж та, яка мала міс
це під час концертів «К р у
та «Галактики» (читай

«Баладу про
С. Пушика).

металістів»

І тут виникла ідея: ство
рити у Фортечному провул
ку молодіжну
зону, де є
великі
приміщення,
від
яких нікому
немає кори
сті.
У
цьому
провулку
залюбки розташувалися б
і самодіяльні художники, і
,клуб самодіяльної
пісні,
секції РоКлубу та безліч ін
ших молодіжних угруповань,
змушених
тулитися в не
придатних д ля цього міс
цях. Саме цю пропозицію
висунув на сторінках облас
ної молодіжної газети «Ком
сомольський прапор» пре
зидент РоКлубу Юліан П ікар.
(І вона знайшла підтрим
ку. А ле ідея створення чо
гось на зразок координа
ційної ради неформальних
і новітніх громадських ор
ганізацій,
запропонована
студентам нашого інститу
ту (та й не тільки ними)
на той час не мала успіху.
Щ о до консервації
муру
у Фортечному провулку, то,

думаю, читач обізнаний із
станом справ із публікацій
у місцевій пресі.,.
Далі події
розвивалися
так: клуб створено, молодь
груповано, все нібито доб
ре. «А л е все тримається, як
зазначив ліде р групи «Ш о 
сте чуття» Ю . Бакала, на тих
же кількох ентузіастах,
а
підтримка з боку
інших
організацій — це дуже рід
кісні
відвідування
сесій
рок-клубу, плюс обіцянки,
які поступово
стають ма
лоймовірними, а потім, за
словами тих же, хто їх і
давав, неможливими». Тут
Юра Бакала й запропону
вав:
спочатку
потрібно
зробити якісь капіталовкла
дення, щоб потім мати від
дачу: «Інакше просто
не
буває, але нам чомусь хо
четься, щоб есе було інак
ше».
Певні організації
стали
пильніше
приглядатися до
такої структури, як нефор
мальне інформаційне творче
об’єднання (Н ІТ О ) «Р О К луб ».
При активній
підтримці
клубу міський молодіжний
центр провів у жовтні ми
нулого року гастролі ле
нінградської групи «Н О М ».
Ось коли виплили на по
верхню всі проблеми...
У певних організацій ур-*
вався терпець і офіційною
угодою від 26.12.1988 року
було засновано нову неза
лежну організацію «Прикар
патський культурний центр»
(П К Ц ).
Організаціями-засновниками виступили від
д іл культури
міськвикон
кому, СКТБ «Н а др а » інсти
туту нафти і газу, обласна
бібліотека д ля
юнацтва,
Б М М Т «С упутни к» та коо
ператив «Прискорення».
Творчих планів дуж е ба
гато, проблем та питань теж
чимало, але основні напрям
ки діяльності нашого цент
ру такі: організація постійно
діючого вернісажу найріз
номанітніших художніх ви-»
робів переважно самодія
льних митців (студенти худ
графу, чуєте?!),
реклама
їхньої творчості, організа
ція ділового
клубу-кафе,
дискусійного клубуь нала
годження контактів та вста
новлення творчих зв'язків
із зацікавленими організа
ціями.
«Прикарпатський
куль
турний центр» поки що не
має аналогів у нашому краї,
отож передбачити всі нгй
прямки розвитку організа
ції
важкувато. Це ні
в
якому разі не кооператив,
хоча певна частина роботи
ПКЦ
базується на коопе
ративних формах, які дуже
тісно пов’язані з держав
ними
госпрозрахунковими
формами робіт. ’Затверд
жено положення про ПКЦ ,
головою ради обрано ве
дучого конструктора СКТБ
«Н а др а » С . Л . Завадського
(д о
речі,
членом
ради
ПКЦ є студент історичного
факультету педінституту Бо
рис Юхно).
'Ми звертаємося до вас:
усі бажаючі
випробувати
свою
творчу
активність,
усі, хто має
та плани їх втілення,
обмеження напрямків
льності), — подавайте
ласка, свої пропозиції у пи
сьмовій формі за адресою:
284000, м. Івано-Франківськ,
Головпошта,
аб. скр. 315,
П К Ц — .РоКлуб.
>
І приходьте на наші сесії
кожного вівторка о 20.00 і
щ онеділі о 13.00 на вул.
Радянську, 12.
О . ГУЦ УЛ Я К .
Студент II курсуЛ>Ілологічного факультету, член
ради РоКлубу. член літ
студії «Зав’язь».
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■ З ПОЕТИЧНОГО

Один з епізодів вересневих днів
У березні 1940 р. на При
карпатті побували
відомі
українські радянські пись
менники Іван Ле та Юрій
Яновський. Вони побачили
не тільки страшну спадщи
ну, залишену довгими ро
ками іноземного пануван
ня, але й перші паростки
нового
будівництва.
На
основі побаченого і почу
того Іван Ле написав опо
відання
«Твердий харак
тер». що у 1940 р. появило
ся у друці, а пізніше було
перекладене російською та
англійською мовами.,
...«На піднебесному шпи
лі Карпат, на голій верхо
вині стоїть сумна назовні
кам’яниця — астрономічна
обсерваторія», — так роз
починає своє
оповідання
Іван Ле, маючи
на увазі
високогірну
обсерваторію
на горі Піп-Іван. На звіст
ку про прихід
Червоної
Арм ії пілсудчики вирішили
висадити її у повітря. Про
те цим лихим намірам —
знищити величезну спору
ду (у ній було 40 кімнат)
перешкодив 66-річний сто
рож Петро Гринюк, як йо
го назвав письменник, бо,
на жаль, справжнього прі
звища нам не вдалося вста
новити. Цей забитий і не
письменний гуцул, «завж
ди мовчазний і самотній,
як самотня смеречина
в
скелі», зрозумів, що пиха
те і ненависне панство хо
че зруйнувати «заклад знань
і науки». «Старече
серце
ниділо. Той заклад він бу
дував, будував народ. Не
вже
зруйнують?
Стільки
приладів..., на золото краю
придбаних. Певне, ті при
лади потрібні державі, ко
ли на них витрачаються ве
ликі кошти навіть у такій
державній скруті», — пра
вильно роздумував
Петро
Гринюк.
Ці роздуми героя опові
дання «Твердий характер»
абсолютно точно відбивають
ставлення гуцулів до обсер
ваторії та наміри польських
офіцерів знищити
її.
Із
спогадів мешканців
села
Зелена Надвірнянського ра
йону відомо, що, крім об
серваторії, тут були
ще
«Схроніско», тобто готель
— вілла польського пись
менника С. Вінценза (1888
— 1971), уродженця С ло б о ди-Рунгурської (тепер С ло 
бода Коломийського райо
ну). та «О лей кі», фабрика
по виробництву
ефірних
масел. Н а їх будівництво,
як згадує 80-річна житель
ка села Зелена В .М. Зе
ленчук, «возили каміння, де
рево з Шибеного кіньми
або несли на плечах. На цій
будові працювала і я, і мій
батько: За це отримували
мізерну платню. Коли буді
влю завершили, сюди пона
їжджали польські пани
і
письменники на
відпочи
нок». Д о нашого часу збе
реглася тільки обсервато
рія, , щоправда,
частково
зруйнована. Отже, ці буді
влі на Піп-Івані стали ча
сткою життя багатьох меш
канців Карпат, де вони зна
йшли, хоч і мізерний, але
все ж таки заробіток,
за
який на Прикарпатті в умо
ва* окупації панської Поль
щі було дуже і дуже важ
ко.
Тепер нам стане зрозумі
лою подальша поведінка ге
роя оповідання
«Твердий
характер». Старий сторож
вдається до хитрощів. Щоб
врятувати життя панів офі
церів, які могли б, мовляв,
загйнути під час вибуху, Пе
тро
Гринюк погоджується

за грошову винагороду на
тиснути на рубильник. Він
зрозумів,' що не може Ра
дянській владі руїни пере
дати, бо «Червона
Армія
своїм життям, життям чес
них людей накладає, щоб...
від тої наволочі поміщиць
кої звільнити, край очистити
від гнилизни і від війни на
род урятувати...».
Не
діждавшись вибуху,
вранці польські жовніри по
чали підніматися до обсер
ваторії. «То йшла Гринюкова смерть. Нехай карають,
кати прокляті, — безнадій
но погодився Гринюк. —
Нехай руйнують самі, але
тільки після моєї
смерті.
Петро Гринюк теж має той...
характер». Він схопив по
льський прапор, зубами ві
дірвав від нього полотни
ще, а червону частину під
няв над обсерваторією. Пе
тро Гринюк «ніколи не пе
реживав більш
урочистої
хвилини в своєму житті, як
оця. Присів з непокритою
головою під трепетним чер
воним стягом, на злих во
як, що дерлися
в ручах,
без бінокля глянув:
—
Ідіть, кати!
Товариш
Гринюк умиратиме під пра
пором людської волі й пра
вди!».
І тут сталося несподіва
не і непередбачене. Поль
ські жовніри,
побачивши
червоний прапор над обсер
ваторією, подумали, що ра
дянські бійці
випередили
їх. -У паніці вони кинулися
тікати.
Так Петро Гринюк вряту
вав обсерваторію. Залиша
ється пояснити, чому Іван
Ле назвав своє оповідання
«Твердий характер» і зві
дки дізнався про цей факт.
Ми вже навели слова ге
роя: «П етр о Гринюк теж
має той... характер». Щоб
були зрозумілими ці сло
ва, а, отже, і назва твору,
нагадаємо, що сторож у ці
тривожні для нього дні вря
тував від
переслідування
підпільника-комуніста С ла века, який і розповів йому
«про твердий характер біль
шовиків». Так Петро
Гри
нюк
підсвідомо
проявив
«той... характер»,
ставши
з раба вільною людиною. А
про врятування обсервато
рії, а отже, про джерела
свого оповідання Іван Ле
писав у листі до нас від
12 квітня 1967 p.: «Твердий
характер» написано мною
виключно під враженням йо
го (С. Вінценза. — В. П.)
запальної розповіді про те,
як відступаючі від Черво
ної Арм ії (польськ. — В. П.)
вояки намагалися знищити
обсерваторію на горі «М а ричейка», як її
врятували
радянські бійці за допомо
гою сторожа та одного кар
патського
революціонера
(на жаль, його прізвище не
встановлено. — В. П.). Роз
повідь Вінценза була над
міру об’єктивною, насиче
ною фактами, психологічни
ми рисами... Він
подавав
мені чимало найпотрібніших
деталей про ту обсервато
рію, про її врятування від
руйнації».
А далі Іван Л е досить
глухо (пройшло майже три
десятиліття з того
часу!)
розповів про арешт С. Він
ценза радянськими прикор
донниками: «Й ого
затри
мано в горах, десь то, і об
винувачено, що він шукав
можливості втекти з Радян
ського Союзу... Тож і до
велося мені з Петром Козланюком іти
й «визволя
ти» Вінценза з біди. Дове
лося нам і письмово стверд

«О О Д Е ТС К И Я И ЇД А Г О Г » орган п артнои а, вантоіта. профсоюаммх
пооФсоюаимх иоиитвтош н иомитата
ЯКСЯУ
рата,

Ммно-Франмоаского

государст манного падагогичвеВ. б я ф п и м * . Г а н н і вмходит

жувати нашу письменницьку
довіру письменникові... Тож
і забрали ми його в тій не
приємній ситуації
(тобто
звільнили із Станіславської
тюрми. — В. П.), відвезли
аж і додом у в гори (у С л о боду-Рунгурську, де поль
ський письменник мав са
дибу, б.іля якої
спорудив
пам’ ятник І. Франкові, вза
галі перший на Україні. — ‘
В.П.)». 28 вересня 1967 р.
польський письменник у ли
сті до нас написав, що Іван
Л е «зробив для мене не
оціненні, прямо дружні по
слуги» (подано у перекла
ді). Не знаємо, чи у своїх
спогадах «Діалоги з Совє-

■ НА ФОТОКОНКУРС

цього моменту і розпочи
нається.
Обсерваторія і
справді
врятована, але її ще мо
жуть знищити польські офі
цери, які втікають до Ру
мунії. Тоді Василь Палій
чук «узяв... польський пра
пор, одірвав білу половину,
зоставив малинову та й під
няв такий знак на щоглу.
Саме на світ узялося, сон
це на знак мій засвітило,
далеко видно на всі сторо
ни мій червоний знак!». Як
бачимо, він повторив вчи
нок Петра Гринюка,
але
цей його крок мав зовсім
інший резонанс. З
цього
моменту обсерваторію об

таких синів! Най їм жити
буде легко!».
У житті Василя Палійчу
ка, якого ще недавно по
льське панство пацифікувало і примушувало цілувати
руку, сталася ще одна не
звичайна подія — його об
рано делегатом Народних
Зборів Західної України у
Львові, щоб разом з інши
ми, такими ж знедолени
ми, прийняти важливі істо
ричні документи про воз
з’єднання Західної
Укра
їни з Радянською
Украї
ною.
Допитливий читач, очевиддно, вже здогадався,
що
Ю. Яновський назвав свого

ЗОШИТА
Знову повернувся після
дворічної служби в лавах
Радянської Армії у сту
дентську сім’ю студент III
курсу філологічного фа
культету Іван АНДРУСЯК. Сподіваємося,
що
його навчання буде успі
шним так само, як і успіш
ними є його поетичні спро
би.
І. Я. ФРАНКУ
Зорі у небі,
наче узори.
Хрестик до хрестика
у пітьмі.
Вуйку Іване,
падають зо р і/
До ніг падають. Підніміть.
Тиша у горах.
Трави некошені.
Некошені трави слів.
Вийдіть з косою
на плаху росяну.
Викосіть бур’яни злі.

«РП»

Вдарте тугим
каменярсьіуш—молотом
Об гранітної скелі смерч.
Революція — світу
молодість.
Геть неправду!
Пута всі .геть?
Плаєм із груня збішу
у поле.
Серце стукоче.
Серце щемить.
Вуйку Іване, гляньте ••/'■—■
падають зорі.
До ніг вам падають.
Підніміть.
Як Вам пасує —
в руці із зіркою.
Зорями вишита
сорочка Ваша.
Але, вуйку Іване,
чому так гірко Вамг
чому так важко, Вам,
чому так важко?.-

ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Шановні студенти, викладачі, працівники інституту! Редакція продовжує друкувати фотороботи
на конкурс. Надсилайте
нам свої творчі доробки,
адже фотографія — це
тами» (1966) він розповів
про врятування обсервато
рії, але у них розповів (по
дано за уривком, опубліко
ваним у 1989 р. у журналі
«Пш екруй»), з якою знева
гою сталінські посіпаки від
носилися до гуцулів
(«То
відсталий народ»). На запи
тання С. Вінценза: «Якими
вони будуть у майбутньо
му? У музей заберете їх
костюми, звичаї і -ціле їх
життя, ЧИ як?», один з них
пихато відповів, що будуть
«працювати, культурно пра
цювати під нашим керівни
цтвом, аж будуть такими,
як ми». Тепер можемо зро
зуміти, звідки взявся отой
національний нігілізм, зне
вага до історії, культури і
звичаїв українського наро
ду! Така була політика «ге
ніального вождя всіх наро
дів і часів»!
А розповідь С. Вінценза,
автора чудового твору про
Гуцульщину «Н а високій по
лонині»,
про
врятування
обсерваторії
чув також
Ю . Яновський, який на її
основі написав оповідання
«Василь Палійчук,
гуцул»
(1940). Воно сприймається,
як своєрідне продовження
оповідання «Твердий харак
те р». Якщо твір Івана Ле
закінчується
врятуванням
обсерваторії, то
«Василь
Палійчук, гуц ул» саме
з

теж мистецтво. Кращі ваші знахідки ми обов’язково друкуватимемо під нашою вже традиційною рубрикою «На фотоконкурс
«РП». Бажаємо Вам успіху!
минало польське панство,
думаючи, що її зайняли радянськГ воїни, а обдурені
жовняри приходили сюди,
щоб здати «більшовицькій
управі» зброю, щоб привес
ти сюди міністрів і « п ’ять
міхів грошей при них».
З цього моменту насту
пає перелом у свідомості
неписьменного гуцула: «Бо
я вже не просто собі
—
Василь Палійчук, гуцул. Те
пер під моєю рукою нау
ка — небо стежити. Рушни
ці й гармати. Пани міністри
З цілим банком...
Бігме,
страшно простій людині на
таку гору стати — звідусіль
її видно, й з-за кордону
позирають, як оті Палійчуки
без панів живуть!».
Схвильовано
розповів
Ю . Яновський про зустріч
Василя Палійчука з радян
ськими танкістами (тут пи
сьменник допустив
худо
жню неточність — танки не
могли піднятися на таку ви
соту), які дякували
йому
за збереження народного
майна, за мудрість. А для
нашого героя — це зустріч
з новим світом. «Такі весе
лі, такі файні хлопці визи
рають із танків. Та м о ло дь
молодюсінькі, ще й лиця
рум’яні! «М о ї ви голуб’ята,
-*■ кажу по-простому, — а
най вашим батькам і мате
рям ласка з неба падає за
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* ЗАКОХАНІ,
Фоторобота
лауреата
Республіканської
премії
ім. Миколи Островського,
нашого земляка
Василя
Пилип’юка.
героя Палійчуком не випад
ково. Це ніби лродовжена
у нових суспільних умовах
розмова про нащадка Іва
на Палійчука з
повісті
М. 'Коцюбинського
«Тіні
забутих предків». Автор д у 
же любив цей твір свого
великого
попередника
і
навіть пізніше,л 18
липня
1948 p., у своєму щоденни
ку порівняв його повість з
оповіданням французького
письменника П. Меріме «К о лом бо»,
шкодуючи,
що
М. Коцюбинський не напи
сав др угої гуцульської по
вісті, умовно відомої під
назвою «Годованці».
Принагідно хочемо вип
равити думку у нарисі В. Є.
Панченка «Ю рій Яновський»
(К., 1988), який пише,
що
С. Пушик, «докладно вив
чивши фактичну основу но
вели «Василь Палійчук, гу
цул», твердить, що історія
верховинця...
викладена
Ю , Яновським так, як було
з житті і як про це розпо
вів письменнику його знайо
мий, Станіслав Вінценз, у
березні 1940 року... « У да
ному випадку наш шановний
письменник повторив за на
ми ці дані, опубліковані ко
лись
у
«Прикарпатській
правді».

в. полєк.

Доцент кафедри україн
ської літератури.

Сизокрилою чайкою
над розбурханим морем
летіти.
Захлинаючись співом,
утратити часу лік.
Прорости над туманом.
І горіти.
І недогоріти.
І в серцях залишитись
горіти навік.
Волі свої забути,
забути свої печалі.
Перейнятися болем за все
і за всіх.
Найдорожчих людей
втрачати.
Пережити зневагу, сміх.
Лесю, Ларисо, Чайко...
Важко збудити море.
Важко його підняти
на повстання
супгроти скал.
Нелегко людиною бути
у світі,
де правлять болі..
Але, мабуть, найважче
підняти
на морі шквал.
Звідки у Вас ця мужність,
ніжна, тендітна
ДІВЧЙ Й О

з імеїнем
ЗІ

в якім печаль?
Звідки у Вас ця сила —
бентежно-тихими
віршами
піднімати до бою
і гартувати сталь?
Звідки у Вас ця
мудрість —1
сіяти правди квіти,
щоб кожен був
українцем,
у серці і у піснях?...
...Прорости над туманом.
І горіти.
І недогоріти.
І повік залишитись
горіти в серцях.
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