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Днями в інституті відбу
лася звітно-виборна
кон
ференція
комсомольської
організації нашогЬ вузу. На
порядку денному
стояли
такі питання: звіт комітету
комсомолу, вибори до но
вого складу комітету ком
сомолу інституту,
вибори
кандидатів до складу міськ
кому та обкому комсомо
лу, делегатів на міську зві
тно-виборну
конференцію
та кандидатів д о
складу
Л К С М У та ЦК ВЛКСМ .
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Днями в актовому залі інституту з таким порядком
денним відбулися відкриті партійні збори Інституту.
Гадаю, багатьом хотілося б ознайомитися з їх роботою.
Тому ми друкуємо (за браком площ і) стислий виклад
основних положень доповіді секретаря парткому М . М.
Яцури та .ідеї, пропозиці та зауваження, що виникли
в
он
ї ї обговорення. Також, згідно ухвали зборів,
подасмо постановчу частину рішення.
Ми не даємо оцінку окремих висловів,' думок, що
прозвучали на цьому засіданні. І, як вже згадували, за
браком прощі не зможемо розповісти про дискусії,,
що відбулись в той день. А ле , сподіваємось, наші
читачі саміі дадуть їм оцінку на сторінках інститутської
багатотиражки.

О С Н О В Н І П О ЛО Ж ЕН Н Я
Д О П О В ІД І СЕКРЕТАРЯ
П А Р ТК О М У ІН С ТИ ТУ ТУ
М . М ЯЦУРИ
Коли аналізувати грома
дсько-політичну ситуацію в
інституті в цілому, то слід
констатувати, що за остан
ній рік вона явно змінила
ся. Студенти
і викладачі,
особливо гуманітарних фа
культетів, проявляють вели
кий інтерес до різних сто
рін перебудовчих
проце
сів як у місті, області, так
І в країні в цілому. Прига
даймо активне включення
студентів у передвиборну
кампанію до виборів наро( дних депутатів СРСР. Нес
тандартні дії майбутніх вчи
телів історії прямо-таки на
лякали декого. Замість того,
‘^ г щоб тверезо осмислити дії
•студентів і допомогти їм
правильно діяти, чулися по,ради найрадикальніших на
прямків.
Сьогодні більшість
на
ших студентів не тільки ба
жають зрозуміти суть про
цесів, які відбуваються
в
нашому
суспільстві,
але
прагнуть брати найактивні
шу участь у них, якимось
чином вплинути на хід пе
ребудови. Ц е спричинило
д о створення студентської
фракції у вченій раді інсти
туту. І це, вважаю, є новим
кроком у розвитку
сту
дентського
самоврядуван
ня.*
Зараз дитям підвищеної
політичної активізації сту
дентів є їх ініціативна гру
па, яка поставила за мету
створити
в інституті
сту
дентське братство'. Це, га
даю, природньо. Є тільки
побоювання, щоб ця орга
нізація, як подібна, львів
ська,
не
співпрацювала,
приміром, з
УГС .
Щоб
цього не сталось, партко
му, можливо, слід би, на
дати їм допомогу.
Осуджувати студентів за
те, що в них проявляється
громадська свідомість, не
правильно. А ле цю енергію
та
спрямувати
правиль
не' русло, тобто на розв’я
зання завдань перебудови
^узу, громадських органі
зацій.
Xtro це повинен зроби
ти? В першу ч^ргу декана
ти, .партбюро, факультетів,
партгрупи кафедр, комітет
комсомолу, профкоми, ко
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лому, добре, але готува
лась вона, як знаю, поха
пцем, без всякої гласності.
І до пррфкому
можна
пред’явити чимало претен
зій. Наприклад, на почат
ку .кожного
календарного
року профком і ректорат
укладають угоду по oxoptoні праці. Вона була укладе
на й на цей рік. Однак за
її виконанням ніхто не слід
кує.
Особливо гостро в нашо
му колективі стоїть питан
ня дисципліни.
На думку
парткому, з якою, до речі,
погоджується і
ректорат,
за останній час більшість
завкафедрами, деканів ці
лком свідомо не хочуть за
йматися
питаннями зміц
нення дисципліни як серед
викладачів, так і серед сту
дентів. Щ об не бути голо
слівним, я наведу деякі да
нії, Із чотирьох перевіре
них факультетів: ф ілологі
чного, історичного, інозем-

муністи, просто старші то
вариші. Однак,
на жаль,
справжньої організаторсь
кої роботи на факультетах,
як в деканатах, так і в гро
мадських організаціях по
ки що не відчувається. Д е 
які партійні бюро і партгру
пи не користуються авто
ритетом не тільки серед
студентів, алб й серед ви
кладачів. У такій ситуації
опинилося бюро історично
го факультету, очолюване
донедавна В. І. Сілецьким.
Володимир Іванович не зу
мів згуртувати партбюро.
М ало цікавляться
жит
1. Зусилля партійної ор
тям студентів, особливо по
ганізації спрямувати на да
за інститутом, парторганізації і керівники більшості
льше формування мораль
факультетів. У такій ситуа
но-політичного клімату
в
ції студентам нема куди іти
колективі,
серед
студентсь
за порадою у вузі. Звича
кої молоді,
громадськойно, що тоді вони шукати
муть підтримки десь у нополітичну активність людей
івоствореній
студентській
спрямувати на
вирішення
організації, чи в культурно.конкретних
завдань
пере
науковому товаристві «Рух»,
будови.
а то і в У ГС . Словом, сус
пільно-політична обстанов
2. Зобов’язали партком,
ка у колективі вузу далека
парторганізації факультетів
від такої коли
б м&жна
в жовтні — листопаді ц. р.
затпокоїтися.
проаналізувати форми і ме
Є чимало недоліків у ро
тоди політичного впливу на
боті партійної, профспілко
колективи, стан Ідеологіч
вої, комсомольської орга
ної і політико-виховної ро
нізації, ректорату.
Взяти
боти серед викладацького
студентське самоврядуван
складу і студентської мо
н я. Скільки про нього вже
лоді. Визнати за доцільне
сказано, а зрушень нема.
створення
при
парткомі
Локи що на кафедрах,
в
ідеологічної комісії, а та
деканатах, (ректораті,
ко
кож
інформаційно-пропа
мітеті комсомолу, у проф
гандистських груп з числа
комах інституту не знайдекерівників інституту,
дос
.но дієвих механізмів
для
приведення в рух
цього
відчених викладачів-суспільстудентського інституту.
ників
на факультетах і в
Студенти
продовжують
підрозділах інституту на по
скаржитися на факти
не
точний навчальний рік.
справедливого
розподілу
місць у гуртожитках, сти
3. Парткому, ректорату,
пендій. С л ід сказати,
що
групі народного контролю,
,і комітет комсомолу, очо
комуністам-керівникам вжи
люваний комуністом О . Санти невідкладних заходів по
гулією, схильний останнім
докорінному
підвищенню
часом займатися
більше
виконавської і трудової ди
загальними проблемами, у
сципліни на факультетах,
тому числі республікансь
у всіх підрозділах інститу
кого чи навіть
союзного
ту. Рекомендувати партгрузначення.
пам, парторганізаціям фа
Не- чути комосомольськокультетів у листопаді— гру
го штабу в інституті. Пра
дні ц. р. заслухати на ві
ктичні справи студентської
дкритих зборах звіти комолоді залишаються
поза
■Муністїв-керівників про їх
його увагою. Скажімо,
16
особисту участь у роботі
жовтня цього року прохо
*по‘ підвищенню дисциплі
дила студентська конферен-/ нованості й організованості
ція по виборах делегата на
в колективах. У
грудні
Всесоюзний форум.
Сама
1989 р. з цього питання за
конференція пройшла в ці
слухати на партійних збо-
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Них мов та факультету по
чаткових класів — тільки
на двох останніх не спос
терігається тенденція
до
пропусків практичних і се
мінарських занять.
Серйозно турбує мораль
ний клімат
серед
наших
студентів. 6 випадки розпи
вання нашими хлопцями і
дівчатами спиртного в ГУРтожитках.
Особливого значення
в
нинішніх умовах
набуває
ідеологічна робота. Обста
новка диктує: діяти старими
методами не можна, пот
рібно шукати нових. Добре
зарекомендували себе сус
пільно-політичні дискусійні
клуби. Однак цього навча
льного року вчасно відно
вили свою роботу
тільки
клуби М. В. Когутяка і В. А.
Ш индлера, інші чогось ви
чікують.
Іншою випробуваною фо
рмою ідеологічної роботи
є круглі столи, зустрічі пра

цівників партійних і радян
ських органів, членів парт
кому і ректорату, партій
них бюро і деканів із сту:
дентами в аудиторіях і за
Місцем проживання.
) На жаль, ще не часто ве
дуться відверті розмови зі
студентами
викладачами
, кафедр суспільних
наук.
Чимало наших активістів не
вміють вести полеміку
і
наступальні політичні дис
кусії,' переконувати, давати
відсіч крикунам і демаго
гам. Виходячи саме з цьо
го, в інституті
створено
студентську групу полемі
чної майстерності під кері
вництвом доцента В. І. Кафарського.
Вимагає вдосконалення і
система політичного інфор
мування студентів, викла
дачів і працівників
вузу.
Давно потребує
впровад
ження ідея перенести ро
боту
суспільно-політичних
дискусійних клубів на По-

Секретарем комітету ко
мсомолу інституту обрано
на другий строк О . Сангулію , його заступником по
---ідейно-виховній роботі
В. Даниловського, заступни
ком по організаційній ро
боті г— В. Ворошилову.
Звітну доповідь комітету
ком сом олу та докладнішу
інформацію про звітно,-вйборну конференцію читай
те в наступному
номері
нашої газети. •

літінформації студентів
і
заняття, методологічні се
мінари і політшколи.
У вузі необхідно розро
бити комплексну програму
ідеологічної роботи.
Тер
мін дії такої програми мо
жна б визначити на період
навчання студента в інсти
туті. Важливо, щоб кожен
викладач, кожен працівник
вузу чітко визначив
свою
позицію і, зокрема, по від
ношенню до неформалів,
І в першу чергу це стосу
ється комуністів. Бо кому
ніст без чіткої ідейної по
зиції — не комуніст. А фа
кти свідчать, що далеко не
кожен комуніст інституту є
активним бійцем партії, за
ймає очікувальну позицію.
А партійні бюро тим часом
миряться з подібною
па
сивністю, втрачаючи й далі
свіій авторитет.

:
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рах звіт члена КПРС рек
тора В. І. Кононенка.
4.
Парткому,
цеховим
парторганізаціям вести на
полегливий пошук
нових
форм, політичної роботи з
людьми по патріотичному
та інтернаціональному ви
хованню, які б відповідали
сучасним умовам. О собли
ву увагу звернути на онов
лення змісту роботи мето
дологічних, політичних се
мінарів та шкіл політнавчання, її максимальне на
ближення до проблем пе
ребудови, демократії і гла
сності. Вважати за доціль
не створення при парткомі
суспільно-політичного дис
кусійного клубу за участю
викладачів кафедр суспіль
них наук, керівників кафедр
і факультетів.
5 Партійній
організації
інституту активно впливати
■на всі суспільно-політичні
тенденції, що виникають і
формую ться серед викла
дацького складу, студентів,
підвищувати роль у цьому
кафедр, усієї навчально-ви
ховної роботи, рішуче ви
корінювати і попереджувати
негативні прояви, зокрема,
демагогії, політичної
не
зрілості. З цією метою ши
роко використовувати
со
ціологічні дослідження, га
зету «Радянський педагог»,
радіомовлення, стінну пре
су, наочну агітацію.
.

6. . Партійним, комсомо
льським організаціям напо
легливо працювати з ко
муністами, членами ВЛКСМ ,
які входять до складу новостворених
громадських
організацій і
угруповань,
давати принципову оцінку
тим людям, які проявляють
безідейність, потурають на
ціоналістичним, екстреміст
ським проявам, практику
вати особисті звіти, індиві
дуальні співбесіди з кому
ністами і комсомольцями
з метою вивчення їх полідичних світоглядних позиців.
Члену КПРС проректору
по навчальній роботі Б. В.
Василишину
в
листопаді
ц. р. проаналізувати теми
і програми спецкурсів
і
спецсемінарів, рівень
їх
викладання і відповідність
політичним реаліям дня і
винести це питання на об
говорення ради інституту,
8. Партійній організації
Інституту активно включи
тися з перших днів вибор
чої кампанії
в політикомасову роботу, залучивши
до неї Профспілкові, ком
сомольські, всі громадські

організації,
організувати
пошук і висунення кращих
представників викладацько
го складу і студентської мо
лоді. Д о 15 листопада роз
робити у парткомі конкре
тний план організаторських,
політико-виховних заходів з
цього приводу.
9. Лист ЦК КПРС до пар
тійних організацій
і всіх
комуністів схвалити і взя
ти до виконання.
10. Партійному комітету
(Яцурі М . М.,
Ступарику
Б. М .) до кінця року про
аналізувати виконання
рі
шень парткому комуністами-керівниками і обговори
ти це питання в січні 1990 р.
на своєму засіданні з по
зицій виконавської дисци
пліни і партійної відповіда
льності.
11. Партійному комітету
вий^и до ректора з питан
ням про доцільність пере
ведення бібліотеки
інсти
туту у вищу категорію.
12. Партійним організаці
ям, керівникам факульте
тів', профкомам звернути
особливу увагу на дальше
поглиблення студентського
самоуправління, спрямував
ши цю роботу на наведен
ня дисципліни і порядку,
поліпшення соціально-побу
тових умов студентів, іде
йно-виховної роботи у гу
ртожитках.

У обговоренні доповіді секретаря парткому, проекту
постанови, відкритого листа ЦК КПРС до партійних
організацій і , комуністів взяли участь комуністи P. М .
Старостенко, І. М . Шумейко, В. Ю . Штерн, Я. С. Трахтенберг, f . Й. Хенегар, Б. В. Василишин, П. Хмельовський, О . Сангулія, Т. Гіарфан та інші.
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У цьому році здійснила
ся мрія М ар’яни КУР И ЛО :
вона стала студенткою фа
культету підготовки вчите
лів початкових класів. З ’я
вилися у дівчини нові кло
поти, бо навчання у вузі
г - це д е іц о
складніше,
аніж у школі: треба серйоз
но готувати конспекти, при
вчатися до самостійної р о
боти, адже попереду
ще
не знане випробування —
зимова сесія.
А д ля
третьокурсників
факультету іноземних мов
Зеновія ІВАНКІВ А та Олега
М Е ЛЬ Н И К А
' студентське
життя стало звичним. Вони
знають, що таке заліки та
іспити, як знають і те, що
готуватися д о них
треба
протягом усього семестру.
Ф ото В, Бобика.

Нещодавно на Україні від- ції укра.ністів, заступника
булася значна подія. 19 ж ов-^директора Інституту літератня у конференц-залі Сек- т-ури ім. Т. Г. Шевченка А Н
ції суспільних наук AJS УРСР УРСР, доктора філологічних
у Києві відбулися Установчі наук
М. Г. Жулинського,
збори, на яких засновано який вказав, що внаслідок
Республіканську
асоціацію відсутності
державності
українознавців.
українська культура
кінця
Чим викликана ця подія? XIX — початку XX століття
Читачі, мабуть, ознайомили- залишалась малопопулярною
ся з трьома великими пуб - у світі, дещо ожила
вона
лікаціями Оксани Пахльов- в 20-х роках і знов у ЗО —
ської під назвою «С тарт з 40-х роках настав її занеруїни космодрому», що б у - пад, викликаний трагічними
ки опубліковані в «Л іте р а - подіями часів масових penтурній Україні» в липні цьо- ресій, коли
було завдано
го року. В них авторка д е - великої шкоди українсько.тально описала, як на по- му інтелектуальному потенчатку цього року народила- ціалу і лише сьогодні, в рося
Міжнародна
асоціація ки нашої перебудови, відукраїністів в Неаполі.' Ініці- роджується почуття націоаторами і засновниками її нальної самосвідомості, зростали Інститут
літератури стає авторитет української
ім. Т. Г. Шевченка А Н УРСР мови, літератури та історії.
(Україна), Гарвардський інМіжнародна
асоціація
ститут українознавчих студій україністів
взяла на себе
лри Гарвардському універ- зобов’язання широко попуситеті (С Ш А ) та Неаполітан- ляризувати в світі український
Університетський ську
культуру,
надбання
інститут сходознавства (Іта- минулих століть.

згідно структури Статуту,
були обрані керівні органи
Республіканської
асоціації
українознавців.
Першим
президентом обрано відомого українського письмен- ’
ника Івана Дзюбу, а віцепрезидентами
— історика
М. Брачевського, філологів
П. Кононенка, О . Пахльовську і літературознавця М.
Ільницького, вченим секретарем — Ю. Луценка. Також
обрано голів де в ’яти комі
сій — археографічної, едиційної, з української бібліографії, для поширення української культури, педагогічної, з міжнародних контактів,- по роботі з молоддю ,
по музеєзнавству та краєзнавству, а також редактора інформаційного бю летня..
Також обрано 20 членів комітету РА У,
які працюватимуть в різних
комісіях,
Відбулося перше засідання
цього комітету,
на якому
розглянуто організаційне питання.

ФОРУМ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ЙДУТЬ ЗВІТИ І ВИБОРНУ КОМСОМОЛІ

Чим живе художньо-графічний?
20 жовтня відбулися зві
тно-виборні комсомольські
збори на художньо-графі
чному факультеті, у роботі
яких я взяв участь і хочу
через газету висловити де
кілька думок, своєрідну пі
слямову, яка, мабуть, де
що виходить за рамки цього
заходу.
Щ о стосується загальної
ситуації в комсомолі,
то,
безперечно, студентську мо
лодь хвилюють ті кризові
моменти, в яких опинилася
спілка. В чому ж причини
кризи? Чому так сталося?
Як на мене, то перш за все
тому, що в комсомол ро
ками приймали всіх підряд,
цілими партіями, не врахо
вуючи особисті думки, по
гляди, бажання. По-друге,
тому, що комсомол відпові
дав буквально за все і ра
зом з тим ні за що. Не
було чіткої позиції в роботі
В ЛК СМ .
і ось результат.
Здавалося б,
що на цих
двох причинах можна було і
зупинитися. А ле ось на яку
думку навели мене слова
головного героя кінофіль
му «Собаче серце», знятого
за романом М , Булгакова,
професора Преображенського, який сказав, що при
чини кризи, в якій опини
лася країна напочатку 20-х
років, не стільки в грома
дянській
війні, в розрусі,
голоді, скільки в свідомості
лю дей. Як<Цо кожен буде
чесно і до кінця виконува
ти свої обов’язки, не ліз
ти в ті справи, в яких не
(розуміється, не заважати
іншим людям працювати і
при цьому
буде вчитися
правил елементарної куль
тури і виконувати ті прави
ла, — кризи може і не бу’
ти. Мабуть,^ не можна бук
вально переносити ці слова
на комсомол, але в них є

раціональне зерно.
Цей «ліричний»
відступ
став би зрозумілим кож
ному, хто побував би на ко
мсомольських зборах худграфівців. На свої головні
збори року
прийшли 132
комсомольці з 222 члЬнів
ВЛКСМ , що стоять на облі
ку у факультетській органі
зації. Здавалося, ті, хто при
йшов, повинні бути зацікав
лені в розмові, яка поведе
ться у залі. А вийшло зов
сім навпаки.
Дуж е здивувало те,
що
ледь не всі взагалі не спри
ймали звіт комсорга факу
льтету
Ігоря
Ванжурака,
який висловив, до р е ч і,'ба
гато цінних
пропозицій і
критичних зауважень. А ле
зал хвилювали, мабуть, зов
сім інші речі. Твердж у це,
бо спостерігав за тією глу
хою байдужістю у залі, ко
ли І. Ванжурак з тривогою
говорив про те, що ніхто
не відвідує політінформації,
засідання політичних клубів
як нову форму проведення
політзанять, що не досягли
ніяких конкретних резуль
татів члени нового сектору
поі вивченню громадської
думки (може, тому, що д у 
мка, як така, відсутня у сту
дентів худграфу?), що фа
культет має заборгованість
по сплаті членських внесків
щ е за липень, серпень, ве
ресень, а відповідальна за
цю роботу від комсомоль
ського бюро У . Варцаб’юк
не тільки не домоглася своє
часної сплати, але й іноді
покривала тих, хто своєча
сно цього не зробив.
Бажання сказати своє сло
во в обговоренні доповіді
не мав ніхто. Доводилося
наполягати, щоб хтось усе
ж таки виступив. Навіть се
кретарю партійного бюро
факультету О . С. Резі, який

користується повагою у сту
дентів, не вдалося нікого
розворушити. У своєму зве
ртанні Олексій Степанович,
зокрема, відзначив, що всі
виступи, які- довелося про
слухати, .надто поверхові
погано те, що немає ж од
ного критичного зауважен
ня до деканату, ректорату,
партійного комітету. А ле чи
означає це, що у студентів
все гаразд і ніяких проб
лем?
Особисто у мене склалося
таке враження, що факуль
тет ще досі весь оповитий
павутиною застійного часу,
коли нікому нічогп не потрі
бно, ніхто нічого не хоче
і всі голосують «за ».
Цю
мою думку підтвердили дві
репліки із залу: «Деканат
тисне на нас постійно. По
грожують
все згадати на
п’ ятому курсі, а тому всі
бояться, мовчать», «С лово
нашого декана І. В. фічори
вважається
на факультеті
законом, хоч основна маса
студентів з цим не згідна.
Він гарний
адміністратор,
але стоїть ще на застійних
позиціях» (записано мною
дослівно. — В. Д.)На мою думку, є ще одна
причина такої
пасивності,
її, до речі, висловив О . С.
Рега. Уявіть собі, що на ці
факультетські збори від ви
кладачів прийшли тільки се
кретар партбюро і його за
ступник. Декан факультету
— у відпустці, але з декана
ту не було нікого. Напрошу
ється лише один висновок:
не цікавлять викладачів сту
дентські проблеми, чи мо
же вони і слухати їх не хо
чуть?
В. Д А Н И Л О В С Ь К И Й .
Заступник секретаря комі
тету комсомолу інституту.

/іія). На цьому всесвітньому форумі україністику репрезентували представники
різних країн світу. Було вироблено структуру міжнародної асоціації україністів,
відбулися вибори президента, віце-президента, вченого
секретаря та бюро асоціації і комісії з діячів науки
і культури
різних краін
світу.
_
Виходячи з цих подій, така Республіканська асоціація україністів (Р А У ) створена 19 жовтня при Академії
наук УРСР на базі одинадцяти інститутів соціального
та гуманітарного профілю,
відповідних кафедр
вузів,
творчих спілок. РА У є складовою частиною Міжнародної асоціації україністів і в
своїй діяльності керується
статутом, який базується на
основних положеннях
статуту Міжнародної асоціації
україністів.
_
Р А У підтримує постійні
наукові контакти з Українським комітетом славістів і
з Українським комітетом по
вивченню та
поширенню
слов’янських культур і разом з ними сприяє здійсненню міжнародних
наукових
проектів, вироблених і схвалених Міжнародною асоціа^ією україністів,
Р А У покликана , сприяти
обмінові науковою
інф ормацією між ученими різних
країн, створює всі м ожливості д ля ознайомлення з
найновішими досягненнями
в галузі україністики і тим
самим
допомагає уникати
однобічності
в науковому
д о с л і д ж е н н і української мови, мистецтва,
етнографії,
історії,
політології, духовної культури в цілому.
Всі ці питання україністики необхідно розглядати у
зв’язку з тими історичними
обставинами і тенденціями,
які
склалися
в розвитку
українськоТ культури, як зазначив у своїй доповіді на
Установчих
зборах президент Міжнародної асоціації
україністів
академік
AH
УРСР
В. М. Русанівськии.
Він підкреслив, що для то го, аби
підняти
престиж
української культури, треба
знайомити народ з о б ’єктивною
історією України,
знати українську Мову, вивести її з провінційного існування, домогтися, щоб українська
література і книги
були належно представлені
на світовому ринку, а також
подбати, щоб прикладне і
декоративне мистецтво р ізних регіонів Укра їни -стало
широко відомим у світі.
Цікавою за своїм змістом
була доповідь віце-президента Міжнародної асоціа-

ч Отож стає зрозуміло, чоНа Установчих зборах бу
му виникла потреба створи- Ло оголошено, що у 1990 ре
ти Республіканську асоціа- ці 3 27 серпня по 3 вересц|ю українців, що й здійс- Ня в Києві буде проходити
нили Установчі збори
19 перший Міжнародний конжовтня цього року, на яких грес українознавства, в цензібралися в Києві 320 де ле - Tpj уваги якого будуть актугатів з усієї республіки — альні питання консолідації
представники науки і куль- сил j перспективи розвитку
тури, академіки А Н УРСР, пропаганди українознавства
доктори
наук, професори, на міжнародній арені,
керівники творчих
спілок,
Планується створення
викладачі вузів, співробітни- обласних осередків РеспубКи наукових установ, вчите- ліканської асоціації україnj шкіл, працівники муіеів. нознавства. Виходячи з цьоУчасники установчих збо- го^ у нашій області можна
р ів тепло зустріли представ- активізувати
роботу
РАУ
ників української
громади відповідно до трьох напрямКанади —
професорів Га- к|в Статуту. У науковій роЛИну Мухіну та Богдана Кра- боті — збирати і системативченка. Останній у своєму зувати, поширювати інфорвиступі передав привітання Мацію історико-краєзнавчої
в|д асоціації канадських сла- теми на сторінках респубвістів
і висловився, що в л |канських журналів та про5 0 — 60-х роках зв язки з ка- Гресивних газет країн соцінадськими українцями
по- алістичної співдружності у
слабились і лиш тепер,
в Варшаві.
Викладачі
вузів,
час відродження українсь- СТуденти, краєзнавці мають
кої культури, треба пЬдбати можливість публікувати- свої
про науку, видавати книги, матеріали у газеті «Вісті з
заохочувати до дослідження у іф аїни» — органі Товариісторії та культури, подбати, ства КуЛЬТурНи* зв’язків з
щоб українська книга була українцями за кордоном,
широко
представлена
за
По педагогічній лінії можкордоном, а для цього не- на подумати про здійснення
обхідно вирощувати наукові за участІо Мінвузу і Мінкадри і вивчати іноземні мо- культурИ у р с р обміну сту
ви. корисно було б обміню- дентами, вчителями шкіл і
ватися науковими кадрами викладаЧами вузів для під^країни і Канади за кошти, вищення фахової кваліфікадаровані деякими канадсь3 соціалістичними країКими українцями.
нами (ПНР, Чехословаччиу всіх виступах прозвуча- ною Румунією, НДР), або ж
ло актуальне питання поси- ■для організації читання норЛЄння роботи по пропаган- матиВних курсів і специурWj (як на Україні, так і за сів в цих краї нах 3 українкордоном) української ку- сько; мови, літератури, з
льтури у всіх її ланках. Цим ф ольклору, історії,
.повинна зайнятися щойно Безперечно, це
лише на(створенаРеспубліканська ш| попередні
міркування
«асоціація українознавців. З ЩОдо зближання, взаємних
(Піднесенням сприйняли уча- контактів з українцями за
сники установчих зборів по- кордоном, але Республікан
відомлення директора інсти- ська асоціація українознавтуту суспільних наук Я. Д . ц!в запланувала розробити
^саєвича про відновлення щороку мережу заходів, які
діяльності Наукового това- сво; ми кінцевими результариства ім. Т. Г. Шевченка у тами зм6жуть сприяти обміЛьвові
та виходу друком HOBj науКОвою інформацією
Наукових записок цього то - ^ іж у ЧЄНими різних країн
вариства. Народний артист j в першу чергу знайомити
СРСР А. Ю. Мокренко на- зарубіжних українців з, їх
‘голосив на необхідності під- співвітчизниками
в
нашій
несення
інтелектуального краї ні_ Вважаю, що в такій
рівня нашої інтелігенції. Bto КОрИСНій
справі
можуть
сказав, що часом прикро актИвізувати свою роботу і
буває спостерігати в Укра- <ПрИКаріпатці:
краєзнавці,
їнському драматичному те - митці народн| майстри при
атрі ім. І. Франка у Кивві («ладного
і декоративного
за артистами, які говорять мистецтва. Все це буде збаукраїнською мовою
лише гаЧу вати українську духовна виставі.
ну культуру як у нас, так і
3 основними положення- за кордоном,
ми проекту Статуту Республіканської асоціації україноВ. ГРАБОВЕЦЬКИЙ.
знавців ознайомив доктор Делегат Установчих збофілологічних наук О . В. М и- рів, член комітету
Ресшанич. Делегати обговори- публікансько!
асоціації
ли положення Статуту, д о - , українознавства,
доктор
повнивши деякі його пункти. «історичних наук, лр оф еНа
Установчих
зборах, ,
сор.

s
БУТИ БРАТАНИ НЕ НА ПАПЕРІ, А У ЖИТТІ
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В одному із попередніх номерів ми друкували мате
ріал викладача кафедри наукового атеїзму, етики
і естетики В. Шатохіна «Н е втратити лю дину». У ній
йшлося про мовні і національні проблеми у нашому
житті. Матеріал цей був досить суперечливий, і не
кожен міг би, на нашу думку, погодитись з точкою
зору викладача. Та й тема ця, крім всього, тонка і бо
люча. Тому ми, лриродньо, сподівались численних від
гуків. Проте з цього приводу написали в редакцію
лише двоє. Ми, публікуємо їх відгуки. А ле , гадаємо,
наша розмова на цю тему не припиняється... Словом,
ми чекаємо ваших дописів.

сльози ш
вавілонською

в еж ею

«Все б ило
хорошо
И
«Н е втратити лю дину» ви
«д р у г .,,
украинска
мова,
рішив підтримати цю ідею.
За його словами, до д о 
украинска
мова...».
Це
нецьких
«інтернаціоналі
рядки з листа одніс?
чи
стів», («читай: естонських,
тачки з Донецька, які бу
молдавських і т. д .) тре
яй
недавно надруковані
а республіканській газеті.
ба прислухатись, бо вони
А може, й справді все
вміють страйкувати. Щ о ж,
згоден: вміють.
Коли до
б у ло , добре?
Про таке «д о б р е » у свій
'цього закликали естонців,
-час
сказав великий Ше
вони не захотіли
підри
вченко:
вати еконо'міку.
«Інтерна
На всіх язиках все
ціоналісти» ж страйкують
мовчить...
всюди — і в Донбасі, і в
бо благоденствує.
Молдавії.
Отже, проблема мов не
Якщо вірити В.
Шатохова. І не новина,
коли
хіну, то саме там — інтер
лю ди ,
опам’ятавшись пінаціоналісти, а от у Львові
-сяя розвалу чергової ваві
— ні. А ле ж даруйте. Як
лонської вежі, оглянулися
що у Львові вам можуть
на свої домівки і побачи
відповісти і по-українськи,
л и , що поки під керівни
і по-російськи, і по-польцтвом
чергового вождя
ськи, то в «інтернаціональ
«с іх народів вони
йшли
ному» Донецьку більшість
д о світлих
вершин,
їхні
навіть
української
не
будинки,
де повинні на
знає.
роджуватися і рости діти,
Я закликаю читачів, які,
почорніли й валяться, що
за словами В.
Шатохіна,
сади
стали пристанищем
«випадково
пірнули
в
злодіїв, поля пересохли і
стихію колективного пробільш е не
дають хліба. ' зрівання в мові», бути не
Т чи дивно, що, отямив
випадковими, а свідомими
шись,
лю ди
покидають
і\ворцями
національного
будувати
намарну вежу і
відродження.
вертаються до свого, рід
Світова
культура не ві
ного.,
негрет.
Загальнолюдські
А ле багато хто
хоче
цінності можна
порівняти
звести все до «ковбасних»
з букетом, де кожна квіт
суперечностей.
Мовляв,
ка неповторна і кожна на
треба не українську
мо
своєму місці.
Різноманіт
в у , а ковбасу і м'ясо. Щ о
ність мов і, культур — це
ж , і це ми вже чули. Д о невичерпне дж ерело про
нецькі
«інтернаціоналіс
гресу. Одноманітність для
т и » також були не перши
навіть етнічно
близьких
м и,
хоч, може, перші за
народів — гальмо .в роз
явили про це на весь го
витку людства.
лос.
Шановний автор статті
Б. Ц Ю П И Н .

У відповідь на статтю ви
кладача кафедри наукового
атеїзму, етики і естетики
В. М . Шатохіна хочу висло
вити свої міркування з при
воду проблем, які піднімає
автор у публікації «Н е втра
тити лю дину» (як на мене,
досить однобічно). У мене
немає ніяких сумнівів щодо
кришталевої чесності,
не
терпимості до несправедли
вості В. М. Шатохіна. Такі,
як він, повинні бути прикла
дом для всіх чесних людей
будь-якої
національності.
А ле, при всій повазі, я не
можу погодитися з основ
ною думкою його статті.
Уж е другий рік (лік веду
від XIX
партконференції)
бурхливо живемо Перебу
довою. Внаслідок гласності
«прозріли» мільйони радян
ських людей,
побачили ті
жорстокі несправедливості,
серед яких приречений ко
румпованою клікою на іс
нування власний народ. Зро
зуміла річ, що таке стано
вище терпіти далі немож
ливо, і найбільш передо
ва частина населення нашої
країни стала на шлях спра
ведливої боротьби за свої
права, за якнайширшу де 
мократизацію
суспільства.
Однак[ як і в кожній боро
тьбі, є дві сторони від ба
рикади. Демократичним змі
нам протистоїть дуже си
льна консервативна опози
ція, яка внаслідок цих змін
може втратити своє приві
лейоване становище, високі
посади.
По суті вона вже
давно
перетворилася
на
своєрідний клас — експлу
ататорський клас управлінців-бюрократів. Хоча Пере
будова в нашій країні йде
наростаючими темпами, в
руках представників цього
класу знаходиться дуж е і
дуже багато важелів влади,
яку вони
використовують
д ля протистояння демокра
тизації,
д ля збереження
своїх привілеїв. Отже, сам
хід Перебудови, боротьбу
за демократизацію можна
назвати класовою бороть
бою.
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В. КУЛИКОВСЬКИЙ.
Студент III курсу істори
чного факультету.
На ф ото: йдуть заняття
у секції
самбо; зліва на
право — вихованці Л . Л.
Саварина
третьокурсник
історичного
факультету
Олександр
Биркович та
третьокурсник
фізико-математичиого
факультету
Василь Савка.

ВХ Д АГО Г»

За всю історію класових
відносин поряд із соціаль
ним гнітом у країнах, де
проживало багато
націй,
був і національний гніт. Пра
влячою верхівкою впровад
жувалася
ворожнеча між
народами засобами заборо
ни мови, культури, історії
певного народу, тим самим
відволікалася увага експлу
атованих від боротьби проти
своїх експлуататорів. Проте
будь-яка заборона пород
жує протидію. Не дивно, що
народ
західноукраїнських
земель, упродовж багатьох
століть
перебуваючи під
іноземним гнітом,
зумів
зберегти свою мову, звичаї
та обряди.
І дивує своєю
геніальною хитрістю та під
лістю політика минулих ро
ків, внаслідок проведення
якої значна частина східно
українських
земель була
русифікована, і тим самим
була посіяна неприязнь не
тільки до інших національ
ностей, а й між людьми о д 
нієї національності.
Така
гризня між народами тіль
ки на руку «пастухам».
І ось тепер, у дні Пере
будови, національні відно
сини стали козирною кар
тою в руках антиперебудовчих сил. У чому ж справа?
Д е вихід із цього станови
ща? І врешті-решт у чому
ж полягає демократизація
нашого суспільства? На мою
думку, завданням її є д о 
сягнення не тільки соціаль
ної справедливості, й а на
ціональної — ліквідація ба
гажу минулих літ. І не мож
на, вважаю, відділяти ці по
няття у'хо ді нашої справед
ливої боротьби.
Відомо, що у нашій рес
публіці, як ніде, дуже си
льна консервативна опози
ція. Використовуючи ситуа
цію, в якій український на
род веде боротьбу за наці
ональне^ відродження, вона
настроює проти цього пред
ставників на Україні від ін
ших
національностей під
приводом
загрози їхньої
насильницької
українізації

С П О Р ТИ В Н А

з 11 по 14 листопада
в
залік цієї ж Спартакіади.

КЯ

тощо. Знову сіється непри
ної чесної людини є Єйй язнь між народами. Прик
тим обов’язком любов до
ладом можуть служити роз
своєї мови, культури і наро
повсюджувані в Івано-Фран
ду. Так само святим обо
ківську чутки напередодні
в'язком є повага до мови і
17 вересня. Багато в чому
культури народу, серед яко
у людей збереглося й зас
го вона живе. Така людина
таріле мислення з позицій
дійсно
вартує називатися
великодержавного шовініз
Людиною. Це і б уде вихід
му. Трапляються прояви і
за рамки національного сві
українського націоналізму,
тосприйняття. Хай запам'я
але вони поодинокі. Здебі
тають усі представники ін
льшого неприязнь до неших національностей, всі че
українців виникає * резуль
сні люди, що ворог у них
таті їхньої ж неповаги до
не українська мова, яку ми
української мови та культу
хочемо щоб вони знали по
ри, до народу, серед якого
ряд зі своєю рідною, а той
і на чиїй- землі вони жи
експлуататор - бюрократ,
вуть. І ця неповага проявля
який сидить на нашій шиї,
ється у небажанні' вивчити
який розпоряджається д о 
мову корінного народу, на
лями людей всіх національ
зву якого носить республі
ностей. І зламати його вла
ка, яку вони можуть нази
ду ми зможемо всі разом
вати своєю другою Батьків
в тісному союзі і взаємній
щиною; проявляється в пря
повазі один до «одного.
мому насміханні над куль
Що ж д о статті «Н е втра
турою та історичним мину
тити лю дину», то основна
лим
українського народу. .
її думка полягає в тому, що
Ця позиція з арсеналу ми
задля головної мети Пере
нулих років повинна назав
будови з досягнення соцільжди відійти задля користі
ної справедливості — необ
нашої спільної справи.
хідно поступитися націона
Тільки вільні народи мо
льними інтересами, припи
жуть дружити між собою.
нити поділ на «своїх» і «ч у
Боротьба
за національне
жих». НіІ Демократизація не
відродження є справедли
виграє від того, якщо наці
вою для будь-якого наро
ональні інтереси відставля
ду, є невід'ємною частиною
ться геть. Щ о ж це за де 
нашої Перебудови. І тут го
мократизація така буде? І
ловне завдання перед лю дь
ніхто не хоче ділити людей
ми інших
національностей
на «своїх» і «чужих». Вся
справа в тому, що «чуж і»
полягає
в розумінні того,
внаслідок застарілого мис
що ця боротьба не стоїть
лення ще не зробили крок
на заваді їхніх справедливих
назустріч «своїм » і тим са
прагнень. Не ставить украї
мим підтримують поділ на
нець собі за мету українізу
шого народу. Тільки в єдно
вати інородця, а тільки хо
сті наша сила. Тільки спі
че ліквідувати те негатив
льною боротьбою за соціа^
не ставлення до всього ук
льну і національну справед
раїнського, ставлення, яке
ливість для всіх народів ми
віками насаджувалося в лю 
до б ’ємося успіху. Ж одна *з
дські душі. Тільки ворог де
націй, жодна з національ
мократичних змін може на
них мов
не стоїть
вище
звати Ці справедливі вимо
людства, а є його частиною.
ги націоналізмом.
Тільки
А ле всі ці частини повинні
повага до когось породжує
бути рівноправними між со
повагу до себе. І невелика
бою.
трудність вивчити протягом
3. КІН ДРАЧУК.
деякого часу мову респу
бліки, в якій ти живеш. Ми
Студент IV курсу росій
повинні бути братами не на
ського відділення ф іло ло 
папері, а у житті. Д ля кож
гічного факультету^

ОРБІТА

тивного орієнтування.
Аб
солютною чемпіонкою у цих
змаганнях стала
майстер
^спорту, студентка нашого
факультету підготовки вчи
телів початкових класів Ні\на вінницька, її товариш
по команді, майстер спор
ту Михайло Люклян (ф ізико-математичний факультет)
посів третє місце.
У командному заліку наш
інститут зайняв перше міс
це. У складі команди вис
тупили Михайло Гутак (ф із
мат), Михайло Муравський
і Ірина Король (ф ілф ак),
Валентина Радчук (педфак).

Ф ото В. Боб'яка.
КУЛЬ О В А
СТРІЛЬБА
Л Е ГК А

НА

РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ С П А Р ТА К ІА Д І

Наприкінці
жовтня інститутська
команда
по
д з ю -д о
повернулася
із
змагань у залік XV II Спар
такіади
педвузів України.
Вони проходили на бере
гах Дніпра в
Черкасах.
У результаті
напруженої
боротьби
наша
команда
зайняла друге
місце се
р е д команд тих педвузів,
які не мають
факультету

4 фізкультури.
З цим успіхом ми хо
чемо привітати
тренера
команди Лю двіга Л ю двіговича Саварина
та чле
нів
команди М. Барана,
О . Бирковича, і. Стефурака, В. Савку, С. Костенка,
В.
Савчина.
Бажаємо їм
успіхів
у підготовці до
змагань з боротьби сам
бо, які пройдуть в Луцьку

А ТЛ Е ТИ К А

Миколаїв (обласний) не
щ одавно
приймав спорт
сменів королеви спорту —
легкоатлетів. На цей
раз
наші
студенти
виступили
невдало. Вони зайняли
в
загальнокомандному залі
ку лише п ’яте місце. П ід 
вело команду те, що май
стер спорту СРСР наш сту
дент М. Люклян не прибув
на цей турнір. А без під
тримки такого професіона
ла наша команда недобра
ла чимало очок, що й впли
нуло на загальний резуль
тат.

СПО РТИ ВНЕ
ОРІЄ Н ТУВА Н Н Я
За програмою Спартакіа
ди педвузів України Харків
приймав спортсменів спор

В м.
Роано
відбулися
змагання з кульової стрі
льби в залік X V II Спарта
кіади педвузів України. В
особистій першості чемпі
онкою стала наша студент^
ка, майстер спорту Наталія
О нуф рук з факультету під
готовки вчителів початкових
класів. А її подруга по ку
рсу, чемпіонка України
з
цього виду спорту Вален
тина Цап зайняла III місце.
(Див. ф ото вгорі).
Ф УТБ О Л
Фінішував
футбольний
турнір на приз студентсь
кого
профкому, в якому ,
ззяли участь збірні коман
ди всіх факультетів нашого
інституту. У фінал увійшли
(футболісти фізико-матемагичного та історичного фа
культетів,
які
складають

кістяк
збірної
команди
інституту. У першому тай
мі жодному з суперників
не вдалося відкрити раху
нок. У другій половині зу
стрічі за 15 хвилин до за
кінчення матчу футболісти
фізмату зуміли використа
ти помилку захисників
і
забити вирішальний пере
можний гол у ворота
су
перника.
Гра за третє місце відбу
лася між командами педагоігічного
і філологічного
факультетів. Два тайми за
вершилися
нульовою
ні
чиєю. Післяматчеві пеналь
ті краще виконали ф утбо
лісти філологічного, які й
зайняли третю сходинку.
Голова студентського про
фкому Петро Хмельовський
вручив головний приз тур
ніру команді фізико-математичного факультету, який
в ід сьогодні
стане тр а ди- .

дійним.
Переможці наго
роджені грамотами і вим
пелами
спортклубу інсти
туту.
Н А БІГОВИХ Д О Р ІЖ К А Х
Змаганнями з легкоатле
тичного кросу стартувала
40-а спартакіада спортивно
го клубу нашого інституту.
У них взяли участь збірні
команди усіх факультетів.
Турнір проводився на чоти
рьох дистанціях: 500 і 2000
метрів для дівчат та 1000
і 3000 метрів для юнаків.
Командну перемогу здо
були кросмени фізико-математичного факультету, на
др угом у місці — художньографічний
факультет,
на
третьому — історичний.
П. НЕСТЕРУК.
Ст. викладач
кафедри
фізеиховання.

«РАДЯНСЬКЕ

О З Н О В ^ ^ ^ ^ А Т Ь К ІВ Щ И ^

ЖАН татляв :
ЕСТРАДА - ИОЄ ЖИТТІ
Він не був у Радянському
Союзі сімнадцять років: у
1972-му 28-річний
соліст
Ленконцерту
Жан Татлян
опинився на «інших бере
гах». Як говорить Жан сьо
годні, мрія
повернутися і
виступати ' на батьківщині
здавалася йому нездійснен
ною.
— І все-таки ви поверну
ся!
— Так, тепер це вже ре
альність. Я приїхав у Союз
на запрошення Ленконцер
ту, дав декілька концертів
у своєму улюбленому місні
на Неві, а ось тепер — зу
стріч з московськими гля
дачами.
— Жан, у роки моєї юно
сті ви буяй одним з найпопулярніших естрадних співа
ків. Д осі пам'ятаються ваші
«Ф о на ри », яОсенний свет»,
«Звездная ночь»,
«Старая
башня»-.. Щ о ж примусило
вас поїхати!
— Дійсно, зовні все по
чиналося вдало. А ле це ті
льки зовні. Напочатку 70-х
років я підготував програ
му у двох відділеннях: своє
рідний спектакль, де висту
пав не тільки як виконавець,
але й як автор музики. А ле
тоді
було «не прийнято»
відбирати «хліб у компози
торів, а я виявився по суті
першим співаком, ’котрий
спробував це зробити. В ре
зультаті
здавав програму
художній раді Ленконцерту
(а в її склад входило чимало
відомих тоді композиторів)
чотири(!) рази. Мене буква
льно насильно примушували
включати в' репертуар «ч у
ж і» пісні.
Загалом естрада 70->х ро
ків була точним відзеркаленням суспільно-політичної
ситуації в країні. В обов’яз
ковому порядку фанфарно
проголошувався впевнений
поступ країни до всезагального добробуту і процвітан
ня. Пісні ліричні,
інтимні
вважалися творами другого
сорту. І вже не дай бог бу

ло заспівати іноземною мо
вою... А ле творчість, котра
втискується в офіційні рам
ки, диктується чиновниками
від мистецтва, ■— це нон
сенс. І я не міг з цим при
миритися.
— Як склалася ваша доля!
— Еміграція — це завжди
нелегко. Важко долаються
бар’єри — соціальний, мов
ний, дуж е важко відривати
ся від звичного устрою жит
тя, від друзів, близьких. Не
просто й мені було адап
туватися. Я був відірваний
від звичної в Союзі великої
естради,
в Парижі почав
свої виступи
у маленьких
кабаре, де збиралися в ос
новному емігранти. Відпові
дно довелося
міняти ре
пертуар: почав виконунвати
російські народні пісні і
паралельно
продовжував
писати в стилі французьких
шансоньє. Пізніше працю
вав і в CLUA, виступав з
сольними
концертами в
Канаді, А нглії, ФРН, Бельгії,
багатьох інших країнах. С л о 
вом, живу звичайним жит
тям естрадного
співака:’
даю концерти, працюю над
новими піснями,
записую
диски...
— І ось знову в Ленін
граді і в Москві звучать ва
ші «Ф онари»...
Мені досі важко у це
повірити. На Заході часто з
симпатією пишуть про пе
ребудову в Радянському С о 
юзі. Але для багатьох це
поняття все ж абстрактне.
Д ля мене ж воно наповни
лося конкретним змістом,
коли я вийшов на сцену в
Ленінграді.
— Ваші плани!
— Пройдуть концерти в
спортзалі «Д руж ба», потім
— гастролі .у Києві та ін
ших містах України. Мрію
побувати а Єревані, дати де
кілька благодійних концер
тів, адже біль Вірменії —
це і мій біль,..
Бесіду вів В. ШВАРЦ.
: («Советская культура»).

Д О -РЕ-И І
Видатний джазовий му
зикант сучасності, воістину
легендарна фігура, трубач
Майлс Дейвіс видав у світ
автобіографію. Ц е 400 сто
рінок захоплюючої розпо
віді про цілу джазову епо
ху, про тих, хто дав моло
дом у Дейвісу путівку в жит
тя. Зокрема, про його вчи
теля знаменитого Чарлі Паркера. З особливою тепло
тою пише Дейвіс про своїх
батьків, що прищепили смак
д о музики. Батько, правда.

був зубним лікарем, а ось
мати — , музикантом.
•к *

*

Відома американська акт
риса і співачка Тіна Тернер
оголосила, що вона виріши
ла завершити свою кар’єру
в кіно. «М ені набридло зні
матися, заявила Тернер, на
бридло
носити
на собі
штамп такого собі секс-символу». Віднині Тернер має
намір присвятити себе ціл
ком і повністю музиці.

ПКДДГОГ»

Мало хто знає про існу.
вання у нас в місті рок.оглядового журналу
«Ге й .
Гоп». Нічого дивного,
бо
він самвидавівський і ви
готовляється вручну, а зна
чить, дуж е малим тиражем.
Задумкою взяти інтерв’ю
у редактора цього ж урна,
лу послужили дві причини.
Перша — /та, що це мають
сприйняти з інтересом всі,
хто цікавиться
рок-музикою, тим паче неформаль.
ними її виданнями. І друга:
готується закон про пресу,
який передбачає якщо не
успіх подібним виданням, то
свободу випуску і розпов
сюдження точно...
Тобто,
пора знайомитися з
тим,
що можливо ближчим ча.
сом вийде на ринок книж
кової продукції
— Ю рко, як виник за
дум твого органу.
— Тут слід, гадаю, почи
нати не з мене, а взагалі з
історії появи подібних жур
налів.
Думаю, поштовхом
для
їх створення був бурхли
вий розвиток музичної маг*
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ківщиіні почався такий.сякий
рок-рух і створився
свій .рок.клуб, виникла по
треба свого видання. Ста
лось це відносно недавно.
Перший
номер
нашого
журналу
вийшов у липні
1988 року.
— і в ньому, напевно, ви
висвітлюєте життя року на
Прикарпатті!
— Ця тема мала б бути
у нас першою. О днак, віри
те, нам би легше б уло на
писати, чому цього музич
ного стилю в нас нема, ніж
навпаки.
— Щ о, зовсім нема!
— У порівнянні з іншими
містами, так. Нам
справді
нема чим похвалитися. Хіба
що група м одної пісні «За
хід» (так дещо іронічно на
зивають свій жанр хлопці
з цього колективу). А ле ж
вона одна погоди робить.
— А інші — це, напевно,
ансамблі такого с о б і’ рес.
торанного типу!
— Ні. Є у нас кілька рокгруп.
Приміром
«Ш осте
почуття». З ним жителі об 
ласного центру
знайоми-

З Ч И ІДІТЬ «ГЕЙ-ГОП»
нітофонної культури.
Це
тоді, коли магнітні альбо
ми із записами як зарубіж
них, так і вітчизняних
ан
самблів розходились тися
чами.
Лю ди
відповідно
стали активно цікавитись іс
торією цієї музики, біогра
фіями вико/нфців. О днак
офіційна преса не реагува
ла на ці побажання. У ліп
шому випадку
«випльову
вала» на-гора щось на зра
зок антиматеріалу — суці
льну критику д е не було
живої, правдивої розпові
ді .Як
наслідок — у цій
сфері виник інформ ацій
ний вакуум. 1 через відсут
ність офіційних його поча
ли заповнювати самвидаввівські видання.
— Який рік ти назвав би
роком активного виникнен
ня неформальної музичної
журналістики!
— Початок 80-х. У
цей
час ледь чи не в кожному
великому населеному пунк
ті почали з’являтися, рокжурнали. Пізніше на Україні«Гучномовець»
в
Киє
ві, «Положение
дел»
в
Харкові
інші.
Вони
за
раз, до речі, котуються се
р е д рокерів та меломанів.
— А коли вМнию «Г е й .
Гоп»!
— Як тільки
на Фран-

лися на День молоді. Про
те всі вони грають тради
ційний
хард-енд-хеві.
А
це, на мою думку, стиль,
що відживає.
Щ одо «За
ходу», то воїни
серйозно
працюють
у рок-н-ролі з
панкухилом. Взяли за мов
ну основу місцевий діалект,
і сміливо, і, я б сказав,
вдало використовують укра
їнську музичну
культуру.,
А цей пласт
надзвичайно
глибокий і багатий. Тим па
че рок,
будучи
по суті
інтернаціональним,
гине,
якщо не має своїх націо
нальних коренів.

‘Гуцули*
знову разом

Любомир Гавриш, — при
їхав д о нас театр «Н е жу
рись».
Подивилися
ми і
зрозуміли, що зміни спра
вді відбуваються у суспіль
стві. Запропонував
хлоп
цям знову зібратйся. Не
легко було, але вдалося
їх переконати.
(«Віісник фестивалю»).

Нині багато вже рок-м узикантів співають
україн
ською мовою. А л е ж три
валий час це не було при
йнято.
На фестивалі «Ч е
рвона рута»і виступав ко
лектив,
який з першого
дня свого заснування спі
ває no-українські. Ц е
—
рок-група «Гу ц у ли » з Ко
сова Івано-Франківської об
ласті.
Спершу вона наслідува
ла західну музику. А з ча
сом виробився
власний
стиль:
поєднання
рокоВих начал у музиці з гро
тесково-пародійними тек
стами, писаними
гуцуль
ським
діалектом.
Такий
синтез давав чудовий ефект.
Група ставала ) популяр
ною. Як І будь-яке небу
денне, нестандартне яви
ще, «Гу ц у ли » викликали не
вдоволення. Тм всіляко пе
решкоджали і врешті-решт
1978 року розігнали
зо
всім.
—
Рік тому, — розпові
дає
художній
керівник

— А тепер;
що
таке
«Ге й-Гоп» і з чим, як м о.
виться, його їдять!
— Він, як і усі подібні
журнали, має свою,
спе
цифічну
лексику.
Вона,
зрозуміло, не є нецензур
ною. Однак для офіційних
видань не лрийніятлива. У
ній широко використовуєть
ся жива розмовна мова ву
лиці, молодіжного середо
вища. Зустрічаються слова
типу: «тусовка»,
«кайф »,
«вирубати», «к р уто » тощо.
«Ге й-Гоп»
№ 1,
стаття
«Ленінградський
рок-фестиваль»:
« У перерві товариш М.
підбіг д о Сологубів (прим.

Навіть по телевізору
показували...
П ід час конкурсів львів’
янин Степан Оробець, ве
дучи
рок-концерт, пово
дився на сцені, як би д е 
хто сказав,
просто по-хуліганськй. Ймовірно, саме
тому йому
доручили ве
сти змагання на
заключ
ному етапі
фестивалю. А
що думає про це Степан!
—
Я мав тернистий шлях.
Професійну школу прой
шов у Львівській
консер
ваторії.
Ш колу мужності
—
у Львівському вар'єте.
А школу нахабства — на
довгому шляху «халтур».
Театр «Н е ж урись!»
був
школою спілкування з ін
телектуалами,
Поспілку

редакції: б р а т Сологуби,
члени групи «ігр и ») взяти
інтерв’ю, і у відповідь
на
свою пропозицію
почув:
«А х інтерв’ю!
Ну, так це
можна. А ти доб ре підготу
вався?» (у цих дужках від
значу, що потім неоднора
зово чули цю фразу
від
людини, що її придумала і
пустила легкою рукою —
ой чи легкою — по всіх
рок і не рок-тусовках). То
вариш М . очуміло хлопонув
очима і пробурмотів
невпевнено: « А чо, написав
тут пару питаннячок». У від
повідь — дружний
сміх:
«Та ні, готуватись
треба
там, за рогом, в гастроно
м і». Довелось « з ’їхати» по
причині відсутності
того,
що в гастрономі».
— А змісті журналу!
— Пишемо про
різне.
О гл я д рок-фестивалів, що
відбулися в Союзі,
рокжурналів — наших і «їх
ніх», розповідаємо про гру
пи, аналізуємо стилі, течії.
При цьому намагаємось д о 
тримуватись на своїх сто
рінках плюралізму думок.
А ле не допускаємо публі
кацій відверто критичних по
відношенню
до
виконав^
ців.
— Яка у вас поліграфіч
на база!

>— А ніяка.
Матеріали
друкуємо
і розмножуємо
на звичайний друкарськії*
машинці, як ілюстрації ви
користовуємо
фотографії
(на фотопапері) і карика
тури. Тому й тираж у нас
дуж е маленький — трохи
більше десятка примірни
ків.

вався з ним, став розум
ною людиною — по теле
візору мене
показували,
кіно про мене знімали, ну,
зі мною заодно — і про
«Н е журись!».
Тепер бі
да:
шанувальники
про
ходу не дають. А ле це й
добре. Бо всі приватні во
д ії везуть мене
безплат
но! Я в боргу не залишаю
ся — дістаю їм контрамарочку. О сь і в Чернівцях
половина глядачів, не мен
ше, — з моїми контрамар
ками.
(«Вісник -фестивалю»).

годинну програму.
Пра
цюємо в напрямку теат
рального року. Ц е синте
тична музика, яка об ’єд
нує елементи «панк» і «хеві», і «пост-панк».
Наша
творчість
соціально-загострена. Є композиції «Рет
роспективний
погляд
в
історію» — триптих
па
м'яті
жертв
сталінізму,
«Партійний
вальс», «Все
для блага народу».
Ко
ротше, у нас два альбоми.
Перший — це соціальний
рок. Другий — «Ш алений
світ» — пісні для м олоді.

Ким «Незаймана
земля»?

— Зараз існує
думка,
що рок втрачає вже при
хильників через свою со
ціальність, мовляв,
нині
лю ди
повертаються
до
міжособистісниХ
стосун
ків.

— Щ о означає — «Н е 
займана зем ля»!
— У нашій естраді роз
велося стільки
просто-та
ки
вуркаганів, — розпо
відає керівник
колективу
ровенчанин Леонід Репе
те, — що
треба знайти
ту землю, де їх взагалі не
має. І спробувати зробити
щось своє.
— Як вам вдається!
— Мі підготували
дво

— А ле ось коли вийде
закон про пресу, ви зм о.
жете, так би мовити, лега
лізуватись і ваш тираж ста.
не...
— Спершу його
треба
дочекатись, цього закону.
А по-друге, є така склад
ність, як папір, поліграфіч
на база, зрештою,
власні
кошти, щоб відкрити свою
видавничу справу. Ні того, ні
другого, ні третього у нас,
редакції, поки що нема.
— Сподіваюсь, той
ваш
десяток примірників знахо
дить передплатника!
— Ну, це вже
занадто
пишно —
передплатники...
Просто існує
коло одно
думців, серед
яких наш
журнал і поширюється.
Інтерв’ю взяв
О . О ЛЕК СЮ К .

—
Не згоден. Соціаль
ний рок треба
розвивати.
Нас відучили індивідуаль
но мислити.
Всі мислять
стадно, а соціальний
роц
привчає людей
мислити
самостійно.
(«Вісник фестивалю »].

