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АДКАЗНДСЦЬ КОЖНАГА
М Н О Г А  карысных спрау на рахунку народных кантралёрау 

ф акультэта журналістьік і Белд зярж ун іверсітзта  ім я У. І. Леніна, 
дзе групу узначальвае вось уж о  некалькі год праф есар А ркад зь 
Іос іф авіч Н аркевіч. У  групу уваходзяць студэнты, вьікладчьікі, 
лабаранты.

Размеркаванне дзейнасці народных кантралёрау па сектарах 
д азваляе больш  дэталёва выконваць асобныя мерапрыем- 
ствы  і наогул свае абавязк і. Такіх сектарау у  нашай 
групе чатыры —  арганізацьійньї, вучэбны , бытавы  і навуковы. 
Кожны , хто вы конвае пачэсны абавязак  народнага кантралёра, 
ведае, што ён закліканьї працаваць сярод лю дзей, павінен да- 
памагаць калекты ву у викананні пастауленых задач. Вось, на
приклад, у плане дзейнасці вучэбнага сектара, у які уваходзяць 
вы клад чы к А. К. Свораб, студэнтка II курса А . Сухоцкая, лаба- 
рант каф едры  радыё і тэлебачання Л. Е. М арцыёнка, —  рознаба- 
ковы я мерапры ем ствы , звязан ы я з паляпш эннем вучэбнага пра- 
цэсу. Тэта праверка заняткау, кантроль за  арганізацьіяй і пра- 
вядзеннем  экзам енацыйных сесій і г. д.

Група сістзматьічна правярае работу студэнцкай сталовай, кла- 
поціцца аб быце студэнтау, як ія  ж ы вуць у інтзрнаце. Галоунае 
у рабоце народных кантралёрау— дзейснасць, эф ектыунасць пра- 
верак і пры м аемы х раш энняу. М ы, наприклад, змаглі ліквіда- 
ваць некаторыя зры вы  у рабоце сталовай.

А бавязко вая  ум ова дзейнасці нашай трупы —  публічнасць. 
Вьінікі праверак і прынятыя па іх м еры  заусёды  м ож на убачы ць 
у «Кам сам ольск ім  пражэктары», насценнай газеце «Ж урналіст». 
Д ош ка народнага кантролю  паведамляе аб м ерапры ем ствах  тру
пы НК. Усе  практычныя питанні кантралёры рашаю ць у цеснай 
сувяз і з партыйнай, праф саю знай і камсамольскай арганізация- 
м і факультэта.

С. БАГДАНОВІЧ, 
член групы НК факультэта журналістьікі.

П я ц ё р к а  у з а л і к о у ц ь і
К О Л Ь К І памятае сябе сту- 

дэнцтва— столькі і існуюць гэ- 
тыя вьіпрабаванні— экзамены.
Хоць і шмат часу мінула з тае 
пары, але амаль нічога повага 
у самім працэсе не змя- 
нілася. Традыцыйная форма 
жывучая: пытанне — ад-
каз, пытанне — адказ. (Бы 
вав і так; пытанне — маучанне, 
пытанне — пытанне). Прауда, 
Н ТР унесла пэуныя карэктывы

у шаблонный адносіньї студэнта 
і прафесара у час cecii. (Не па- 
мятаю ніводнаіі мініяцюрьі, гу- 
марзскі са студэнцкага жыцця, 
дзе б абьішліся без іх). Дзе- 
нідзе паявіліся складаныя 
камп’ютэры, якія, на думку іх 
вьінаходнікау, у стане замяніць 
хоць дзесятак прафесарау. Зау- 
важана, што студэнты 
ахвотней здаюць экзамены гэ- 
тым машынам, чым выкладчы-

ку. Мауляу, гэтай скрынцы, на- 
чыненап дыёдам!, рззістарамі і 
іншьімі хітрьімі штукамі, ляг- 
чэй здаць. Урэшце з ёю можа 
здарыцца кароткае замыкание, 
што выключна рэдка бывае з 
паважаным прафесарска-вы- 
кладчьіцкім кантынгентам.

Але на экзамене па фізічнай 
геаграфіі мацерыкоу і акіянау, 
які здавау III курс геаграфічна-

(Заканчэнне на 2-й стар.).

ТВОРЧЫ ПАДЫХОД
З ЧА ГО  З В Ы Ч А И Н А  пачы- 

наецца падрыхтоука студэнта 
да семінарскіх заняткау, cecii? 
З добрага кабінєта. Ей ветліва 
сустракае маладых людзей, до- 
рыць ім добры настрой. Іменна 
тут можна атрымаць неабход- 
ную інфармацьпо, бібліяграфіч- 
ныя даведкі, вучэбную і мета- 
дычную літаратуру.

Кабінет кафедры навуковага 
камунізму, на першы погляд, 
нічьім не адрозніваецца ад ін- 
шых.Чаму ж, калі я упершыню 
адкрыла дзверы гэтага кабіне
те, адчула адразу цеплышо і 
утульнасць?

Хударлявы хлапец у вялікі.х 
акулярах (не інакш фізік ці 
матэматык) падышоу да вялі- 
кага стала з акуратна раскла- 
дзеньїмі на ім падшьіукамі га
зет і прыняуся лістаць «Прав
ду».

Інтуіцьія не падвяла мяне. 
Сяргей Шых вучыцца на пятым 
курсе фізічнага факультэта і 
думає сваё жыццё прьісвяціць 
вывучэнню фізікі цвёрдага 
цела. Цікавасць да актуальных 
пытанняу ідзалагічнай бараць- 
бы прывяла яго у тэты кабінет. 
Акрамя таго, сёння вечарам 
залік па навуковаму каму
нізму. А  дзе яшчэ, па меркаван- 
ню Сяргея, можна так добра 
падрыхтавацца?

...Цяжка самому студэнту

выбраць кнігу. Бо у кабінеце 
шмат творау заснавальнікау 
навуковага камунізму, зборні- 
кау партыйных дакументау. 
А  колькі тут вучэбна-метадыч- 
най літаратурьі: хрэстаматый,
слоунікау, манаграфій, часопі- 
сау!

Як падабраць неабходную лі
таратуру? Тут вы не убачыце 
чаргі ці блукаючых сярод кніж- 
ных стэлажоу студэнтау. Яны 
звяртаюцца да лабарантау, і 
тыя, у сваю чаргу, пры дапамо- 
зе каталога дапамагаюць ім у 
выбары літаратурьі. Для гэта
га патрабуецца не больш пяці 
мінут. Калі узнікае якое-не- 
будзь пытанне, яго можна за- 
даць выкладчыкам кафедры 
навуковага камунізму (адпа- 
ведна з графікам кансультацьш 
яны кожны дзень дзяжураць у 
кабінеце). Бывае, што студэнт 
не можа вызначыць тэму рэфе- 
рата ці даклада да семінар
скіх заняткау. З ім заусёды 
пагавораць загадчык кафедры 
прафесар П. П. Дронь, выклад
чык ці загадчык кабінєта. Уліч- 
ваючы індьівідуальньїя здоль- 
насці студэнта, яны абавязкова 
падкажуць яму падыходзячую 
тэму.

...З усмешкаіі сустракае ла- 
барант Ала Уладзімірауиа Ці- 
това невысокую дзяучыну з ко-

ратка падстрьіжаньїмі каштана- 
вьімі валасамі. Увагу увайшоу- 
шай прьтцягнула новая выстау- 
ка «У. І. Ленін—вялікі ства-
ральнік навуковага камунізму». 
Валя ІТесцер займаецца на пя
тым курсе біяфака, часта навед- 
вае кабінет навуковага 
камунізму. Сёння студэнтка 
будзе працаваць над дакладам 
«Выхаваине моладзі на рэвалю- 
цыйных, баявых і працоуных 
традыцыях».

Супрацоунікі кабінєта, а іх 
троє, строга размеркавалі па- 
між сабой абавязкі. Наприк
лад, работа загадчыцы Mai 
Паулауны Буглак носіць мета- 
дычны характар: яиа адказвае 
за арганізацьпо работы кабіне- 
та, удзельнічае у падр^гхтоуцы 
наглядных дапаможнікау і 
афармленні картатзкі. Лабаран
ты А. У. Цітова і Н. А. Мату- 
севіч выдаюць літаратуру, 
афармляюць каталогі, даюць 
бібліяграфічньїя даведкі. Такі 
парадак у немалой ступені са- 
дзейнічае павышэнню эфектыу- 
насці працы, і траціцца на на- 
пісанне работы менш часу, яко- 
га у студэнта увесь час не ха
пає. Ну а у випадку неабход- 
насці кожны член маленькага, 
дружнага калектыву гатовы за
мяніць таварыша.

Для работы у кабінеце сту

дэнты вьібіраюць выгадны ім 
час. Мая Паулауна неяк прапа- 
навала вьісветліць, у якія дні і 
гадзіньї больш за усё звярта
юцца да іх за дамамогай. Вьі- 
дзеліць які-небудзь дзень было 
цяжка: работы хапала і у па- 
нядзелак, і у сераду, і у  субо
ту. А  што датычыць экзамена
цыйных сесій і падрьіхтоукі да 
дзяржауных экзаменау, то не- 
магчыма иазваць нават менш 
загружаныя гадзіньї. їм ніхто 
не прапаноувау арганізоуваць 
дадатковыя заняткі і кансуль- 
тацьіі для вьіпускнікоу, праца
ваць дзве змены запар. Проста 
яны не змаглі паступіць інакш, 
таму што бачьілі у гэтым свои 
доуг. Доуг перад студзнтамі.

Нельга не пералічьтць усё 
добрае, што робіцца з дня у 
дзень дружным калектывам. 
Не так дауно загадчыца прапа- 
навала скласці картатэку па 
новаму j/зору. І зараз, побач з 
алфавітньїм, у кабінеце ёсць 
тэматычны каталог, каталог 
журнальных артыкулау па пра- 
блемах навуковага камунізму. 
Хутка студэнты змогуць кары- 
стацца каталогамі, прысвечаны- 
мі 110-й гадавіне з дня наря
джання У. І. Леніна, X X V  з’ез- 
ду партьіі, новай Канстьітуцьіі 
СССР.

Карысць адчуваецца. Але за-" 
гадчыца упэунена; працаваць 
можна яшчэ лепш. Супрацоу- 
пікау кабінєта хвалюе пытанне, 
як дапамагчы студэнтам, якія 
займаюцца у другую змену. Бо 
раніцай у кабінеце звычайна 
праходзяць заняткі. З-за гэтага 
таксама немагчыма абсталяваць 
кабінет тзхнічньїмі сродкамі 
навучання.

Хвалюе супрацоунікау і малая 
плошча кабінєта. Мзтазгодиеп 
было б, па іх меркаванню, ад- 
весці для захоувашія літарату- 
ры спецыялвны пакоіі. Гэта да
ло б магчымасць павялічьіць у 
некалькі разоу кніжньї фонд, а 
таксама колькасць пасадачных 
месц. Дарэчы, усе студэнты, з 
якімі мне давялося гутарыць у 
кабінеце, вьїказалі гэту ж  ду.м- 
ку.

Рэдка студэнт вьіходзіць ад- 
сюль разачараваным. Але калі 
якая-небудзь літаратура адсут- 
нічае, то маладыя людзі атрым- 
ліваюць спіс прапаноуваемых 
кніг і парады, дзе гэтыя кнігі 
можна атрымаць.

Няхітрьі метад. Але уявіце, 
колькі часу зканоміць сту
дэнт. Прауда, Сяргей
Шых лічьіць, што літаратуру, 
якой няма у кабінеце, студэнты 
маглі б заказаць. Думаю, што 
да гэтап прапановы трэба пры- 
слухацца.

Спачатку у кабінеце навуко
вага камунізму мяне уразіла 
панаваушая там атмасфера 
утульнасці і цепльїні. Папра- 
цаваушы у кабінеце некалькі 
дзён, пагаварыушы са студзн
тамі, я зразумела, што галоуны 
скарб яго — чулыя людзі — 
М. П. Буглак, А. У. Цітова, 
Н. А. Матусевіч, для якіх ха- 
рактэрны творчы падыход да 
справы. У  жаданні культурна 
абслужыць студэнта, прадаста- 
віць яму неабходныя умовы 
для работы хаваецца сакрэт по- 
спеху гэтага калектыву.

А. МАЗАЛ ЕВА,
студэнтка I курса факультэта 

журналістьікі.



У К А Н Ц Ы  М ІН У Л А Г А  ГО Д А  
кам ісія парткома па нагляд- 
най агітацьіі і насценным 

друку праводзіла агляд-конкурс 
нагляднай агітацьіі ф акультэтау. 
П ерш ы  такі агляд дасягненняу 
ф акультэтау у галіне нагляднай 
агітацьіі (снєж ань 1978 г.) у дас- 
татковай ступені вь іявіу сільї па 
гэтаму напрамку сацьіялістьічнага 
спаборніцтва пам іж  ф акультзтам і 
і прапанавау ш эраг рэкамендацый 
асобны м  ф акультетам  для паляп- 
шэння стану іх нагляднай 
агітацьіі. У л істападзе м інулага го
да кам ісіяй бы у праведзены  семі- 
нар-нарада намеснікау сакрата- 
роу лартыйных бюро, адказных 
за наглядную  агітацьію на ф акуль
тетах, рэдактарау насценных га
зет, прадстаун ікоу камсамольска- 
га і праф саю знага акты ву для 
абм еркавання пытанняу аб стане

чыць У. Д зю бу , А. Ціхановіч, 
Н. Ш чалканогаву, Н. Л укаш звіч, 
Д. Стадуба.

Д ругое месца, як і у м інульїм  
годзе, заняу б іялагічньї ф акуль
тет. їм  не хапіла усяго  аднаго ба
ла, каб параунацца з журналіста- 
мі.

Тут наглядная агітацьія вызнача- 
ецца сваей мзтанакіраванасцю , 
надзённнасцю, вь ісок ім  ідзйна- 
мастацкім  узроунем , выразнасцю , 
дакументальнасцю , аператыуна.с- 
цю. П рыцягваю ць увагу кампазі- 
цьіі «Старонкі гісторьй», «Б іяф ак 
сёння», «Вьінікі сацьіялістьічнага 
спаборніцтва» і многія іншьія. 
Падрыхтаваны стэнды, прысвеча^ 
ныя 110-й гадавіне з дня нара- 
дж эння У. І. Леніна. Толькі на бія- 
лагічньїм  ф акультэце ёсць стэнд 
«Сённня у  свеце», які кожны

ПАСЛЯСЛОУЕ
ДА КОНКУРСУ

нагляднай аптацьи і насцен- 
нага друку ф акультэтау і абм ену 
вопытам іх работы. Нарада прахо- 
дзіла на вь ісок ім  ідзйньїм  узроу- 
ні, абм яркоувал іся  пьітанні аб 
тым, як павінен быць аф орм лены  
факультет, каб наглядная агітацьія 
адпавядала патрабаванням  часу.

Як ж а  зараз абстаяць справы  з 
нагляднай агітацьіяй ва універсі- 
тэце? Ці улічаньї усе тыя заувагі, 
пажаданні кам ісій, як ія  бьілі зроб- 
лены год назад і на лістападау- 
скай нарадзе?

На гэтыя пьітанні і адказау аг
ляд-конкурс. З а служ ан ую  перамо- 
гу атры мау ф акультет журналі- 
стьїкі. У  м інульїм  годзе журналі- 
сты раздзял іл і 6— 7-я м есцы  з ■ ге- 
аграф ічньїм  факультетам . Зна- 
чыць, крытыка была прызнана 
правільнай. Ф акультет стау шырэй 
выкарыстоуваць свае магчьімасці 
для стварэння сапрауды узорнай 
нагляднай агітацьіі, своечасовага 
яе абнаулення. Вы клю чна талена- 
віта зроблены  стэнды «Наш ы вы- 
пускн ікі» і «Салдаты Вялікай Ай- 
чыннай». На вьісокім  ідейньїм уз- 
роуні выкананы стэнды «Теле
тайп ж урф ака» , «Н авучальны  пра- 
цес», «Гісторьія камсам ола» і ін- 
шыя.

Стенд «Д р ук  Беларусі у Вялі- 
кую  А й чы нную »— гета пакуль што 
адзіньї стэнд ва ун іверсітеце, 
пры свечаны  35-й гадавіне Пера- 
могі. Разгорнута ш ы рокая работа 
па аф арм ленню  таксама пакуль 
адзінай ва ун іверсітеце аудыто- 
рьіі па грамадска-палітьічнай пра- 
ктыцы студентау.

Па м еркаванню  кам ісіі многія 
м атэры ялы  стендау і фотавы- 
ставак студентау заслугоуваю ць 
зкспазіцьіі у галоуным корпусе 
універсітета, каб быць набыткам 
ш ырокай грамадскасці.

У сю  гетую карпатлівую  работу 
узначаліла сакратар партбю ро фа
культета А. А. Руденка з намесні- 
кам декана І. І. Сачанкам. С ярод  
студентау асабліва треба адзна-

дзень з дапамогаи центральных і 
мясцовых органау друку нясе са
м ую  актуальную  і новую  інфар- 
мацы ю  аб жьіцці нашай краіньї і 
паведамленні з-за м яж ы .

Заслуж ен ы  поспех біблагау —  
вьінік калектыунай працы, якую  
узначал іу  сакратар партыйнага 
бю ро  факультета дацэнт А. І. Сце- 
фановіч.

Зноу, як і у м інульїм  годзе, па- 
цверд зіу  дастаткова вьісокі узро- 
вень сваей нагляднай агітацьіі ф а
культет радьібф ізікі і електронікі, 
заняуш ы  трецяе месца. Тут абноу- 
лена больш ая частка стендау, пая- 
вілася новая Д ош ка гонару выдат- 
нікау, стенд грамадскіх арганіза- 
цый факультета, з густам аф орм 
лены  многія стэнды ф акультецкіх  
кафедр.

Факультеты , як ія  занялі тры 
перш ы я месцы, вызначаю ць, па 
меркаванню  кам ісіі, той узровень 
многапланавай і аператыунай на
гляднай агітацьіі, да якога неаб- 
ходна імкнуцца іншьім. їх прык- 
лад паказвае, якіх станоучых вы- 
нікау мож на дасягнуць, калі пи 
танні нагляднай агітацьіі не вы- 
пускаць з поля зр о ку  партыйных, 
камсамольскіх , праф саю зных ар- 
ганізацьій.

Наступную  групу (4— 6-е м е с 
цы) складаю ць факультеты, наг
лядная агітацьія якіх не абнауля- 
лася. Чацвёртае месца —  за філ- 
факам . Неаднаразова адзначала- 
ся, што наглядная агітацьія на 
ф ілф аку ц ікавая, робіцца па адзі- 
наму плану. Выдатна выканана і 
доуга не страціць свайго прызна- 
чэння выстаука «Ш лях, роуны 
стагоддзям», пры свечаная 60-год- 
дзю  БС С Р  і КПБ, якая займ ає 
центральнеє месца у нагляднай 
агітацьіі факультета. Але нагляд
ная агітацьія ф ілф ака ж ад ає быць 
лепшай. Устарела на ф акультэце 
експазіцьія, разм еш чаная на дру
гім паверсе. Н аступіу час зам ены  
Д ош кі гонару вьідатнікау, адсут- 
нічае наглядная агітацьія на 4-м 
паверсе. Не лепш ае становішча на

ф ізічнь їм  ф акультэце —  пятае 
месца. (Год назад —  перш ыя). 
Ун ікальньїя па майстерству выка- 
нання стэнды каф едры  ядзернай 
ф ізікі і м ірнага выкарыстання 
атамнай енергіі уж о  маральна ус- 
тарелі. Ф із ічн ь ї ф акультет не зра- 
б іу  ніводнага кроку наперад у па- 
раунанні з ф акультзтам і, як ія  за 
нялі перш ы я месцы. І вельм і 
крыудна, таму што факультет має, 
бадай, сам ую  лепш ую  матэрыяль- 
ную  базу.

На х ім ічньїм  ф акультэце пасля 
м інулага агляду-конкурсу зр о бле 
на вельм і мала. Больш асць на
гляднай агітацьіі м ає «гістарьіч- 
нае» прызначэнне, бо рыхтавала- 
ся дауно і не абнаулялася. С акра
тар партыйнага бю ро  хімфака 
Л. М . А усянка  у ліпені сцвярджау, 
што да канца года будуць падры
хтаваны новы я стэнды і наглядная 
агітацьія абновіцца. Але, на 
жаль, усё гета засталося толькі 
на словах.

Ю р ы д ы чны  ф акультет зус ім  не 
уд зельн ічау у конкурсе, таму што 
факультет разм ясц іуся у новым 
буды нку і наглядная агітацьія 
толькі рыхтуецца.

П старычны  ф акультет апынууся 
на сём ы м  месцы таму, што на
глядная агітацьія поунасцю  абнау- 
ляецца. Думаецца, што абнаулен- 
не нагляднай агітацьіі —  гета па- 
ступовы і пастаянны працес. Але 
ж  нельга, сапрауды, зус ім  пазба- 
віць факультет нагляднай агіта- 
цьіі на целы семестр.

На геаграф ічньїм  ф акультэце 
(восьм ае м есца) рамонт уж о  дау
но заверш ены , але работа па 
аф арм ленню  факультета зус ім  
не разгорнута. (З а  выклю чением  
каф едры  глебазнауства). Ветражы  
заклеены , многія зус ім  не маю ць 
шкла. Пьітаннямі нагляднай агі- 
тацьіі не займагоцца ні деканат, 
ні партыйнае бю ро  на чале з яго 
сакратаром  М . К. Чартко. Яш чэ 
горш ае становішча на ф акультэце 
прыкладной математьікі (9-е м ес 
ца) і механіка - матэматычным 
(10-е месца). Тое, што тут ёсць (а 
ёсць тут вельм і мала) практычна 
не м ає ніякай актуальнай накіра- 
ванасці. К ір ую чь ім  органам гэтых 
ф акультэтау патрэбна сур ’ёзна за- 
думацца над зд ары уш ы м ся.

Чарговы агляд-конкурс закон- 
чы уся, але кам ісія зноу, другі год 
запар, павінна канстатаваць, што 
праблем ы , звязаны я з афармлен- 
нем больш асці ф акультэтау срод- 
камі нагляднай агітацьіі, застаюц- 
ца. М іж  іншьім, прыклад вядучых 
паказвае, што пры сур 'ёзн ы м  па- 
дыходзе да справы  кірауніцтва 
факультэтау, грамадскіх арганіза- 
цый, асабліва камітетау кам сам о 
ла, гэтыя праблем ы  могуць быць 
паспяхова вырашаны.

Ідучьі насустрач 110-й гадавіне 
з дня нараджэння У. І. Леніна, 
наш ун іверсітзт павінен яш чэ ш ы 
рэй вы кары стоуваць свае невы- 
чэрпныя магчьімасці у  прапаган- 
дзе сродкам і нагляднай агітацьіі 
ленінскіх запаветау, дасягненняу 
ун іверсітзцкім  калекты вам  поспе- 
хау у вучобе, навуцы, вьіхаванні 
кадрау для народнай гаспадаркі.

Н. АНТРОПАУ, 
асістзнт,

В. Ш АЛАТОНІН, 
дацэнт, намеснік старшьіні 

камісіі па нагляднай агітацьіі 
і насценнаму друку.

БУМЕРАНГ

Н Е  Т А Я  Г У Л Ь Н Я
У СНЕЖНІ 1979 ГОДА на старонках нашай га

зеты быу змешчаны матэрыял спецыяльнага ка- 
рэспандэнта С. Лыскауца «Звычайная субота», у 
якім бьілі адзначаны некаторыя недахопы у рабо- 
це студсавета інтзрната № 2. Падвяргалася кры- 
тыцы і адміністрацьія інтзрната.

Камендант П. А. Дудка даслау у рэдакцыю ад- 
каз, у  якім канкрэтна расказау аб прынятых ме
рах. Цяпер пасажьірскія ліфтьі працуюць строга 
па распарадку. Гэта пісьмо было надрукавана у 
№ 1 (1265) газеты «Беларускі універсітзт» за 10 
студзеня 1980 года. Разам з тым, рэдакцыя на- 
помніла, што студсавету інтзрната № 2 пара
спьініць гульню у маучанне.

I вось, нарэшце, рэдакцыя атрымала доугачака- 
нае пасланне студсавета, якое падпісау намеснік 
старшьіні студсавета М. Касяк. Прачытаушы гэтае 
пісьмо, нельга сказаць, што студсавет асэнсавау 
сваю пазіцьію і зрабіу правільньїя вывады. «Гуль
ню у маучанне» яны трансфармавалі у гульню са 
словамі на паперы. Рзагаванне студсавета насыча- 
на шматслоуньїмі «роздумамі» аб культурна-маса- 
вай рабоце увогуле, аб цяжкасцях арганізацьіі 
адпачынку студзнтау. Але дзе ж канкрэтныя спра
вы? Што зрабілі вы, паважаныя члены студсаве
та, каб надежным чынам арганізаваць культур- 
иа-масавую работу у інтзрнаце? Якія у вас пла
ны? Як яны выконваюцца? Пытанняу шмат. Ні на 
адно студсавет адказу пакуль не дау.

Пяцёрка у залікоуцьі

(Заканчзнне. Пачатак 
на 1-й стар.).

га факультэта, камп’ютэры 
бьілі б лішнія. Каб прьімалі 
машыиы — не было б гзтага 
матэрыялу. Упзуніуся, дацзнтау 
кафедры фізічнай геаграфіі ма- 
церыкоу і акіянау Рылюка Ге
оргія Якаулевіча і Лаурьшовіч 
Марыю Віктарауну не замепіць 
і сто электронных зкзамена- 
тарау.

...Сапрауды цікава. Хто ж 
першы ступіу на Антарктыду? 
На гэта пытанне (дадатковае, 
зазначу; машына такіх не за
дає) з упзуненасцю адказау 
Саша Веялкін. Вядома, Борх 
Грзвінг. І яшчз бьілі пьітанні. 
Шмат. І цікавьія такія, што за- 
быуся на прамое задание, рэ- 
дакцьіі (таму і здымкау небага
та). Адказы Аляксандра бьілі 
поуиыя, змястоуныя. Як в bi
ll і к —’Пяцёрка у залікоуцьі (ці
кава, як бы машына ставіла ад- 
знаку — пячаткай, кампосце- 
рам?). Рыхтуюцца, да адказу 
Юрый Петухоу і Лена Місевіч. 
Хлопец (па выгляду) усё ведау 
да экзамена. Прачытаушы пи
танні білета, упзуніуся. што не 
памьіліуся. Таму і адчувае сябе 
так свабодна, нават спрабуе 
падказваць. Хаця складаная 
рэч. Паспрабуй падкажы, чаму 
раз у 100 гадоу у пустьіні Саха
ры выпадае... снег?

Не усё пакуль што гладка з 
адказамі у Карсаковай Вольгі. 
Мабыць білет выцягнула знач
на цяжэйшы, чым Петухоу. А 
спісаць тут немагчыма, да- 
кладней, бессзнсоуна. Уяуляю, 
якая патрэбна шпаргалка, каб

на ёй занатаваць характар глеб 
Пауднёвай Амерьікі ці Афрьїкі. 
Гэта задача, мабыць, і рэдак- 
цымнаму Шуру Шпору не па 
зубах. А Афрыка... Краіна цу- 
дау і рамантьікі! Але і клімат 
жа там, а звяр’я усялякага... 
Увогуле не хадзіце дзеці туды 
гуляць... Як  казку (з пункту 
гледжания дьшетанта) расказ- 
вае, адказваючы на свой білет, 
Ефрамкава Галя.

— Пад спевы якой птушкі 
прачьшаецца. і засынае абары- 
ген Аустраліі?

—  Есць такая птушка кука- 
бара. Раніцой смяецца, вечарам 
плача. (Гэта ж  трэба...).

Питанні сьіпаліся адно за ад- 
ным. Лаканічньїмі і традыцый- 
ньімі бьілі адказы студэнтау.

— Лірахвост не має уласна- 
га спеву, усё жыццё пераймае 
галасы іншьіх птушак.

— Якое мора не мае...
— ...берагоу?
— Але...
—  Саргасава.
— Чаму раз у 20 гадоу у 

пустьші Атакама ідзе дождж?
Ціхенька закрыушы дзверы 

аудьіторьіі, я пачуу, як упэуне- 
ны голас студэнта сцвярджау: 
мауляу, такая з’ява прыроды 
адбываецца не без уздзеяпня 
цячэиня Зль-Ніньї і другога 
цячэння, перуанскага, якія...

Дзверы зачьініліся. У  калідо- 
ры сядзелі студэнты, у апошні 
раз гартаючы канспекты і пад- 
ручнікі. їм яшчэ прадстаяла 
узяць шчаслівьі білет. Экзамен 
працягвауся.

М. ДУБОВ!К.

КАЛЕКТЫУ: ПРАБЛЕМЫ СТАНАУЛЕННЯ

МН Е  А Д РА ЗУ  спадаба- 
лася у іх, на біяфаку. У  
камітзце камсамола я 

сустрэлася з Наташай Няхай- 
чык. Усяго дзве мінутьі мы 
знаёмы, а яна так па-сяброу- 
ску размауляе са мной, так 
падрабязна тлумачыць, дзе і 
як. знайсці . чацвёртую групу, 
так цудоуна усміхаецца, што 
некалькі імгненняу я стаю, раз- 
губленая ад нечаканасці. А 
Наташа расказвае мне аб фа
культэце, цяопліва чакае, па
куль я збяруся з думкамі. I 
наогул вядзе сябе так, быц- 
цам, апрача мяне, другіх спрау 
у яе няма на увесь наступны 
тыдзень. (Гэта толькі потым, 
праз некалькі дзён я даведала- 
ся, што Наташа — сакратар 
камітзта камсамола біяфака,
і убачыла яе партрэт на стэн- 
дзе «Лепшыя студэнты універ- 
сітзта»).

Навошта я так падрабязна 
аб гэтым? Сама не ведаю. Мо- 
жа проста пашчасціла, што су- 
стракаліся мне на біяфаку 
такія надзвычай добрыя і спа- 
гадлівьія людзі. А можа і не 
памыляюцца тыя, якія кажуць, 
што нічога «проста так» не бы
вав. ..

А прыйшла я на біяфак, каб 
пазиаёмщца з чацвёртай гру- 
пай чацвёртага курса. Размау- 
ляць давилося з чатырма дзяу- 
чатамі — Ірай, Галяй, Ната
шай, Тамарай (пасля растлу- 
мачу, чаму я не называю іх 
прозвішчау). Разумею, што гэ

та недастаткова. За дзве суст- 
рэчы нельга пазнаць ні чалаве- 
ка, ні, тым болей, калектыу. 
Але паспрабаваць можна. Ад- 
ным словам, мяркуйце самі.

—  На практыцы пасля друго
га курса сабраліся мы адной- 
чы паслухаць начных птушак. 
Гадзіньї у дзве падняліся, пай- 
шлі на гароды. Хадзілі-хадзілі
— ніводнай птушкі не чуваць. 
Толькі потьім здагадаліся, што 
такім натоупам хадзіць нельга
— мы ж  іх усіх перапалохалі. 
Дарма толькі пауночы блукалі. 
—Дзяучаты смяюцца, прыга- 
даушы той выпадак.

—• А памятаеце, як мы з Том- 
кай праводзілі дослед с жаба- 
мі? З раніцьі, з шасці гадзін, 
да ночы, аж пакуль цёмна не 
стала, сядзелі на балоце. Быц- 
цам знарок, увесь той дзень ліу 
дождж, а патрэбна было праз 
кожныя дзве гадзіньї лавіць 
жаб і мераць тэмпературу іх 
цела. Пакуль бегаеш за імі з 
сачком, клянеш усё на свеце. 
Самі мокрыя, у будане холад- 
на, хлеб дауно паелі—ну, быу 
дзянёк...

І зноу яны усміхаюцца. Ц я
пер усё здаецца смешным — і 
як поузалі дзень на каленях па 
траве (трэба было апісаць кож
ную травінку на квадратным 
метры), і як бегалі пад халод- 
ным дажджом за такімі неча- 
кана прьіткімі жабамі... А па 
вечарах, калі ужо бьілі зробле
ны усе справы, яны збіраліся 
ля кастра і спявалі песні.
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Была і песня аб практыцы. 
якая засталася «у спадчыну» 
певядома з якога часу:

«Две сотни видов умри, 
но дай, 

И днем и ночыо сачком
махай.

Рви травку с корнем, теряя 
счет,

Зубри латынь, чтобы сдать 
зачет».

На практыцы ім спадабала- 
ся. «Работа ці адпачынак?»— 
усміхаецца нехта. Адпачынак. 
Ён сапрауды такі прыемиы — 
пасля добрасумленна выкаиа- 
най працы...

—  Калі наш калектыу пачау 
складвацца? Дакладна сказаць 
нельга. Але не адразу. Не. У  
канцы першага курса, памятаю, 
была нават нейкая адчужа- 
насць.

Адчужанасць? Холад у ад- 
носінах? Як тэта не падобна на 
іх сёння! Што ж  здарылася 
далей? А далей — на трзцім 
курсе — было размеркаванне 
па групах. На «мікробау», як 
ласкава клічуць дзяучаты мік- 
рабіблагау, і «генетыкау», гэта 
значыць іх саміх. Гэта было не 
механічнае раздзяленне групы 
напалам — на кафедры ішлі 
па прынцыпу: «куды мой ся- 
бар, туды і я». (Так што у па- 
чатку я была трошкі недаклад- 
най —• не аб групе я пішу, аб 
палове групы. Аб частцы, якая 
з’яуляецца самастойнай «бая- 
вой адзінкай», з уласнай кам- 
самольскай арганізацьіяй, з

уласным «імем», «характа- 
рам»), І што, раздзяліліся на 
два лагеры? Не. Зараз 
генетьікі з мікрабійлагамі ча- 
мусьці «кантачаць» значна 
больш, чым раней. Цяпер і 
шмат мерапрыемствау сумесна 
праводзяць, і наогул жывуць 
дружней, чым' тады, калі усе 
яны бьілі адной групай. Што 
гэта, парадокс ці заканамер- 
насць? Можа сацьіелагі дапа- 
могуць адказаць?

Але вернемся да нашых «ге
нетыкау». (Я  усё ж  буду 
называць іх групай, бо не ве
даю слова дакладней). Не трэ- 
ба спрашчаць — размеркаван
не па кафедрах толькі дапама- 
гло ім стварыць калектыу, але 
не зрабіла гэта за іх. Трэба бы
ло многае пачынаць спачатку, 
бо група у 14 і група у 25 
чалавек — гэта зусім розныя 
калектывы, і жывуць яны кож- 
ны па сваіх законах.

—  І што, быу такі дзень, ка
лі вы раптам адчулі сябе «адзі- 
най сям’ёй?»

— Мы проста не задумвалі- 
ся над гэтым. Неяк непрыкмет- 
на для нас саміх склалася гру
па. Але гэтай восенню, на 
«бульбе» мы жьілі разам з пер- 
шакурсиікамі. І вось там зра- 
зумелі: самая вялікая розні- 
ца паміж намі і імі у тым, што 
мы — калектыу...

Але час з «бульбяной пары» 
вяриуцца да будняу. Да ву- 
чобы. Спачатку крыху матэма-

тьікі: з 14 чалавек 4 здалі вяс- 
новую сесію на выдатна, амаль 
усе астатнія — з адной чац- 
вёркай.

— Як вам гэта удаецца?
-— Вучьшся, як усе, ніякіх 

«хітрьїкау» няма.
— А  адзін аднаму дапамага- 

еце?
Нават адразу слова не знай- 

шлі, каб адказаць.
— Дзіцячае пытанне...
— А у СНТ займаецеся?
—  Ну а як жа! .
Так, думаю, змястоуная раз- 

мова... Раптам Іра спьінілася 
на пауслове, асцярожна зняла 
пальцам са стала иейкую па- 
рушынку і паказала Галі:

—  Ты пабач, наша белаво- 
кая! Гэта нашы паддослед- 
ныя, ■— засмяяліся дзяучаты, 
бачачы мой запытальны по- 
зірк. «Парушынка» — малюпа- 
сенькая дразафіла з прыго- 
жьімі бельїмі вачыма.

— Мы на іх правяраем зако
ны Мендэля.

— I як?
— ё н  усё ж  меу рацыю...
Потым я здагадалася, чаму

яны так неахвотна гавораць аб 
вучобе. Вучыцца нецікава? 
Яны б, напэуна, рассмяяліся ад 
такога пытання. Не. справа не 
у тым. Проста не хочуць яны 
аб сваёй любімай навуцы раз- 
мауляць на такім вось узроу- 
ні: вучыцца цяжка, але цікава...

— Дзяучаты, а ваша група 
часта збіраецца разам?

— Нельга сказаць, каб вель-

М1 часта, асаоліва зараз, на 
чацвёртым курсе, але адзін 
без аднаго мы ужо не можам.

— А  часу хапае?
Яны трошкі памаучалі.
—  Ведаеце,— сказала нарэш- 

це Галя,— калі б мы бьілі не 
такія занятыя, мы б, напэуна, 
не адчулі каштоунасці адпа- 
чынку...

Я расказала ім аб групе з 
Ф П М  (гл. «Беларускі універсі- 
тэт» №  35 за 1979 г.), у якой 
усе вучацца добра, але вось на 
астатняе часу зусім не хапае. 
Напэуна, не упершыню слухалі 
яны такія словы, бо адразу 
нахмурьіліся:

— Гэта усё адгаворкі, сама- 
падман.

Калі б яны сапрауды хацелі 
сустракацца часцей— знайшлі б 
час. Не усе згодны? Вядома, 
двух аднолькавых калектывау 
не бывае. I усё ж  прыклад 
«генетыкау» з IV  групы пера- 
конвае: калі чагосьці вельмі 
хочаш — усё здолееш.

Размова зацягнулася. Па- 
трэбна было «закругляцца».

— Дзяучаты, ваш калектыу 
складвауся цяжка. Што б вы 
цяпер, з вьішьіні свайго жыц- 
цёвага вопыту, параілі перша- 
курснікам? З чаго ім трэба па
чынаць?

— Няхай чакаюць! Толькі не 
рэцэптау •— як жыць, як стаць 
калектывам. Няхай спрабуюць 
самі рабіць нешта і не губля- 
юцца, калі штосьці не будзе ат- 
рьімлівацца. А так абавязкова

і будзе спачатку. Трэба самім 
рабіць свае памьілкі, самім іх 
выпрауляць — іншьіх шляхоу 
мы не ведаем.

Вось напісала — і бачу, што 
нічога я аб гэтай групе не ска
зала. Можна было б расказачь 
пра іх «Аберацьпо» — насцен- 
газету, пра гумарыстычны 
«Збор творау IV  групы», на 
вокладцы якога зпіграф: «А
калі не смяяцца, то як жа вы- 
жыць?», пра многае іншае.

Яны — генетьікі—  больш за 
усё цэняць у таварышах пачуц- 
цё гумару і надзейнасць. Яны 
«грызуць» сваю генетыку, ча
сам сварацца і пішуць у нава- 
годніх паштоуках: «Жадаю та- 
бе трапіць на міжнародньї ге- 
нетычны кангрэс»... Ды ці мала 
што яшчэ можна пра іх напі- 
саць.

Але хопіць злоужываць ува- 
гай чытачоу. Толькі вось раст- 
лумачу, чаму прозвішчау Томы, 
1ры, Галі і Наташы я не назы
ваю. Так яны самі пажадалі: 
«Мы гаварьілі ад імя усёй гру
пы. Думаем, з намі б усе зга- 
дзіліся...»

Стойце, я ж  самае галоунае 
забылася! Аб IV  групе я заха- 
цела пісаць таму, што у міну- 
лым годзе яна заняла другое 
месца ва універсітзцкім сацыя- 
лістьічньїм спаборніцтве.

— За што вам яго прьісудзі- 
лі?

Смяюйна.
— За вучобу, за грамадскую 

работу...
Так. За вучобу. За грамад

скую работу. Ці толькі за гэта?
В. ЕФ ІМ ЕН К А ,

студэнтка журфака.

У ПАХОДЗЕ

У С В ЕТ Л Ы Х  калідорах ж у р 
фака ні на м інуту не 
зм аукае гаворка. Гучыць 

званок, але студэнты нїкудьі не 
спяш аюцца. Ідзе сесія.

То тут, то там чуецца ліха- 
манкавы  шоргат старонак пад- 
ручн іка (нехта верыць, што 
яш чэ не усё згублена); у д ру
гім м есцы  хтосьці дає кансуль- 
тацыю, і усе  стоупіл іся вакол 
«інтзлектуала»; а то раптам на 
адным выдыху гучыць пытан
не: «Ну, што? Выдатна?» Ідзе 
сесія .

А  недзе за д звяры м а ауды- 
торьіі схілілі галовы таварыш ы 
над білетам і. 1м патрэбна у ка- 
торы  уж о  раз даказаць сваё 
права вучыцца ва ун іверсітзце, 
пацвердзіць прыкладам, што

ЧАС НЕ ЧАКАЕ
прызванне знойдзена, прафе- 
с ія выбрана правільна. I мно- 
гім у гэты час дапамагае д ум 
ка аб сва ім  ш ляху ва універсі- 
тэт, думка аб тых хвалюючых 
мінутах уступных эказм енау, 
аб чаканні вьінікау, аб радасці 
блізкіх  і сябр оу за цябе. 
І гэта, здаецца, надає табє 
больш  сільї, больш ую  упэуне- 
насць твайму адказу, і ты пры- 
м уш аеш  экзам енатара ставіць 
у «зал ікоуку» чарговае «выда
тна».

I выходзяць з радасньїмі 
тварамі, з песням і на душы

студэнты нашаи першаи групы 
II курса ф акультэта журналі- 
стьікі Саша Л азоуск і і Таня Ер- 
малаева, Коля Лахвіч і Ірьіна 
Зяньков іч . Здаецца, колькі хві- 
лін таго экзамена, але за ім 
стаяць карпатлівая падрыхтоу- 
ка, работа на лекцыях і се- 
м інарскіх  занятках, гадзіньї, 
праведзены я у чытальных за
лах, заданні рэдакцый, выка- 
нанне якіх давала д обрую  
ж ы цц ёвую  падрыхтоуку. Ры- 
хтую чыся да экзам ена па бела- 
рускай літаратурьі, Саша Васі- 
лькевіч, напрыклад, прачытау

ш мат творау эвыш  праграмы, 
а А. Даш чьінскі выдатна афор- 
м іу  літаратурньї дзбннік. І як 
вьінік —  добры я адзнакі у за- 
лікоуках.

Здадзены  чарговы  экзам ен, 
з палёгкай уздыхаю ць студэн
ты: цяпер м ож на і адпачыць. 
1 вечарам  у інтзрнаце загу- 
чыць м узы ка  (прауда, каб не 
пераш каджаць іншьім), і сыдуц- 
ца у пакой аднакурснікі, і па- 
чую цца вясёлы  смех, жарты...

А  назаутра —  зноу за кнігу, 
за канспект, зноу гадзіньї на- 
пружанай працы, падрыхтоука 
да наступнага экзам ена. Час не 
чакае!

А. К О З Е Л , 
студэнт !! курса факультэта 
журналістьїкі.

© ЗДЫМАЮЦЬ ФОТААМАТАРЫ #
Нячутна кранае студзень сваім і м арозньїм і сярзбраньїм і крыла- 

м і галінкі бяроз. І тады, нібьі у самай цудоунай казцы, пера- 
твараюцца яны у беластвольных прыгажунь-дзяучат. Стаяць 
нерухома, баю чы ся нават уздыхнуць. І толькі лбгкі ветрьїк-хіт- 
рун, нечакана пры ляцеуш ы  аднекуль, лагодна пераш эптваецца з 
імі. А  у празрыстай вьішьіні, за блакітньїм  м орам  паветра усмі- 
хаецца чы рванаш чокае ад м ар о зу  сонейка. Усміхаецца ш чыра 
і весела.

У гарадскім  парку цішьіня. Н язграбны я лаукі-дзівачкі і веліч- 
ныя елкі-красуні прысыпаны снегам. Ён іскрьіцца, перал іваю чьіся 
у сонечных праменнях рознакаляровьім і крьіш талікам і. Толькі 
рздкі прахожы пройдзе па доугай, бясконцай сцежцы, аглушаю- 
чы назаколле няум ольны м  рыпам  сваіх ботау.

—  Д зень добры! —  казачны  лес.
—  Д зень добры! —  чарауніца-зіма.

Ф о та  С. Стаса.

Я ЗА ХА П Л Я Ю С Я  турызмам. 
Захапляюся дауно, з таго часу, 
калі упершышо адчула усю 
прыгажосць, зачараванасць 
природы. Самае га-
лоунае, што у кожным паходзе 
я знаходжу для сябе нешта но- 
вае, знаходжу тое, што, на мой 
погляд, так неабходна усім 
нам. Вось звычайиы чалавек. 
Здаецца, пра яго мы ведаем 
усё. Але так толькі здаецца. 
Іменна у. паходзе, сутыкнуушы- 
ся з сапраудньїмі цяжкасцямі, 
раскрываецца яго характар.

Зусім н я дауна я вярнулася з 
паходу па мясцінах баявой і 
рэвалюцыйнай славы Беларусі. 
За тыдзеиь наша група з дзе- 
вяці чалавек прайшла звыш 
ста васьмідзесяцї кіламетрау. 
Наш шлях праходзіу па бало- 
цістьіх, вельмі небяспечных для 
турыстау участках Мінскай 
вобласці. Таму мы ішлі строга 
па азімуту, каб не збіцца і не 
заблудзіць. Але, иягледзячы 
на гэта, паход вельмі спада- 
бауся. Асабліва уразіу першы 
снег, які выпау нечакана, 
знянацку. Колькі было радасці, 
шчырых, вясёлых усмешак на 
тварах маіх сяброу: камандзіра 
атрада Алены Меркуловіч, 
Дзмітрьія Ушыискага, Наталлі 
Іулевай і іншьіх.

Кауказ, Карпаты, Налібоцкая 
пушча, Блакітньїя азёры, Крым- 
скія горы — вось той далёка 
не поуны спіс мясцім, дзе я ужо 
пабывала, дзе правяла шмат 
прыемных хвілін з рукзаком за 
плячыма.

Хутка канчаецца сесія. Па- 
чиуцца канікульї. І я зноу мару 
папсці у свой чарговы паход.

І. Т А Р А С Е В І Ч ,
студэнтка I I I  курса хімічнага 

факультэта.

»
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А. ЦВЯХ

РОДНАЙ СТАРОНЦЫ
Л ю блю  цябе, М О Й  Ц ІХ І  родны

край!
Л ю блю  твае палі, лясы  і

сенажаці, 
Калі пяшчотнай зеленню

упры гож ы ць цябе май, 
Калі б услоу углед ж у на

сялянскай  хаце...

Калі блакітнай бездані нябёс 
На поле ж ы тн яе  цяпло

ласкава льецца, 
Калі, сы ры  ад вераснёвых

рос,
Туман на поплау ш эрым

абр усом  кладзецца...

Старонка м ілая! Хоць ш мат
гадоу прайшло, 

Хвалю еш  ты м яне  зауж д ы
сваёй красою , 

3 маленства гэта усё  у  душ у
м аю  увайшло, 

Заусёд ы  у думках разам  я з
табою .

Т. БАРОДЗІЧ

У нас з табою  перш ая—
апош няя вясна. 

Таму не складныя такія пры
спатканні нашы словы.

А  усё было б намнога
адмысловей, 

Каб тэм у «заутра» м ы  не
закранулі.

Ц япер  м іж  намі нейкі
абавязак,

Яком у сзрцам і не прьісягнулі.

Лю дзі кажуць:
—  У  небе каб птушка

спявала,
Трэба, каб неба чы сты м  было.
Каб калоссям і ніва гайдала, 
Трэба сэрцау лю д ское цяпло.
Л ю дзі кажуць:
—  Каб слёзы  табе не уціралі, 
С лёз дарэмных другім  не

учыняй.

Каб  табе адчьінял іся дзверы , 
Іншьім душ у сваю  адчыняй.
Л ю дзі кажуць:

—  Каб  заусёды  цябе
шанавалі, 

М аладосці сваёй не шкадуй,
І каб дзеці лю д зьм і твае

сталі,
їх з  лю бо ую  к Рад зім е  гадуй.

ВА С ЬК А  хітра прыжмурыу 
вока, глянуу на Кольку:

— Хочаш, нешта скажу, толь
кі ні гу-гу, нікому, ага? Пай- 
шлі! Колька сядзеу на старой 
аблезлай калодзе, якая ужо га
доу' дзесяць ляжала каля яго 
хаты. Бацька казау, што кало- 
ду ён прывёз якраз у той дзень, 
як яму, Кольку, завязвалі у 
бальніцьі пупок. Хацеу зрабіць 
вулле, выдзеубау амаль усю 
сярздзіну, але на дуб зацяг- 
нуць не паспеу, і зараз яна гні- 
ла тут пустой бочкай, куды 
хлапчукі неаднойчы хаваліся, 
калі гулялі у хованку. Колька 
глядзеу на паблєкльї блакіт 
неба, белыя, шкуматаныя воб- 
лакі, пугі павуцін, якія паволь- 
на, не спяшаючыся, пльїлі у вьі- 
шьіні.

— Куды? Я ж  дадому не 
паспеу зайсцї, ды і бульбу па
трэбна маці дапамагчы капаць.

— Ды тут недалёка, каля 
Смаловага карча. Ведаеш, я 
раней хацеу табе сказаць, але 
стрымауся, а потьім падумау, 
што гэта не па-сябро^ску, — ■ 
Васька азірнууся, паглядзеу па 
баках.

—  Яна ужо з самага лета 
там. Я  толькі назірау за ёю, 
не чапау, а зараз вось... За 
сталася, ды не адна... —  Вась
ка зрабіу паузу, але Колька не 
перабівау, ведау Васькін харак- 
тар — можа зусім нічога не 
расказачь. —  Дык не адна, 
кажу, з вывадкам. Усе паляце- 
лі, а яны. у балоце, каля Сма
ловага карча... Кожны вечар і 
раніцу плаваюць.

Смаловым карчом назнвалі 
невялікае азярцо, аплеценае з 
усіх бакоу лазняком, чаротам. 
Раней, кажуць, тут быу цэлы 
сасновы лес. Грозны, непри
ступны, мажна шапацеу лапа- 
мї наукол возера. Бацька і ка- 
лоду прывёз адтуль, а потым... 
Потым ад лесу застався той 
адзіньї корч, смаловы, каржака- 
ваты, які па самую вершаліну, 
быццам уцякаючы ад некага, 
забрауся -у ваду і хлюпау ігол- 
камі раз-пораз па празрыстаму 
люстэрку возера, капау бур- 
штьшавнмі слёзамГ Доуга-доу- 
га. Кажуць, што ад гэтага, а

можа і не, дакладна ніхто не 
ведае, вада у возеры была ней- 
кая жаутаватая. У  сонечны 
дзень здавалася, быццам у гли
бокую чашу возера налілі па- 
хучага ліпавага мёду.

...Спачатку пачууся лйгкі 
усплеск, потым з-за густота

крышыць і кідаць рачанягам. 
Цягнулася гэтая «цьірьімонія», 
як адзначыу Колька, амаль 
паугадзіньї. Васька ужо стаяу у 
сярздзіне качынага сямейства і 
шчодра раздавау пачастункі, а 
у яго, Колькі, ужо пачало зво- 
дзіць ногі, колам стала спіна,

чароту пак.азалася купка шэ- 
рых кропачак.

— Зараз яны сюды прыплы- 
буць. Заусёды так... Спачатку 
абгледзяць усё, а потым і на 
сярздзіну, —  Васька гаварыу 
шэптам, але не^забаве згарнуу 
у трубачку далоні і тры разы 
гучна, па-качынаму кракнуу. 
Колька у здзіуленні глянуу на 
Ваську: «Ну-у і Васька, вось 
табе і ціхоня». Качкі бойка ада- 
зваліся і, пакруціушьі галавой, 
накіраваліся у іх бок.

— Ты схавайся, яны да мяне 
прьівьіклі ужо. Толькі недалёка, 
у чарот адьтдзі крыху... потым 
і да цябе прывыкнуць.

Колька недауменна апусціу 
рукі, потым павярнууся і па- 
крыуджана зашамацеу чаротам: 
«Ну і хай ідзе са сваімі качка- 
мі. Спачатку паклікау, а по
тым —  хавайся. Сам хавайся». 
Але далёка не пайшоу, прысеу 
і пачау назіраць. Качка з вы
вадкам неузабаве падплыла і 
метры за два ад Ваські засты
ла на месцы.

— Ну, што, не пазналі, — 
Васька адкрыу партфель, вы- 
няу з яго белы батон, пачау

але єн не уставау, чакау, не 
можа быць, каб Васька забыу- 
ся пра яго.

— Колька, выходзь, толькі 
ціха, на табе батона крыху, — 
Васька кінуу яму праз плячо 
кусок булкі. «Иарзшце», — 
Колька разагнуу самлелую спі
ну і надзьмутай шапкай, бы ба- 
равіком, загойдауєя у чароце...

Яны прьіходзілі амаль кожны 
дзень. Вывадак хутка прывык 
да Колькі. Васька нават здзі- 
віуся такому павароту справы. 
Нават неяк крыудна. Але Вась
ка не мог крьіудзіцца, ды і па- 
другому не магло быць. В ы 
вадак паверыу Ваську, а Вась
ка з дрэнным сябрам прьійсці 
не мог. -

Хлапчукі з надзеяй і хваля- 
ваннем сачьілі за вывадкам. 
Шэрая не змагла падняць сваю 
сям’ю і павесці на поудзень, та
му што качаияты бьілі «познія» 
і ляталі пакуль што слаба. Але 
з кожным днём яны набіраліся 
моцы, і кожны дзень Ваську і 
Кольку разам з хваляваннем 
прьшосіу і радасць. Качка хут
ка паляціць! Верасень падыхо- 
дзіу к канцу, і неба пачало за-

цягваць шзрьімі аблезльїмі 
хмарамі, ад чаго небасхіл, зда
валася, усё бліжзй і бліжзй 
падступау да возера. На возе
ра амаль ніхто не заходзіу, 
хоць рыбы было у ім шмат. Але, 
заросшае і закінутае, яно не- 
чым палохала усіх, і таму на- 
ведвальнікау сустрэць тут мож
на было не так часта. Прауда, 
той-сёй заходзіу іншьі раз, але, 
пабарахтаушыся у карчах, вяр- 
тауся ні з чым. Толькі у апош- 
ні час пачау насцярожваць Ба- 
зыль — вьісокі хударлявы хла- 
пец. ён  быу старэйшы за іх год 
на дзесяць, у армії не служыу, 
застауся пры бацьках, але у 
калгас на работу не хадзіу: ла- 
віу рыбу, палявау, збірау гры- 
бы. Вазіу прадаваць па сусед- 
ніх вёсках і неузабаве купіу 
сабе новенькі матацьшл «Мін- 
скі». Усе хлапчукі зайздросцілі, 
ды і яны, Васька і Колька, што 
там казаць, зайздросцілі яму, 
але адначасова і баяліся. Ви 
быу нейкі злосны і сквапны да 
усяго, калі што — літасці у яго 
не прасі. Вось ужо два дні за
пар ён зачасціу на возера. Доу- 
га расчышчау, выцягвау на бе- 
раг затоплення карчы, падсы- 
пау у ваду падкормку і на трэ- 
ці дзень выплыу на возера на 
гумавай камеры з камбайнава- 
га кола.

— Сеткі ставіць будзе, ра- 
жоукі, — Васька моцна сціс- 
нуу Кольку за руку. —  Во зла- 
дзюга, і сюды да бра уся.

У  той дзень качка не выплы
ла, ды і Васька не трубіу у 
далоні, не хацеу вьіклікаць.

— Пайшлі, Вась, заутра ра- 
ніцою прьшдзем, у гадзін 
шэсць, да заняткау паспеем. Я 
маці скажу, яна якраз карову 
доіць, дык разбудзіць...

На золку яны ;ужо беглі па 
мокрай траве да возера. Гу- 
мавыя боты, на некалькі паме- 
рау большыя, балюча рззалі 
ногі. Колька спаткнууся і _ з 
усяго размаху шмякнууся між 
купін. Васька праляцеу міма, 
але раптам таксама бухнуу пад 
купіну. Там, за белай коудрай 
туману, які павіс на лазовых 
карчах, заблытауся у цыба-

тым чароце, заматыляла чыясь- 
ці постаць. Пакуль Колька вал1 
тузіуся за купінай з ботамі, 
постаць усё бліжзй і бліжзй на- 
бліжалася да іх.

— Знаёмая шапка, паходка, 
завернутыя халявы рьібацкіх 
ботау — усё нагадвала... Так і 
ёсць, Базыль. Чаго ён у такую 
рань, мо сеткі здымау, каб ні
хто не бачыу днём. Ды цішзй 
ты, — Васька шыкнуу на Коль
ку, які таксама ужо угледзеу 
Базыля і масціуся каля Ваські. 
...А Базыль ужо выйшау з-за 
карчоу і буслінай паходкай ды- 
бау па лузе. За спіной, цяжка 
згінаючьіся, ён нёс мяшок, у 
якім увесь час нешта падрыг- 
вала, трапятала, а у руках... 
Васька ажно не паверыу . ва- 
чам. У  правай руцэ ён нязграб- 
на трымау іх шэрую качку. Яна 
была яшчэ жывая, бо увесь час 
лапатала крьіламі, гучна біла 
па галянішчах гумавых ботау.

— Вась, дык гэта ж  наша 
Шэрая, —  Колька штурхнуу 
Ваську, але той маучау. Потым 
ва ^весь рост паявіуся амаль 
перад самым Базылём, ад чаго 
той астанавіуся, як укапаны, 
хвіліну маучау, потым, нібьі 
апрытомнеушы, прасіпеу:

— A -а, хлопцы, — аблізау ас- 
мяглыя губы. — Куды у такую 
рань? А  я вось з рьібалкі, мож
на сказаць. Такога улову, хлоп
цы, яшчэ ніхто не бачыу. Во-о, 
— ён патрос у паветры качкай, 
—■ рукамі злавіу, уручную, так 
сказаць, такое багацце пры- 
дбау. Ну, колькі дасце? Дык гэ
та не усё, — Базыль ажьівіу- 
ся, зняу з плячэй мяшок. — Тут 
у мяне яшчэ шмат, гэтыя прама 
у сетку. Ну а я што, мне толь
кі давай ды паболен...—Б а 
зыль вышчарыу жоутыя зубы, 
сцёр з рабаціністага твару 
кроплі поту. •— Цяжка, трас- 
ца б ім, восем штук ажно...

I  тут Васька кінууся на Ба 
зыля з кулакамі. Базыль ад- 
ступіу назад, але качку з рук 
не выпускау, пранізвау вачы- 
ма Ваську. Васька мау
чау, моцна сцяушы зубы. 3 
вачэй адна за адной капалі слё
зы. Прама на траву, росную і 
мокрую. Слёзы такія, як і раса, 
чыстыя, але толькі салёныя.


