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ДІЮТЬ
не
чої ка,
обговорення і
тати Си£Р. lit,,
етап, до якого
тисячі актйвісігів
цюють на виборчих
ницях, у різних комісіях
агітаційних та мєтЄ дичйих
центрах.

ОРГАН ЯАРТКОМУ,
РЕКТОРАТУ
ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ
ТА КОМІТЕТУ ЛКСМУ
Ш
РРАНЮВСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
[«МЕНІ В. СТВФАННКА

В Івайо-Франківськ.1/ ство
рено майже 80 виборчих
дільниць, відповідно сфор
мовані й комісії.
Разом
з представниками міської
Ради народних
депутатів
партійна та громадські Ор
ганізації нашого інституту
провели підготовчу роботу
по створенню
двох діль
ничних
виборчих КО М ІС ІЙ
№ № А7Щ та 43/43.
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Газета заснована ЗО вересня 1988 року.

Щ ЛЮДИ НАШОГО ІНСТИТУТУ

26 березня на виборчій
дільниці 42/42 голосувати
муть жителі вулиць Ватутіна, Герасимоза, Крилева,
П. Морозова, Пушкіна, а
на виборчій дільниці 43/43
— ті, хто проживає по ву
лицях Дзерокииського (Іід
№ 36 до 11* — парні номе
ри та від № 45 де 129 —
непарні), ЮОріччя Черво
ного Хреста та ШмМекка
(від 36 де кінця — парйі
номери, від N5 2В д е кін
ця — непарні).
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На розширеному засіданні ректорату, парткому,
профкому і комісії по організації соціалістичного зма
гання підбито підсумки трудового суперництва серед
колективів факультетів, кафедр і підрозділів інституту
за 198В рік, визначено переможців. Ними стали:
ІЄЕРЄ# КОЛЕКТИВІВ ФАКУЛЬТЕТІВ:
І місце — фізико-математичний факультет (декан
В. |М . Кланічка, секретар партбюро Л. М. Шараневич,
ґОІглївй профкомів 'М . і. Коїтач, П. І. Вислободський,
секретар ісом^омальського бюро І. Г. Кабан).
Й місце — факультет Підготовки вчителії початкових
класів (декам М. Г. Стельмаї вич, секретар партбюро
'Н. В. Лисенко, голови профбюро Р. В. Стефурак, Л, Є.
Чериій, секретар комсомольського бюро О. В. Пароконна).
' :ч
*
III місце — істеричний факультет >(ДЄк«н І. М. Шумейко, секретар пйртбюро В. М. Сілецький, голови
профбюро t. Т. Кочкін, В. І. Лаврук, секретар комсо
мольського бюро Т. Д. Ларфан),
СЕРЕД КОЛЕКТИВІВ КАФЕД Р С5ГСПШ>НИХ НАУК:
І місце — кафедра політекономії (завідуючий С. і,
Копчак, партгруп'орг В. А. Шіндлер, профгрупорг А. В.
Рубліков).
ЛЬНИХ КАФЕД Р
{ місце
ня (
Моцюк).
ІІ місце
музі
групі

Цю Дівчину
знають Майже
всі нй російсь
кому відділен
ні філологічно
го факультету.
Третьокурсни
ця Ірина ЛАВ
РІВ — відмін
ниця навчання,
член комітету
комсомолу фа
культету. Зав
жди загальна,
життєрадісна,
вона водночас
Вимоглива як
до своїх това
ришів, так і до
себе.
"Фото В; в**
б'яка.

методикою II виклад
Слиеоцький, профгрупорг Т. М,
■ії музики та гри на

Черепанім,

проф-

Ф ЕД Р

I місце — Кі
чОк, партгрупорг
Будівсі

упор
ОЛОГО ПЕД
психол

І місце
“<ий В. Д
СЕМ Д
КА1
І місце
ни (завіду

відділ комплектування і обробки лігерат'9-

І місце — абонемент художньої літератури (старша
бібліотекар О. І. Шевчук).
L „
*
НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ:
■навчальні корпуси № 2 і № З (комендант
вико, профгрупорг Е. М. Каверіна).
_____
Т О Й М К ІВ:
'
І місце — гуртожиток N9 4 (комендант П. Ю, Сисак,
профгрупорг Н. М.
Колективи-переможц
воними прапорами таї
ми, цінними подар.унк
були вручені урочисто на загальних зборах викладачів
інституту 31 січня минулого року.
КОМЕНТАР

ГОЛОВИ

— Результати соціалістичного змагання за минулий
рік визначені. Проте хочу
зупинитися на питанні його
організації. Вважаю,
що
тут назріли корінні зміни,
особливо це
стосується
питання про діюче пОложенна та умови підбиття підумків.
(останнє, ми роз
глядали результати змаган
ня за старою
системою.
Профком Доручив вироб
ничій комісії до першого
лютого ц. р.
розробити
проект нового положення
у якому ДО мінімуму змен-.
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В. ЯЦЕНЮКА

кафедрах Інституту. Пізніше
на спільном
розшир
му засіданні профкому і
ректорату нове положення
буде затверджене,
Щ е один момент мене
не може не турбувати. Усі
члени профкому, як і його
голова, працюють на громаДсьіжх заеарах попри
основну роботу. А ВИМОГИ
до профспілкової діяльно
сті дужо зросли. Можливо
варто, не чекаючи виборів,
.подумати як ректорату і
партійному комітету, так і
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1 ШШИРЕБА Шй

Іоглиблення
соціалі
стичної демократії ство
рює сприятливі умрда для

обкому профспілки працівшити кількість показників, ників освіти над тим, щоб
спростити підрахунки. Цей у нашому інституті голова
проект буде розповейдже- профкому був звільнений
ний на edit факультетах і від інших обов’язків.

■

Для забезпечення агіта
ційної роботи серед насе
лення утворені
інформаційно-прйНатандие'НііїКгг rjsyпа (її
ДвцеН? ftfeфедрй історії СРСР і УРСР
М. Н. #е*ЇМ§н), р ід і йлубу
виборця, головою якої є
доцбнт
кафедри
історії
КПРС В. М. Я йоіиш ий . Роз
почала свою роботу лек
торська група клу#у
ця, яку очолив
доцент
кафедри філософії та нау
кового комунізму Я. С. Трахтенберг. На факультетах,
у підрозділах вузу розпоча
лось формування груп, як)
{подаватимуть
дільничним
комісіям відомості про ви
борців,
Є. КАЛАШНІКОВА.
Голова дільничної Вибор
чої комісії 43/43.

А в р ам ^ іен к

І Місце

Дільничні виборчі комісії
вступають у свої права. Від.
булися збори їх членів, на
яких обрані голови, заступ
ники, секретарі
кЬМ'сій.
Цим підрбаділам у йигііШній виборчій камййнії кійдано більше самостійності
комісії самі складатимуть
списки виборців. проводи
тимуть голоєуааинЯ, здій
снюватимуть
підрахунки
голосів.

йом на роботу, іїідвйщеннавчання,
громадську,
ня заробітної плати про
культурно-масову та спо
водилися згідно з дипло
ртивну' роботу. Тут має
■яервбуяввп 'ЧііцокФеаред
мом дро вищу
освіту.
діяти принцип «Один за
НЬОЇ 0£ В ІТИ в країні Го
І студент .робив . усе, аби
всіх і всі — ' за однОй».
бі» .це
тільки йогб оД^йіа%1', а
А хіба ж Це діло, коли із
Л 0 ВЦЄ ї ї ЗЯЙ
підййвденйя якості Шдгойд, в]йі{дадачі, в цьому до
трьох гуртожитків жоден
товкй Ш&Шайїсті§
на
помагали?
не переведено на студент
родного ШейВдарстйС на
. Цщй перед нйкй нелег-. ське самоврядування? В
ке завдання — підвищи
управлінні нимй студенти
буття досвіду робота в
умовах
ревотивіііййого
ти рівТгШ підготовки май
беруть участі, у
складі
бутніх педагогів... І тут
студради при адміністра
оііовлеПіія^ соціалізму.
значну роль має відігра
ції. ЗавтрапіньОго клас
.Але «іжввщення якості
ти студентське самовря
ного
керівника, директо
знань студента неможли
дування. На жаль, у на
ра школи, вихователя ко
ве без рбЗширення сту
шому інституті його ро
мендант гуртожитку по
дентського самоврядуван
зуміють дещо спрощено:
дать за руку!
ня. Я к зацікавити, мог
розподіл самими студента
І Ще одне, на чому хо
лодь в поглибленні знань,
Мй місць в гуртожитках
тілося б зупинитись. Чо
оволодінні правилами на-та стипендії, обрання сту
му студентське самовря
укової
органівації пра
дентів до рад факульте
дування
так
повільно
ці,
навчання?
тів, до ради інституту.
, розширюється?
Почіер-.
В період культу особи
Не суперечу, це скла
ше, далеко не всі вміють
Сталіна та брежнєвського
дові самоврядування. Але
і хочуть брати в ньому
ж не головні... Основні
Застою
студент був за
участь. Адже це турботи,
цікавлений в одержанні
“
це
відповідальність
відповідальність,
неспо
диплому, а не знань. П р и  ш т м т ш Ш за успіш ність,
кій. По-друге, де студент

може навчитися керувати,
якщо декілька поколінь
привчалйсь
тільки
до
команди «Зверху»?
Мабуть, доцільно було
б на першому курсі вве
ети спецсемінар «Студе
нтське самоврядування »,
де крім лекцій,
варто
' проводити й
практичні
зайяття.
Рада інституту
повинна чіткіше
розме
жувати функції адміні
страції, громадських ор
ганізацій і студентського
самоврядування.
Треба
знайти форми заохочений
студентів, які
відзнача
лись в студентському са
моврядуванні. Після за
кінчення інституту випуск
ник повинен бути атесто
ваний за участь в управ
лйййі і йому має бути ішіДйййй відповідний доку
мент, на який мали б зва
жати при розподілі
на
роботу.
М. К У ІЩ Н Р Ю К .
Доцент кафедри філосо
ф ії та наукового кому
нізму, кМ дада* філо
софських щ £

1
\
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ЛІТЕРАТУРНОМИСТЕЦЬКА РОБІТНЯ

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

Гортаючи
сторінки...
Чорнобилю, болю
Важкий, незнаний...
Туман смертоносний
над житнім полем..
Чорнобилю, прошу
твоїми устами,
Щ об о світі не було
такого болю.

*

*

*

Барабанять дощі
По душі, по душ і...
Вже від болю отого
Душа затверділа.
Не жалію сь, мовчу До чужого дощу
Тим, хто вкрився,
иемас ніякого діла...
і*

*

*

Обпікають холодом думки.
Щ ось не мрїсться
мені сьогодні.
Ти стоїш на відстані руки,
Ти стоїш на тім
краю безодні.
Я вдивляюсь, прагну
досягти
Поглядом до серця
крижаного,
>
1 кричу; «Безодню
перейди!»
А сама зробить
не можу цього.
*

*

*

Н А О Д Н ІЙ із зустрічей
у московському товари
стві шанувальників укра
їнської культури «Славу
тич» познайомився з ене
ргійною усміхненою ж ін
кою.
— Люцина Валер’янівна Поліщ ук, — назвалася
вона і щось’ знайоме по
чулося в імені. Сумніви
розвіяла невеличка сіра
книжечка. Тримала ї ї обе
режно: так жінки трима
ють квіти..,
V
Дочка поета, одного з
красенів
українського
«розстріляного
відрод
ження».,. Сьогодні вони
повертаються до нас, з’я 
совуються подробиці тра
гічних доль. А що знаємо
про ж иття їхніх родин —
висланих з Києва чи Хар
кова.
затаврованих, за
цькованих?
Про де думаю у неве
личкій квартирі в. одно
му з нових районів Мо
скви. Назва району дуже
російська — Бірюльово.
А на стінах кімнати фо
то Валер’яна Поліщ ука,
афіш і його творчих вечо
рів, у шафі — обкладин
ки книжок, нових і дав
ніх... Столиця стала для
Поліщ уків другою бать
ківщиною... Столиця ко
лись дала їм притулок..
— Коли батька зааре
штували, я була ще дити
ною, — згадує Люцина
Валер’янівна. — Перед
бачаючи події, мене за
здалегідь відіслали до рід
них матері, в Ленінград.
Тут я востаннє побачила
батька. В ін повертався з
І Всесоюзного з’їзду^ пи
сьменників. гостем якого
був... Ми блукали ленін
градськими . вулицями...
Батько дуже любив при
роду. це відчувається і в
його поезіях. М абуть, са
ме завдяки Щй закоха
ності я вже через роки ви
рішила стати біологом.
Хоча всі ці роки над
батьковою долею скупчу
валися хмари, але — див
но — я запам’ятала його
тільки веселим.
Н авіть
не знаю, коли він працю
вав, стільки уваги приді
ляв дітям — мені і брату
Марку...
Валер’ян Поліщ ук по
вертався з Москви в чу
довому настрої —■про це
свідчать його листи, на
писані в дні з’їзду. Това
риська атмосфера, чудова
доповідь М . І. Бухаріна,
побачення з
маленькою
донечкою... А згодом —
арешт. Людину, яка кіль
ка разів бувала за кор
доном, захоплювалась Єв
ропою і не приховувала
цього, можна було звину
вачувати в усіх
гріхах,
Родину поета виселили з
харківського
«будинку
Слова». Попередив і слід
чий: краще виїхати з У к
раїни. Біженцям дала при
тулок сестра матері, яка

Відлуння чиїхось кроків
Твердих, недаремних,
упевнених
Народжує в серці музику,
Бажання кудись іти.
Хочу розплющити очі
Серед мороку й темряви
Серед
власних
туманів сірих,
Де сдииий промінчик — ти.
А повіки важкі, як брили...
За в’язкою стіною буднів
ЩЕДРИЙ на таланти При
Ледве бачу світло далеке,
карпатський край. Вони
Білі контури слів і мрій.
Хочу сили... Я хочу сили. серед нас, вони нагадують
про себе неповторними по
Щ об не просто
декоративними
слухати кроки, лотнами,
розписами, лункими співа
Ж навчитися впевнено
й твердо ми і, звичайно, новими кни
Одну з них не
Йти До свого вогнЮ самій. жками.
так давно благословило у
світ- київське видавництво
«Радянський
письменник»
— поетичну збірку нашо
го земляка
Степана Пушика «Луни». Погортаємо
Згадалось знов:
дараби на ріці. її сторінки і нап’ємося свя
щенної води. Води, що
Було це так недавно,
а сьогодні — б’є ключем із неповторної
Дараб нема, « кам’яні рубці криниці, яка живиться не
В Черемоща на висохлих втоленною любов’ю авто
долонях. ра до рідної землі, усві
Зм іліла річка, а душа
домленням своєї
причет
болить... ності до народного кореня.
Черемоше, хіба часи були
Загалом,
історична па
Коли тобі води
м’ять народу, відгомін її
не вистачало) в людських серцях — один
із основних мотивів збірки.
Галина ПЕТРОСАНЯК. Вічне пульсування пошуку
Студентка II курсу ф іло істини, походження історич
них назв, пам’ятних місць
логічного факультету.

кінчуеться: його ж засу
пишуть, відкривають ме
дили до 8 років. Люцина
моріальні дошки,
нази-,
звертається до приймальні
вають його ім ’ям вулиці...
М іністерства держбезпеки
Те, що помер 1942 року
,С РС Р.
—
брехня: його розстрі
—
Термін покарання за ляно 9 жовтня 1937. Я
кінчений, — відповіли їй
зараз читаю, як їм було
з «невблаганного» вікон
у в’язницях.... А жила ж
ця. Оце й усе? Все. «Нор
у ті роки, як усі, майже
мальне життя» продовжу
без сум нівів. І ми горлали
валось, Люцнна навчає
на фізкультурних пара
ться у
Фізкультурному
дах: «Слава великому...!».
училищ і. У анкетах вона,
Та мені приємно, що мій
за порадою матері, пише:
син — теж Валер’ян По
батько помер. Щоправда,
ліщ ук, відвідавши разом
коли вступає до комсомо
зі мною ровенську бать
лу, повідомляє про бать
ківщ ину батька, побачив,
кову долю. Реакція ди як шарують його дідуся,
ректора училища блиска
зрозумів, чому так багато
вична: «Заховайте цю По
важить для мене пам’ять
ліщ ук, щоб я ї ї не ба
про нього.
чив!».
Люцина
Валер’янівна
А Олена Іллівна у 1951
часто приїздить на Укра
році втрачає зір.
Роки
їну, спілкується із сім ’я 
випробувань,
постійних
ми
батькових друзів —
звільнень з роботи, пеку
Досвітніми, Блакитними.
че тавро і намагання зараг
До Інституту літератури
ди дітей зберегти спокій
імені Т. Г. Ш евченка А Н
— все це далося взнаки.
У Р С Р передала архів ба
Вона- вийшла
заміж за
тька — отой «чемодан».
українського
поета всуАле про цю історію, Іс 
торію повернення, вже
□ НЕТЯМНА ПАМ’ЯТЬ ІСТОРІЇ
багато написано,

працювала на той час
журналістом у М оскві. Па
м’ятаєте, у Сосюри, в щой
но опублікованих спога
дах!: було дві сестри, і
обох Валер’ян любЦр...
Почалося
«нормальне
ж иття».
Олена Іллівна,
дружина поета, листува
лась з ним через бать
ків, з Ленінграда йшли
у в ’язницю посилки... Ма
ленька Люцина спала на
великому
чемодані,
в
якому зберігався вивезе
ний з Харкова батьків ар
хів.
і— Нам було суворо
заборонено відкривати ва
лізу. Ми й гадки не ма
ли, що там. Мати взагалі
не говорила з нами про
батька — можливо, баясала якось врятувати нас
від часу? Та одного разу
хтось з дітей у дворі ска
зав мені: «Ти — дочка
«ворога народу»!
Я не
зрозуміла, про що йде
мова, побігла до тітонь
ки... Та — переконана бі-

— ЛюцИно Валер’янівцо. а який з батьківських
віриіїв ваш улюблений?
— М абуть оцей:

„Не розлюблю
ніколи»

Благословенний сірий
ранку мій
І день, і час,
І ти, обнята працею,
невтомна доле.

а

льшовичка — провела «ви.
ховну роботу», більше
вже мене не ображали.
Але наступним роком був
1937-й, і тітку заареш
тували на моїх оча|с.
А чемодан уник ареш
ту. Пожовклі листи, ун і
кальні фотогріафії. в яких
літопис української літе
ратури. — багато що збе
реглося. Валер’ян Полі
щ ук писав дружині: збе
реж іть... А на фото він
був із
«націоналістом»
М. Хвильовим: вже одне
це свідчення було фаталь
не. Чи треба так ризи
кувати?
Марк Поліщ ук загинув
на фронті у 1943-му. Про
його батька вже шостий
рік не було відомостей.
Мати і сестра з евакуації
потрапили до зруйновано
го Сталінграда.
М іста
практично не було, важ
ка робота (Люцина тоді
працювала електромонте
ром) виснажувала. Зго
дом жінки повернулись
у Підмосков’я. Небагато
хто знав, що вони меш
кають тут, адже Олена
Іллівна мала подвійне прі
звище Конехус — Полі
щ ук. Але товариш бать
ка, Остап Виш ня, повер
таючись з табору, якимось
чином знайшов Валер’янову Й оліньку... Невелич
ка тепла згадка про ми
нуле. А тут і термін ув’яз
нення В. Поліщ ука
за

переч волі сім ’ї: у патрі
архальній
єврейській
родині дотримувалися тра
дицій...
Вона була по
руч з ним у роки поневі
рянь.^ Виконала його за
повіт, зберігши листи і
документи.
Корінна ле
нінградка, вивчила укра
їнську 1 до останніх днів
життя читала напам’ять
його вірш і.
Дочекалася
реабілітації,
а от тепе
рішнього його повернення
не судилося вже побачи
ти... Якби трохи раніше.
— П ісля смерті Сталіна
почали повертатися лю
ди. Зажевріла надія, ми
подали прохання до Вер
ховного суду, — веде далі
Люцина Валер’янівна.
Через три роки Війсь
кова колегія
скасувала
вирок 1935 року. Рідних
запевнили,
що він по
мер 1942 року від пери
тоніту.
Першу книжку Вале
р’яна Поліщ ука після
двадцятип’ятилітнього мо
вчання видано 1958 року
— російською мовою. Зго
дом з’явилось і видання
українською. Остап Виш
ня 1 Ю рій Смолич підпи
сали рекомендацію
про
відновлення поета у Спі
лці письменників У кр аї
ни.!.
—
Вважаєте, зараз ме
ні
легше? — запитує
Люцина Валер’янівна. —
Коли про батька багато

тремтять
у
поетичному
слові,
будять нашу уяву,
переносять її на сиві об
рії минувщиии, історії сво
го народу:
Тут спало у міжгір’ї
хмарне море,
Був верх Рокити чистий,
як із скла,
А я питав у гордого села.
Хто дав йому ім’я таке —
Шешори,
Та пам’ять відповісти
не змогла.
«Шешори»
Постійна потреба збере
ження народного досвіду,
добрих традицій відчуває
ться в Диханні поетичних
образів.
Степан Лушик а
особливою
любрв’ю зма
льовує захоплення
рідни
ми краєвидами,
від спо
глядання яких стаєш чисті
шим і святішим душею:
Приїдь
в
село.
fyT сядь собі та й плач

Я вас таких
Не розлюблю ніколи,
Поки вогонь життя
У серці не погас,..

Віталій ПОРТНИКОВ.
Студент
факультету
журналістики Москов
ського держуніверситету
імені М. В. Ломоносова.

• ЕТЮ Д

И
>ули
ХЛОПЧИК
І
івчимиа.
Євген і Тетяна.
Не так важливо, коли це
було, скільки їм років, як
вони познайомилися і впе
рше
глянули в очі одне
одному, і' вже' не обов’яз
ково знати, що на уроці
біології Євген написав за
писку Тані і вклав у книгу...
Вона розгорнула
складе
ний учетверо аркуш і про
читала:
Что в имени тебе моем!
Оно умрет, как шум пе3 того дня Євген і Тетя
на стали Онєгіним і Ла*
ріною. Навіть вчителі їх
так називали. І не лише за
те, що їхні Імена співпадали,
в їх чистій дружбі було
щось від високої пушкінської “ П о е з і ї ,
Взагалі про це не обо
в’язково будо й розповіда
ти, якби я не отримав недавно від
Євгена листа.
У конверті, пропахлому тай
гою І сибірськими
вітра
ми, лежав листок з таки
ми
рядками:
«У нас
народився син
Олександр. Так що на уда
рній будові населення збі
льшилося. Не дивуйся і ви
конай одне моє прохання.
Пригадуєш, в день нашого
з Танею весілля всім кла
сом йшли в школу і в ка
бінеті літератури клали кві
ти до бюста Пушкіну. Не
забаром у нас
сімейний
юв.ілей. Дуже прошу тебе,
друже, віднеси до Пушкіна
букет троянд».
Не можу не
виконати
цього прохання.
І. СЕМ КІВ.
Студент У курсу філоло
гічного факультету.

У той час, коли «стаціонарними» відпочивали на
канікулах, у студентів-заочників продовжувалися
і заняття, і екзамени. Наш фотооб'єктив заф іксу.
вав саме заняття друкокурсниці заочного навчання
музично-педагогічного факультету, вчительки
му
зики ПиівськоІ середньої школи Надвірнянського
району М арії БУДЗАК у старшого викладача кафед
ри теорії, історії музики та гри на музичних інстру
ментах, відмінника народної освіти УРСР Ю рія
Степановича ФЕЙД И.
Фото В, Боб’яка.

лмвйсвіти
□ КНИГИ

НАШ ИХ ЗЕМ ЛЯКІВ

Від радості, що <
зелена радість!
Щ о с Гуцульщина!
Щ о с Космачі
*

*

*

Приїдь
в
село.
Тут сядь собі та й емійсьі
Бо де ж іще такі
побачиш гори!
1(«Коемач»)
Роздуми поета торкають
ся сутності людської, мора
льної чистоти, вірності най
дорожчий землі. «Отут мо
його предка спід» — так
нагадує автор сучасникам
про їхню причетність ' до
прадавніх
традицій, істо
ричних подвигів українсь
кого народу:

І сісться зерно,
і дозріває.
Під сонцем повиозррний
колосок...
І відчуває серце,
відчуває
Історії
невидимий
зв’язок.
Митця уаилюють питання
духовного
оновлення сус
пільства, жадання створен
ня
нових взаємин
між
людьми,
що базуватиму
ться на прагненні до кра
си. Тому він зичить «квіт
ня всьому світові», тобто
тієї пори, що несе собою
брунькування світлих ідеа
лів, цвітіння молодих та
лантів, «високий дух і по
клик березіля».

Весняними мотивами по
вінця
наповнена збірка:
«Проліски». «Збіжать
сні
ги».
«Солов’їний
день»,'
«Світає венгерка».
Поетична мова Степана
Пушика щедро пересйпана
діалектизмами, народними
повір’ями,
приказками,
притчами. Автор любовно
добирає епітети, метафори
для змалювання величі й
чарівності . рідного краю,
його неповторної
приро
ди.
Письменник постійно
в творчому пошуку нових
барв, гармонії форми і змі
сту.
Він знаходить пое
тичну іскру і запалює своєг
рІ£ну ватру творчості, що
впродовж тривалого часу

А Н Т О Л О ГІЯ

Епм к
К у п а л ь с ь к у

Ми
Потріскують дрова.
летять іскрини в небо,
І падають зірки.
І вже не розрізнить.
Чи папороть-трава
нашіптує до тебе.
Чи- грається луна,
чи липа шелестить.
Чи в цю купальську ніч
на палахтіння ватри
Ласкавий і сумний
Купайло надійшов
і, заховавшись в тінь,
стоїть тепер на варті
Розквітлих наших душ,
в якій горить любов.
la w АНДОУСЯК
Військовослужбовець, сту
дент III курсу філологіч
ного факультету.

З
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Щ е у середині минуло
го століття західноукра
їн ські художники зверну
у літах солов і.
V - V
■
. ї 'J
лися у своїй творчості
Щ об знов стояти вкупі
до Ш евченківського об
біля хети,
разу. ПерЩим серед га1 небом милуватись
; лицьких митців
зробив
в зоряній фаті,
це Корнило Устиянович.
Й хмільної ночі
Під час навчання у Віден
очі цілувати,
ській Академії Мистецтв
її знову замовкати
він познайомився з поль
в забутті.
ським письменником БроСвітлана ІІА Х Н К Ж .
ніславом Залєським, при
Студентка II курсу фізико/Ц
А
ятелем Т. Г. Ш евченка,
математичного
факуль
разом з яким той пере
тету.
У тебе прозорі очі...
бував на засланні в Орен
1 Ч
* »
J
«Холодні кристали льоду.
бурзьких степах. Я к сві
і
'm jm Р
Глибокі, моа небокраї,
дчить К. Устиянович, Б .
ш
-V
Ш /і
безмежні у часі плину.
Твоя усмішка молода
Залєський привіз малюн
І
10 Ж '' *
.У
тебе
прозорі
очі.
Крізь подих осені хлюпоче.
ки Ш евченка, зокрема, йо
Мій погляд крізь них
*
І
Мов дзвонкова жива вода,
го автопортрет. Ознайо
проходить.
Якої серце спрагло хоче.
мившись з ними, К . Ус
Нічого не зачіпає * Тендітно-первозданний
тиянович створив полот
і паДає в далечині.
світ
на «Ш евченко на заслан
У
тебе
сталеві
ОЧІ.І.
Промінять трепетом любові,
ні»,
«М ар’яна-черниця»,
Холодні
шматки
металу.
А на терези наших літ
«Чернець», а також пор
Пласті, наче щит надії.
/
" V
Падуть сніжинки пурпурові.
трет поета. Ц і твори ма
І гострі, мов спис
ють велику художню цін
прощання.
ність, бо ж намальовані
¥ ГУМОР
У тебе сталеві очі.
під безпосереднім вражен
Мені не пробити сталі.
ням від малюнків самого
студента-заочника третього курсу худграфу.
Мій погляд безсило тліє —
Кобзаря.
Згасає іскра кохання.
Відомий
західиоукра!У тебе дзеркальні очі....
• ДО 176-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Уже п’ять ХВИЛИН вони
*
*
*
створених під час Великої
СИДЯТЬ один проте ОДНОГО
Вітчизняної війни і при
і мовчать. Ось він нері
значених для жителів тим
шуче піднімає очі і диви
Твои глаза, как лед зимой,
часово окупованої німе
ться на неї. Погляди їхні
как лед зимой.
цько-фашистськими загаР'
Таои ґлаза, как летний зной,
зустрічаю ться. Він соро
бниками території Укра
їнський художник і гро
как летний зной.
м’язливо відвертається, 1
їни. Художник
створив
мадський діяч Іван Труя,
знову незручне мовчання.
Но для меня а твоих глазах
також ряд ілюстрацій до
який неодноразово бував
Нарешті він з рШучГЙТО
загадка:
творів
Кобзаря та
до
на Наддніпрянщині, на
щось сказати піднімає го
Как Зимний лед не тает
книг радянських письмен
писав портрет Кобзаря
лову, але, побачивши її
в летний зной?
ників, присвячених Т. Г.
та картину «МогиЛа Та
усміш ку, знову відводить
Шевченкові.
раса Шевченка в Каневі»,
очі.
Ігор АНДРУСЯК.
що відома у 3-х варіантах.
«Щ о ж це я! j — думає
Студент І курсу філоло
До образу поета,
до
Композиції за текста
гічного факультету.
його безсмертних творів
він. — Г а я н к а ! ...АдЯсе
ми Кобзаря створив також
зверталися й інші західя повинен заговорити. Не
*
*
*
художник
Антін Манаможна більше
мовчати!
ноукраїнські*митці. На по
стирський. Відомі, зокре
чатку X X століття тісні
Зараз... зараз зберуся з
ма, його твори «У ворож
зв’язки з Галичиною на
думками і все скажу»:.
Не дзвонила.
ки»,
«По діброві вітер
лагодив племінник Т. Г.
Подзвонила — здивувався:
Але вона почала перша:
віє», «Бабусенько, голу
Шевченка український ху
— Я бачу, ви щось
«Як же так?!
бонько, скажи мені, нень
Ти ж ніколи не любила
дожник з Киіева
Фотій
хочете мені сказати, од
ко...», «Катерина», «П е
Красицький. У 1905 році
нак не наважуєтеся.
А
Поступатись...
ребендя» та інш і. Буко
він взяв участь у першій
може, ви просто не знає
'Дивний знак!
винський художник Ю стин
спільній виставці галиць
те, що сказати?
Що ж це сталось?!
П ігуляк є автором порт
ких і наддніпрянських ху
— Не знаю, — видих
Я?! Нормально.
рета
Кобзаря і картин
дожників у Львові,
за
нув він.
Все чудової Не дзвони...»
на теми його тцррів «Ду
для екс
— А шкода, — зітхну
Так раптово,
ченко— Вчитель» та пор пропонувавши
ми м ої...», «Хустина»,
ла професор Ніколаєва
так безжально.,,
трет поета-революціонера понування картини «Біля
«Ой одна я, одна», «Най
«Гість із За
Знову винна
і простягнула
студенту
написала Олена Кульчи- криниці»,
мичка», ескізу композиАндрійкіну його залікову.
без вини.
цька, а майстер Пензля поріжжя», краєвид «Се
*
*
*
і$ ї
«Ш евченко та його
— . Прийдете наступного
ОСип КуриЛас є автором ло Кирилівка» та інші.
муза» та інших.
разу.
_
творів «Похорон Тараса Влітку 1907 року Ф . КраНа тій дорозі,
М . Л О ГВИ Н ЕН КО .
Художник Ю ліан ПаньШ евченка»,
«Дивлюся, сицькнй відвідав -гуцуль
де ми прощались
кевич. життя і творчість
аж світає...», «Т. Шевчен ське село Криворівню, де
з дитинством.
якого тісно пов’язані з
ко на засланні», Станіс- малював етюди до порт
На тій дорозі,
Прикарпаттям, зокрема,
лавський художник Осип рета І. Я. Франка та Жан
де ми вже ніколи
І тихне русий листопад,
з Рогатином, є автором
ие стрінемся.
Сорохтей створив «Порт рові етюди «Гуцул на даІ ронить ватра світло строге.
творів «Т. Г . Ш евченко
рет Т. Ш евченка» та «По- рабі». «Гуцул на тлі ЧеДе літнім ранком
Танцює золотистий сад
«Дівчинка
з
після повернення із за
ртрет-шарж Т. Шевчен ремоша»,
і айстрами
Над плесом вічної дороги.
тощо.
слання» та композиції
ка», а також серії ілю  села Криворівні»
пахне печаль,
Микола СИМЧИЧ.
«Т. Ш евченко на тл і Д ні
страцій до «Пророка» та У 1914 році він створив
Розвітне обмерзлий
Кандидат
фізико-матеживописний краєвид «У
пра». У творчому дороб
поеми «Гайдамаки».
кущ калини,
матичних наук.
ку художника із Гвіздця
і в рік той,
Неповторне враження Західній Україні».
Писав портрети Кобза
(що на Коломийщині) Яро
коли ти мене
справляють графічні пор
ря і відомий художник
слава Пстрака є
цілий
забудеш.
трети Кобзаря
роботи
ряд ілюстрацій за моти
Рясно зродять
видатного радянського ху з Наддніпрянщини Вяче
вами поетичних
творів
ягоди,
Мій добрий, мій коханий,
дожника, уродженця села слав Розвадовський, житКобзаря для львівських
моїх сліз...
незабутній
Микулинців коло Сняти- тя і творчість якого на
періодичних видань кінця
оркестр саду, хати і рідні.
на Василя Насіяна. Йо початку X X ст. були тіс
X IX — початку X X сто
Світлана БРЕСЛАВСЬКА.
Ми загубилися у твоїх
го шевченкіана охоплює но пов’язані з Коломиєю
літь. Це, зокрема. «Садок
звуках
Працівниця інститутської
не тільки портретні зоб (проживав там у 1908—
вишневий коло хати», «Габібліотеки, студеитка-зараз, два, три,
раження, а й образи пое 1911 роках).
На початку X X століття
м алія» та інш і.
очниця І курсу філологіч
раз, два, три.
та в композиціях, зокре
тематика
Ми загубили очі у жоржині
Цікавий твір
«Ш ев
ного факультету.
ма, в плакатах-листівках, шевченківська
широко була представлена
і в західноукраїнській фі
-Глокартії.
Ілюстрації ху
злого між людьми», пей
трактування «Слова о пол
дожника з
Полтавщини
ку
Ігоревім»,
над яким
зажі Карпат, природна єд
Опанаса Сластіона до їгое-'
ність і співзвуччя різко про
С Пушик
працює
вже
ми Шевченка «Гайдама
тиставлені тому, що має
тривалий час. Він невтомно
ки» були видані на лис
мо ми на даний час нега
прагнедовести
варіантну
тівках у Коломиї. Такі ж
тивного у взаєминах
між
можливість
авторства Во
листівки випустила гуцу
людьми. Тому поет праг
лодимира Ярославича, си
льська видавнича спілка
не, і йому це вдається, по
на
Осмомисла та Ольги.
в. Жаб.’ї (Верховині).
людей, його душа сповнена казати внутрішній
1
процес
Щ о ж. час покаже обрії
У 1919 році в Коломиї
Та знаю: «Зів’ялого листя»
обурення і навіть жалю.
оновлення своїх
персона
істини^ але на даний моівидано сім серій робіт з
а Франка не було б,
жів шляхом спілкування з
мент ми маємо ще один
«Чужий бур'ян вам,
малярських творів Т. Г.
Якби не украли ту Ольжин
прекрасним:
^
вдалий варінт перекладу,
дочки та сини», —
Шевченка (57 примірни
вінок із ' зеленої рути.
зроблений зрілим майст
Бурчать сьогодні
Квітне літо синіми
ків). Цей внесок у філо
(«Лолин»)
ром пера.
громадяни й «гражданс»...
росами,
картію не перевершений
Охопити
все багатство
А може
нині винні
Та вже чують листки
Не можна не сказати про
і досі. Ілюстрації до пое
проблем нової збірки Сте
з єноті,
такий аспект збірки, як
ми Т. Г. Шевченка «То
пана Пушика в одному ви
ї винні ми, шановні
їдка сатира на негативне
Як
поля» були видані в цей
ступі важко.
«Луни» ви
та поважні!..
в житті, показ надмірного
час у вигляді листівок у
захоплення
закордонними
(«Балада про металістів»)..
Парубки це такі молоді. грають своїми дивосвітами,
Бучачі, а на листівці, ви
захоплюють
розмаїттям
Та згадаємо
ще одну
речами/ невміння інколи
А дівчатко стоїть
даній в Болехові, був зо
важливу деталь в творчо
думок і почуттів. Тож по
на певному рівні оцінити
бражений барельєф' Коб*
сті Степана Пущика. Автор
трібно торкнутися душею
своє, рідне.
Глузуванням
Наче травня веселого
заря роботи скульптора з
— прекрасний майстер пей
до них — од цього, я певна,
з таких «молодиків» спов
М*т.
Полтавщини
Михайла
станемо розумнішими
і
зажу. І саме в збірці «Лу
нені поезії:
«Балада про
І заслухалось
серцем
Гаврилка, який тоді тут
ни»,
де конкретно вима
. духовно багатшими.
металістів», «Виставка со
жив.
льовуються три основні лі
бак»,
«Робота, робота...»
Як із літом продасться
В. Б У РД У Л А Н Ю К .
нії — історизм і пам’ять
ІЛ6СВА.
та ін. Автор не може спо
світ.
Аеистент кафедри іс
Студентка II курсу філо
народна, пісня про рідний
кійно спостерігати подібну
і, звичайно, прикрасою
торії С РС Р та У Р С Р .
логічного факультету.
край та «осудження всього
поведінку ще зовсім юних
«Лун»
стало
свосрідне

ВІРША

і руки

наші гіллям
розрослись,
і сумно нам буває без надії,
що хтось а оркестрі ’
дзвінко зазаучить.
Мій добрий, мій коханий,
незабутній
оркестр саду, хати і рідні.
Щ е прийде час,
Що і на твої пульти
покладуть ноти нашої рідні.
Людмила М АЛКОвИЧ
Учитель.
*■ * *
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Він і Вона

Ти моя малесенька
гуцулко...
Я щасливий,
що тебе знайшов.
ЧНуєш,
як у мене
в грудях лунко
Стукає, видзвонює любов?
Не зважай, що іноді
похмурий,
Що говорю мало,
що мовчу, —
Не співала весело бандура.
Завмирала часто від плачу.
Я на людях, може,
й не ласкавий
( лякаю холодом очей.
Та душа у мене не лукава,
Meji лиш ключ від
замкнених дверей.
Я і сам хотів би відімкнути
Заржавілий а повенях
замок.
Щоб на мить побачити
й збагнути
Джерело нерадісних думок.
Може,* то дитинство ,<* „
хоровите,.
З бідами «- мені 'Уь*
ие по плечу.
Може. Пісня мами сумовита.
Може, те, про що тепер
моачу.
...Але ти, привітна і весела.
На усе, що є і що було,
Наче вогник у нічній
пустелі.
Ллєш відради світло
у
v . •, ,і у і ь тепло.
,*(,*>: .
Василь М ОРОЗ.
Студент V курсу філоло
гічного факультету.
*

*

*

Я

знову прагну зустрічі
з тобою,
Щоб тільки
слухати
сумні слова твої,
Щоб знову серце
озивалося любов'ю
1 знову ' плакали

ПОПОВИХ « Л І Н »
дарує
ло,.

людям дороге теп

Ж иття — те шлях
Із сонцем
І а грозу.
Як шпйця в
Ваєр **

То унизу.
Ж итті — то
Лиш вісь у колесі —
ТО" ‘
Перлинами збірки є, без
сумніву, поезії «Лолин» та
пам’яті
Володимира Івасюка.

І

І нині стоять ті Дубні
I та річка, як скло!
'А Ольгу Рошкевич

шиті обрйзои

3& J 2S Яйе«йіаяа 1988 ро

ках нашого столітті*, ]
М б л я т м д а ю радами

них взаємин людини
піироди, академія В
Вернадський писав,
епоху Н Т Р «наукова
є зброєю досягненя * нового», що в с і свої
здобутки
ЛЮДСТ'
людство
має
використообов-’язкойо
ви
ВУвати
для. р
<
розумного
за навкоспівіснування
лйшнім середовиі
8ітоді
дрмий учений уже
уа
усвідомлював, що
щ< невраВладне, бездумне і в и 
дуже ставлення до приради може призвести
призі
до
Голос В. І.
т і часи
був непоодиноким — чи
мало науковців, інших
фахівців уж е розуміли
Небезпеку
ігнорування
екологічних
проблем.
А ле, як ми знаємо, на
ТОЙ час
(вреш ті, частоfycTO й нині) подібні пи
тання вирішували не воаи, а міністерські чиновчинов
які
ники і функціонери, акт
діяли, як правило, у своїх
вузьковідомчих інтересах.
Наслідками такого не
продуманого і недбайли
вого відношення до «рнроди стада забруднення
А ралу, Каспію , Дніпра,
останні екологічні аварії,
я к і вж е безпосередньо
впливають на людське
здоров'я: у
Чорнобилі,
Авг&рську, селищ і К у па
ва, що неподалік древ
ньою
Владимира...
А
якщ о говорити про еко
логічну небезпеку
шир
ше, то нині чи не кожне
індустріальне місто пред
ставляє собою загрозу як
для природи, так і для
нас, ї ї складової. Примі
ром, у січневому «кругло
му столі», з питань еко
ло гії,
організованому
Українським
телебачен
ням, вказувалося, що по
республіці кількість за
хворювань, я к і пов’язані
з антропогенними забруд
неннями, становить
20
Процентів.
Партією в урядом краї
на У різний час було ви
дано чимало директивних
документів спрямованих
на охорону навколишнього
середовища. Однак вони
я відомих причин (та ж
заскорузяість
бюрократ
Ій ч яо ї машини) не зна
йшли широкого втілення
» ж итті. У зв'язку з цим
Назріла нагальна необхід
ність кардинально міняти
рею систему природоохо
ронної роботи в державі,
до чого, власве, й закли
кає постанова Д К К П РС
1 Ради М іністрів С РС Р
«віро докорінну перебу
дову справи охорони при
рода в країні» від січня
1688 року.

ку, площа змитих грунтів
на Їва«е-Фрвнківщ и ні ста
новись понад 128 тисяч
гектарів, у тому числі 94
тисячі — орних земель.
Тривожна ситуація та
кож у справі хім ізації сі
льського
господарства'
області. Слабо ведеться
утилізація вторинних си
ровинних ресурсів, які
накопичуються на
промасаовйх
підприємствах
БурШ тВна, Налуша, ряді
об’єктів будіидустрії. На
низькому иївні знаходить
ся рекультивація земель
на місцях пошуків
роз
витку і розробки різних
вадів корисних копалин.
Безповоротно скорочують
ся зайас»гпідземних надр.
,Н ««ає жодного виробни
цтва для ліквідації ток
сичних --ВІДХОДІВ , жодного
сміттєзвалищ а, яке б від
повідало санітарним і технИМЯ* вимогам. Щ орічно
в атмосферу підприємств
того
вами краю
викидається
більше 500 тисяч тонн
становища на
шкідливих речовин.
ОсТЕРИТОРІЇ
y p cjp
йшла
HOSffMSe за18>
3®нювачами
Ойїїпитобй розмова>
___________________
_________
! «а

їШ

результати. ■

5НШ |
ПОПбреЙНІХ

ттр и р о

зом

відмінено ОИРЬництво за
воду пестицидів на Тер
новільщ ині, чиновники від
атомної ецерігетики були
вимушені повернутися до
перегляду подальшої ДОМ
Південно-У країнейКої та
Чигиринської А ЕС , вирі
ш ується витання доціль
ності спорудження
про
мислового комплексу в
районі міста Канева, вЯШ
ваються заходи по (Ни
щенню вод Сиваша тощо.
Дещо
активізувалася
природоохоронна робота
1 в нашій області. Мину
лого року проблеми еко
л о гії
на
Прикарпатті
•обговорювалися на пле
нумі обкомі партії, на
засіданні Івано-Франків
ського міськвиконкому,
за «круглим столом» з
партійним, радянським і
господарським
активом
регіону.
Я к учасник цих заходів,
скажу без перебільшення:
підстав для оптимізму у
вирішенні проблем охорони навколишнього середо
вища поки що мало. Адйсє
в ряді випадків господар
ські керівники в ПОГОНІ
за тимчасовими вигодами
й далі порушують приро
доохоронне законодавство,
відомчі інтереси і гго сьо
годні ставляться вище за
гальнонародних, більш ість
виробництв здається
в
експлуатацію без очисних
СПОРУД; повільно « к Г
ся вони й на діючих
вриємствах. Складною
лишається пробле
лих річок, ерозії
Нині, як говорилося в
статті «Диктує ситуацій»,
“
даній
в
газеті
карпатська

задод m C ,..OL шкірфірма*
П^е що Зі
іістю
згадуфВДОШГ-в^ ом у
кругпрй.Щ Щ С*0Л1>> 3 .
родоохорони.
иебезпеч, ffljffl* то н н ________
нош бпащ , що ваділяють
ці та ін ін і підприємства,
ррзаовсюджую-ться
фак
тично по «сьому Прикар
паттю. їх, правда, .поки
що стримує зеле_ний щит
— ЛІСИ» ЯКИМИ ■покрито
40 процентів території
області. Але як довго ви
ни -витримають це иавантажонря — сказати важ
ко. Хода, на нашу думку,
не треба чекати перших
тривожних симптомів, аби
братися
за рятування
Каряат. Пора вже визна
чити'. курс на докорінне
подідшення стану навко
лишнього
середовища,
розширювати
заповідні
території, якщо ми не хо
ч е ш втратити ц і зелені
легеяі України. Бо є вже
перші
ознаки того, що
наші ліси не сВДгавяяють
ся з очисткою повітря.
Не кращ і
екологічні
умови спостерігаються й
на територіях сумШних
областей Карпатського ре
гіону. Для того, щоб успі
шно ЇХ виправити, потріб
но перш за все глибоко
науково обгрунтувати фо
рми співжиття з оточую
чим середовищем. Тому
науково - координаційною
радою Івано-Франківської
області при Західному
Центрі А Н У Р С Р
було
справедливо
запропоно
вано створити у нашому
м істі центр екологічних
досліджень природних ре
сурсів Карпат. Ідея, ця не
терпить відкладання, бо
саме там и науковій уста
нові буде ягід еияу під
тримувати. тісне творче і
ділове
співробітництво
природничих, технічних,
гуманітарних та суспіль
них наук і виробництв,
екології та еланоміки.

В. С ЕЛ ЬС ЬК И И .
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то передбачали біду, іену# т т т т а к і, про які ощ ндт
т ш т т * т * т ш * т * ра
дості. Звід^и^нал^иклад,
до
■ нас гЩ ій іЩ И Ь ІІ і ія , що
по
У
фаянс, фар^Жі,кош тували
дорого і буМсИпьки в ба
гатих і »можннх людей.
Бідняки ж таких чарок і
тарілок не мали — задово
льнялися глиняними. Купле
на посуда j сама яо собі
була прикметою багатства.
На весіллях, святах ,у про
стих людей pa столи зби
ралася і посуда
сусідів,.
створювалося враження, що
її чимало. Крон ж ненаро
ком розбдеалася якась чар
ка, вважалося, що осколки
несуть у дім достаток і уда
чу. Тому віра у добру прик
мету
живо тепер — на
весіллях б’ють бокали «на
щастя».
і
Часом у газетах, журна
лах. можна побачити зні
мок
щасливого сімейства
— мати, б^ть'Ко< декілька
малюків, до яких фоторе
портери приПасовують один
і той же підпис: «Спасибі,
лелеко!», Зрозуміле бажан
ня авторів написати корот
ко й з усмішкою. Чому
ж все-таки Ми так говори
мо? Східні слов’яни з дав
ніх часів шанували лелеку
(буська). і коли він вибирав
собі гніздо На даху будин
ку чи біля нього, це вва
жалося прикметою, що пе
редбачала Збільшення сі
мейства, щасТя. Шанували
люди і ластівок, шпаків.
Швидше за все селян При
тягували їх добрі звички
і корисливість. Але нерідко
дО ласкавого слова 1 вІДно
син до них примішувалися
й забобонні почуття.
Таким чином, ясно, що
більшість
прикмет засно
вано на випадкових сгіівпвдіннях,
неправильних по
ясненнях рішу явиіД при
роди 1 суспільного Жнт+я.
За винИЖШ^ р<|М<іЄИих в*Ивпадінь, повір’я ніколи не
збуваються і асе мс (Вони
живуть і сьогодні. Це пси
ходрги пояснюють особли
вістю нашої ' психіки, на
шого
сприймання навко
лйшкьої дійсності, —
череа призму m w yrflB, в не
ро»уму. Засвоюючи з дитя
чих років від «батьків і
дідів» різні Повір’я і прик
мети минулого, не кожен
ставить перед собою Питання: а чи є у цьому здо
ровий глузд? Коли ж який
не5уДТь забавон, що перед
бачався прикметою, й збу
вається) людям*
починає
пов’язувати це з існуванням
якихось сил, що керують
її долею і роблять вплив
на життя. От і виходить,
що ш м. де треба посилити
свої намагання, люди емо
ційно довмагнімуіагь себе,
втрачають упевненість, чим
заздалегідь, прирікають се
бе на невддму. Отож не
біймось
прикмет. Сприйч
маймо їх розумом, а не

Народна мудрість
без
межна. Скільки приказок,
приповідок
склали люди,
скіп ки прикмет
вилили
це, і чоміу за яване саме
в приводі, про які Й сьо
sз лівою стороною людсьгодні не забувають метео
рологи, Прогнозуючи погоду ! кого тіяв?
Стародавні
люди буяй
на завтра.
післязавтра;..
переконані, що в ножно
Однак перейшло до НаС з
го «із смертних» е добрі,
минулого і ряд П О М И Л К О В И Х
сприятливі їм духиу І ЗЛІ. 1
побутових повір’Т», зв’яза
злий ніби завжди був при
них насамперед з тим-, ідо
сутній З Л ІВ О Г О ббку кож
засновані еони на випадко
ного, тому ліва рука, як
вому співпаданні
фактів,
правило, й працює погано,
які МЬясйЮвалися як щось
ио*й н© можна вітатися, На
невідворотне,
як фатум.
віть у Наш час деякі стуПриміром, недоречним ви
двнтй б и ться брат» лівою
глядає ,(цо розсипана сіль
рукою білет на екзамені.
—‘ ДО сварки.
Серед слов’ян з давніх
Звідки взялося таке тве
часів поширилося повір’я,
рдження? Колись давнимщо кінь здатний відганяти
давно сіль
була на вагу
злих духів.
Він був най
золота. Добували ft в ос
більш надійним помічником
новному на 6eptetax Чор
людини. І ніби як вдячність
ното або Білого морів, ви
до ройочого коня
виник
варювали, дойтавияли
за
звичай прикріплювати на
тисячу верств на підводах
дахах будиййів
коників.
або по ріках на човнах. У
А підкова їх стала симво
часи царювання Івана Гроз
лом витривалості, сили, вір
ного за пуд солі на Русі
ності цієї свійської твари
можна було розплатитися
ни, і людина вважала, що
тільки... хатою. ОТОЖ зрозу
цим самим вона відганяє
міло, що навіть за втрату
злих духів, і коли раптом
жменьки цінного продукту
господареві щастило, уда
винногб карали. Нині люди
чу свою він
приписував
на не несе ніякої кари за
підкові, прибивав до воріт
розсипану
сіль, в звбо ’
або стін хати^. Д н§ випад
бони залишилися. Як і* ра
ково сьогодні людина, знай
ніше ^«>Жн8 Пбчутй: «Роз
шовши на дорозі підкову,
сипалася сіль — буде свар
- несе її з собою... «на ща
ка в домі».
стя»..
Деякі люди надають зна
МИРІВ
Окрім п р и че т, які ніби-,
чення « щ ц л и М » U kt
>*щасливим» ЧИСЛАМ. Усім ві
дома цифр£ 13 ^УЬявй*ася
серед небажаних тому, що
не ділилася ні на яку іншу,
Кафедра практичного кур проблеми, які в ньому по
окрім, як на саму себе.
су російської мови разом рушуються. Для цього пра
Так уже традиційно скла
цівники бібліотеки підготу
лося, що в прикмети вірять
вали виставку газетних пу
в основному жінки. Від них
сій ного клубу «Дікумент», блікацій.'
і тепер можна гїЙЧуТй: «Све
У планах «Аргументу»
рбить ліве око -** будеш
муться в останній четвер обговорення р ф м а щ & т с плакати, 86o” ftpaeie— раді
кожного місяця.
смана «Жизнь и судьб*» ta
тимеш». Чи таке: «Якщо
На першому засіданні, в книги «Двинбристь» * врсшумить у лівому в у с і' —
грудн
ГДні, обговорювалася по поминаниях современников».
отримаєш погану звістку,
вість Ю . Полякова «Робота
у правому — двбру». До
над помилками».
Запрощуюяьсв [
цьогв' Часу про людину, в
У лютому пропонується взяти участь у роботі
якої
невеселий
настрій,
обговорити роман В. ДуДІн- (кабінет чкиццчоог» ІП Ш
кажуть: «Мабуть, вона вста
цева «Бельїе одеждм» 1 ті російської мол*, ауд. & І\ла а ліво* ноги». Звідки ate

прикмети

Ціна 3 кой.
Т ир аж 2000. і ■
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