
УРАЧЫСТАЕ УШАНАВАННЕ
супрацоунікау АГЧ— ветэракау 
Вяпікай Айчыннай вайны ад- 
крыу прарэктар па адміністра- 
цыйна-гаспадарчай рабоце 
У. І. Сілін. Прысутных павін- 
шавалі са святам Перамогі 
прарэктар па вучэбнай рабоце 
У. Р. Івашьін і загадчык аддзе- 
ла ваенна-патрыятычнага вы- 
хавання парткома I. В. Мар- 
чанка. Был! уручаны меда
лі «Ветэран працы», граматм 
Мінскай секцьіі Савецкага ка- 
мітзта ветэранау вайны, прьізі- 
тальныя адрасы і прзмїі. З він- 
шаваннямі вьіступіпі камса- 
мольцы і моладзь універсітзта.

А. ЦВЯХ.

С А В Е Т  Д Р У Ж Б Ы
універсітзта арганізавау і пра- 
вёу камунктычны суботнік, 
прысвечаны барацьбітам Фрон
ту нацыянальнага вызвалення 
імя Фарабунда Марці. Сваю 
салідарнасць з сальвадорскімі 
патрьібтамі прадзманстравалі 
разам з савецкімі студзнтамі 
члены зямляцтвау В'єтнама, 
ГДР, Кубы.

Л. ЛІННІК, 
прззідзнт еавета дружбы.

ПЛЕНУМ ПРАУЛЕННЯ
таварыства «Веды» Белдзярж- 
універсітзта «Аб задачах арга- 
нізацьіі па прапагандзе матз- 
рыялау і рашэнняу XXVS з'ез- 
да КПСС» адзначыу заслугі 
лектарау і іншьіх ідзалагічньгх 
работнікау універсітзта у галі- 
не распаусюджання палітьічньїх 
ведау, зацвердзіу план мера- 
прыемствау па растлумачзнню і 
прапагандзе матэрыялау і ра
шэнняу партыйкага з'ездаг а 
таксама зварот членау тавары
ства «Веды» БДУ да вучоныхг 
выкладчыкау ВНУГ работнікау 
навукова-даследчых устаноу 
горада-героя Мінска прыняць 
дзейсны удзел у гэтай рабоце 
сярод працоуных калектывау 
прамыслсвых прадпрыемствау 
і па месцы жыхарства.

Л. КЛЯУСГ 
адказны сакратар тавары

ства «Веды».

Н А Р О Д Н Ы  Х О Р
выкладчыкау і супрацоунікау 
універсітзта запрашае усіх 
аматарау харавых спевау. Рэпе- 
тьіц ьіі жаночай трупы хору 
кожны панядзелак і кожную 
сераду; мужчынская група 
збіраецца у сераду.

Г. МАРЦІНКЕВІЧ, 
старшыня культмасавай камі- 

сіі мясцкома.

Ц  РЭПАРТАЖ

ПРАКТЫКУМ...
НЯЗВЫКЛЫ для стандартна- 

га уяулення аб навучальным 
працэсе паузмрок. Толькі на- 
стольныя лямпы графічна ак- 
рзсліваюць сілузтьі студэнтау 
ля прылад і прыстасаванняу. 
Тут, у вучэбнай лабараторьіі, 
дзе праходзіць практыкум па 
оптыцы, матзрьіялізавалася для 
мяне незнаёмае гуманітарьіям 
і уласцівае прыродазнауцам 
кароценькае слоуца са сту- 
дэнцкага лексікона —  лабы.

—  У лабараторнай рабоце 
№ 4 «Вывучэнне спектра рту- 
тнай лямпы пры дапамозе 
дыфракцыйнай рашоткі» па- 
трабуецца Еызначыць даужы- 
ню хвалі у спектры ртуці, аз- 
наеміцца з характарьістьїкамі 
спектральных прылад, вьілі- 
чыць вуглавую і абаротнтю лі- 
нейную дьіспрзсію, —  расказ- 
вае другакурснік ф ізфака 
Аляксандр Галаваты. Затым 
ледзь паварочвае аправу лін- 
зы. Фіялетавьія, жоутыя, сінія 
лініі змяняюць- адна адну у 
акенцы акуляра. Прыгожа! А  у 
сшытку з апісаннем работы— 
калонкі лічбау, формулы. У 
навукі свае меркаванні аб 
прьігажосці.

—  Ці цікава? —  здзіуляєцца 
Саша наіунасці пытання.—  На 
трзцім курсе у нас размерка- 
ванне па кафедрах. Я мару 
займацца квантавай спектра- 
скапіяй. А  там без оптьікі не 
абьісціся.

Зрабіць лабараторную — па- 
лова справы. Яе яшчэ трэба 
здаць, ці, лепш сказаць,—  аба- 
раніць.

Круг святла на стале асістзн- 
та кафедры агульнай ф ізік і 
Г. М. Сіцко, які вядзе практы
кум па оптыцы у студэнтау 
шостай трупы І! курса, выхоп- 
лівае з паузмроку аркуш папе- 
ры. Ігар Мурох малює побач 
з формуламі ручай і камень- 
чык на дне яго.

—  Дык чаму ж каменьчык у 
празрыстым ручаі здаецца нам 
больш блізкім  да паверхні?

Дакладны чарцёж перакрэс- 
лівае малюнак. Адказ верны.

—  Але здараецца, што Ге- 
надзь Мікалаевіч адпрауляе у 
бібліятзку дачытаць тэорыю, 
каб змаглі разабрацца з такі- 
мі вось «звьічайньїмі» пытан- 
нямі,— каменціруе Людміла 
Шыбалка. Яна чарує над лаба
раторнай № 15. Не адразу ат- 
рьімліваецца, каб ярка-чырво- 
ная нітка пірометра злілася 
па колеру з распаленай ніке- 
левай пласцінкай. Люда запіс- 
вае паказанні амперметра, вы- 
значае яркасную тэмпературу, 
вьілічвае па формуле тэмпера
туру сапраудную. Яе задача— 
вызначыць «пастаянную Стз- 
фана Больцмана».

Генадзь Мікалаевіч тым ча
сам распісваецца у залікоуцьі 
Аляксандра Манькоускага, які 
сёння «разлічьіуся» з лабара- 
торньїмі. Атрымала ужо залік 
па фізпрактьїкуму студзнтка з 
Кубы Саланелас Рохас Марыя 
Хулія. Схіл іуся над мікраско- 
пам Леанід Паплаускі, апісвае 
зробленую работу Вольта 
Чайкоуская, старонкі «Оптьікі» 
Ландзберга перагортвае Дзміт- 
рый Русецкі, рыхтуецца адказ- 
ваціь Іосіф  Казімірчьїк. Друга- 
курснікі ведаюць: таму, хто 
больш сур'ёзна аднясецца да 
практыкуму, значна лягчзй бу- 
дзе здаваць недалбкі ужо зк- 
замен. Т. АЛЯКСАНДРАВА.

ПРАЛЕТАРЫ 1 Усіх к р а ї н ,  я д н а й ц е с я і
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На крылах рашэнняу партьіі
ПРАЙШ ОУ сход актыву кам- 

самольскай арганізацьіі Бел- 
дзяржуніверсітзта імя У . І. Ле
ніна. У ім удзельнічалі члены 
камітзта камсамола універсітз
та, камітзтау камсамола фа- 
культэтау, сакратары камса- 
мольскіх бюро курсау, пато
кау, кафедрау, камсоргі груп.

На сходзе са змястоуным 
дакладам «Аб вьініках XXVI 
з'езда КПСС і задачах камса- 
мольскай арганізацьіі універ- 
сітзта, якія выцякаюць з ра
шэнняу з'езда і даклада Гене-

ральнага сакратара ЦК КПСС 
таварыша Л. I. Брэжнева» вы- 
ступіу дэлегат XXV I з'езда 
КПСС, рэктар універсітзта, ака- 
дзм ік АН БССР У. А . БЕЛЫ.

У спрэчках па дакладу высту- 
пілі намеснік сакратара камі
тзта камсамола механіка-ма- 
тэматычнага факультэта В. 
Ж УК , намеснік сакратара камі
тзта камсамола універсітзта 
А . ГАРАЛЁВА , намеснік сакра
тара камітзта камсамола гіста- 
рычнага факультэта Р. М1СЮ- 
ЧЭНКА, сакратар камітзта кам

самола факультэта радьюфізікі 
і злектронікі А . ЧУЛКОУ, кірау- 
нік студэнцкага клуба факуль
тэта прыкладной матзматьікі 
Э. РАБІНОВІЧ і намеснік са
кратара камітзта камсамола ге- 
аграфічнага факультэта Л. СТА- 
РАВОЙТАВА.

Па абмеркаванаму пытанню 
сход актыву камсамольскай 
арганізацьіі універсітзта пры- 
няу адпаведную пастанову.

Л. МАРЦЫЁНКА.

Цікава праходзяць заняткі у лабараторыг оптыка-электронных сістзм кафедры фізічнай оптьікі 
фізфака.
НА ЗДЫМКУ: чарговы вопыт лад кірауніцтвам малодшага навуковага супрацоуніка В. МАШЧАН- 
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КЛОПАТ АБ НОВЫМ НАБОРЫРАШЭНН1 XXVI З'ЕЗДА 
КПСС — У ЖЫЦЦЁ!

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫК1 выхоувае сту- 
дэнцкую моладзь у духу высо- 
кай ідзйнасці, палітьічнай свя- 
домасці і творчай і н і ц ь і я т ь і в ь і . 
У 1980 годзе дыпломы аб вы- 
шэйшай адукацьіі атрьімалі 240 
студэнтау факультэта, якія за
раз ужо уліліся у працоуныя 
калектывы. Усяго за гады дзе- 
сятай пяцігодкі ФПМ  падрыхта- 
вау 1114 матэматыкау-прыклад- 
нікоу, спецьіялістау у галіне 
прымянення матэматычных ме- 
тадау рашэння і даследавання 
розных задач, якія узнікаюць 
у навуцы, тзхніцьі і іншьіх галі- 
нах народнай гаспадаркі, з шы- 
рокім выкарыстаннем сучасных 
хуткадзеючых электронных
вьілічальньїх машын. Тэта спе- 
ц ь і я л і с т ь і , якія валодаюць глы- 
бокімі ведамі па агульнаадука- 
цыйных і спецыяльных матэма
тычных дьісцьіплінах, добра 
ведаюць магчьімасці ЭВМ і 
могуць разам з прадстаунікамі

іншьіх спецыяльнасцей весці 
навукова-даледчую работу па 
складанню матэматычных мадэ- 
лей розных працэсау, распра- 
цоуцы алгарытмау іх лічбавага 
рашэння на ЭВМ, а таксама па 
распрацоуцы матэматычнага 
забеспячэння аутаматызаваных 
сістзм кіравання ЭВМ і праек- 
таванне саміх АСК і іх комп- 
лексау.

Зараз на нашым факультэце 
стаіць вострае пытанне аб но
вым папауненні студэнтау. Дэ- 
канат, партыйная арганізацьія 
з усёй адказнасцю усведамля- 
юц'ь, што важнейшей састауной 
часткай дзейнасці факультэта 
павінна стаць камплектаванне 
чарговага набору. Падрыхтоука 
да кожнага новага прыёму —  
гэта не сезонная кампанія, а 
паусядзённая карпатлівая пра-
4а- „ .У мінульїм годзе супрацоуні- 
камі факультэта шмат зробле
на для больш арганізаванага і

якаснага правядзення прыёму. 
Студэнцкая сям'я папоунілася 
325 першакурснікамі, сярод 
якіх 50 працэнтау складаюць 
дзеці рабочых і калгаснікау. 
Калі разгледзець якасны састау 
абітурьіентау, то на факультет 
залічана 114 медалістау, 123 
абітурьіентьі з сярзднім балам 
атестата «5».

У мінульїм навучальным го
дзе для лепшай арганізацьіі 
новага набору рашэннем пар- 
тыйнай арганізацьіі і дэканата 
усе школы горада Мінска бьілі 
замацаваны за вьікладчьїкамі 
факультэта. Вьікладчьікі высту- 
палі з дакладамі аб матэматы- 
цы, аб будучай рабоце матэма- 
тьїка-прьікладніка, аб уступных 
экзаменах, прапаноувалі кон- 
курсныя заданы за мінульїя га
ды з аналізам рашэнняу.

Вялікую ролю у прафесійнай 
арьіентацьіі і падрыхтоуцы да 
новага набору адыгрывае шко

ла юнага праграміста. Дастат- 
кова сказаць, што больш як 
150 вьіпускнікоу школы за два 
мінульїя гады паступілі і займа- 
юцца на факультэце. Лекцьіі і 
практычныя заняткі у школе 
праводзіць каля ЗО выкладчы- 
кау кафедры агульнага прагра- 
міравання і вышэйшай матэма- 
тьїкі. Вялікай папулярнасцю у 
школе карыстаюцца канферэн- 
цьіі, якія праводзяцца навуко- 
ва-тзхнічньїм таварыствам го
рада Мінска. Ш тогод больш як 
20 прадстаунікоу школы адзна- 
чаліся граматамі і падзякамі 
аддзела народнай асветы за 
актыуны удзел у навукова-да- 
следчай рабоце. Для расшы- 
рэння кантынгента слухачоу 
школы юнага праграміста і 
прыцягнення моладзі з сел’ь- 
скай мясцовасці у 1978 годзе 
ібьіло -адкрыта завочнае ад- 
дзяленне у 20 центрах, якія 
уключалі усе абласныя і

некаторыя раённыя гарады 
Беларусі. Школа юнага пра
граміста з ’яуляецца самай 
шматлікай са школ юных не 
толькі у нашым універсітзце, 
але і у рзспубліцьі. За пяціга- 
довы перыяд свайго існавання 
школу закончьілі больш як 
1000 школьнікау.

Деканат і партыйная аргані- 
зацыя і у гэтым навучальным 
годзе шырока разгарнулі рабо
ту па новаму набору. Усе су- 
працоунікі факультэта працу- 
юць з пачуццём павышанай ад- 
казнасці, робяць усё неабход- 
нае для далейшага паляпшэння 
падрьіхтоукі і камуністьічнага 
выхавання спецьіялістау, каб з 
гонарам выканаць рашзнні 
XXV I з ’езда Камуністьічнай пар- 
тьіі Савецкага Саюза.

А. САМУСЕНКА, 
намеснік дэкана 

факультэта прикладной 
матзматьікі, дацэнт.

КАЛЕКТЫУ: ПРАБЛЕМЫ СТАНАУЛЕННЯ

«Давайце азірненся,
а д н а к у р с н і к і ї . . »

А31РНЁМСЯ Н А ЗА Д . Хаця б 
таму, што азірацца не увахо- 
дзіць у нашы звьічкі. Заусёды 
спяшаемся, штосьці робім, жы- 
вём днём заутрашнім. I усё ж 
азірнемся. Дзе мы гублялі ся- 
бе? На станцьіі пазнання? А 
можа тады, калі вялікая прауда 
самакрьітьікі на 1-м курсе 
зменшылася, скруцілася і пе- 
ратварылася у шапаток у ін- 
тзрнацкіх калідорах?

Калі і дзе мы згубілі адзін 
аднаго? Мы —  студэнты III 
курса факультэта журналістьїкі. 
Нас 48 чалавек. I кожны дзень 
нас становіцца усё менш і 
менш.

Але, як ні дзіуна, назіраецца 
такая заканамернасць: адмя-
жоуваюцца тыя, хто і раней 
мала цікавіуся агульньїмі спра- 
вамі курса, а іншьія «дзівакі» і 
сёння працягваюць жыць жыц- 
цём курса. їм не усё роуна, 
што будзе з намі —  48-ю заут
ра, паслязаутра, праз два гады.

Але вось бяда —  у ядра так
сама пачынае слабець яго пры- 
цягальная сіла.

У чым жа справа?
Што нас аб'ядноувала раней?
Навізна падзей: толькі адзін 

год студэнты. Інтернат: агуль- 
ны дом. Пачуццё бязмежнай 
свабоды: рабі, што хочаш.

А яшчэ —  працэс пазнання 
адзін аднаго.

Праходзіу час. І вось паці- 
ху наш курс пачынау запауняць 
чыстыя старонкі кнігі сваёй гі- 
сторьіі. Першая «бульба», пер
шая сесія , першы «агеньчык», 
першае вяселле. Гэтыя знамя- 
нальныя падзеі не адасаблялі 
нас, а наадварот —  збліжалі. 
Пазнанне было за нас —  агуль
нага станавілася усё больш, і 
нашы асобныя індьівідуальнасці 
уліваліся у гэта агульнае.

Але вось «бульба» ужо не 
першая, а трэцяя, і колькасць 
вяселляу набліжаецца да дзе- 
сятка, і ужо амаль цалкам вы
явлена «хто ёсць хто». Добра 
ведаем, як здаваць экзамены 
не рыхтуючыся, як рабіць ад- 
разу дзве справы: слухаць лек- 
цыю і чытаць цікавую кніжку. 
Словам, студэнцкае жыццё 
страціла прывабнасць навізньї: 
усе загадкі разгаданы.

I мы імкнбмся хутчэй разві- 
тацца, адседзеушы 6 гадзін на 
лекцыях. А  такое магло зда- 
рыцца значна пазней ці зусім  
не здарыцца, калі б мы не абы- 
ходзілі вострых вугЛоу нашых 
адносін і не усм іхаліся над 
суседам па парце, зауважаючы 
у яго учынках толькі дрэннае.

...Мы не хочам успамінаць, 
няма калі, а успомніць трэба 
было б. Успомнім Валеру Ма

' роза, які запасся на сельгасра- 
боты, як на Пауночны полюс. 
Мы смяяліся тады над ім : «Ку- 
ды табе столькі?» А потым як 

: добра пайшлі у ход і яго рыб-

нае ф іле , і кансервы, і мамі- 
ны піражкі, і нават шалік, якім 
ухутвалі горла, прастыушы, усе 
нашы хлопцы.

Успомнім Борку Яусейчыка, 
камісара, які не патурау ніко
му. І заусёды апошнім пакідау 
бульбяное поле.

Успомнім Ліду Серык, якая 
зграбней і шпарчэй за усіх 
працавала, але ніколі не імкну- 
лася чьімсьці вьідзеліцца.

Успомнім Сашу Дашчынска- 
га, рэдактара газеты, які зая- 
віу журы: «Пакуль не прьісвоі- 
це нашай газеце першае мес- 
ца, адсюль не выйдзеце».

Але вось прайшоу час, і за- 
мкнууся у сабе Бора Яусейчык, 
адасобіуся у чытальнай зале 
бібліятзкі Саша Дашчьінскі.

А  мы усе толькі дзіву дава- 
ліся: бьілі ж такія хлопцы, што 
з імі сталася? А ці не тады 
змяніуся Бора Яусейчык, калі 
мы не хацелі заставацца на 
камсамольскі сход трупы. І ён, 
камсорг, бачыу па нашых рау- 
надушных тварах: «Хутчэй бы 
ты заканчвау».

І ці не тады знік у бібліятз- 
цы Саша Дашчьінскі, калі ад- 
чуу, што да яго ставяцца як да 
лёгкадумнага і несур'ёзнага 
чалавека. А  вечар, прысвечаны 
Аляксандру Блоку, даказау, што 
Саша зусім  не такі, якім мы 
яго сабе уяулялі...

Мы і цяпер збіраемся ра
зам (хоць не так часта), а на 
«агеньчьікі», якія арганізуе 
наш курс, збіраецца увесь ін
тернат. Але усё часцей і ча- 
сцей> сталі гучаць на нашым 
курсе словы:

—  Я адзінокі.
Гэта адсюль узнікае жаданне 

жыць сваім, асабістьім жыццём, 
боязь падзяліцца сваімі мара- 
мі з таварышам —  ведаюць на- 
перад, што таварыш назаутра 
ж абгаворыць пачутае з сусе
дам па парце.

Што нас аб'ядноувае цяпер:
—  Жаданне высмеяць адзін 

аднаго. Нежаданне зразумець 
адзін аднаго. А мы ж —  адзін 
калектыу. Гэта даказау і «ме- 
дыум» —  свята усяго курса.

Мы успаміналі на рэпетыцы- 
ях мінулае: і зноу гучалі жар
ты і песні, прывезеныя з Кра- 
савіч (там бьілі на першай 
«бульбе»), і зоу нагадваліся 
вясёлыя здарзнні з нашага сту- 
дэнцкага жыцця. Мы усе бьілі 
заняты адной, нашай агульнай 
справай — мы рьіхтавалі ме- 
дыум.

«Давайте жить, во всем друг 
другу потакая, тем более, что 
жизнь короткая такая». А гэта 
значыць —  давайце быць уваж- 
лівьімі адзін да аднаго, давайце 
адносіцца паблажліва да слаба- 
сцей сяброу і не будзем зла- 
памятньїмі.

Давайце азірнбмся...
А. СУХОЦКАЯ,

ТАКІ ЯГО ШЛЯХ
На факультэце журналістьїкі займаюцца студэнты больш чым 

з дваццаці краін свету. Сярод іх ёсць многа такіх, якія са збро- 
яй у руках змагаліся за свабоду і незалежнасць сваёй радзімьі. 
3 далёкага і гераічнага В'єтнаме прыехау да нас вучыцца Зы- 
онг Шон.
Цішьіня. Адкрыем дзверы 

аудыторьи, дзе старанна пра- 
цуюць студэнты. Знаёмы твар 
Шона. Ён нешта піша, час ад 
часу падымаючы галаву. 3 ву- 
ліцьі даносіцца гул аутамашын, 
скрып пад'ёмных кранау, якія 
працуюць на будауніцтве пад- 
земнага переходу. Падняушы 
галаву і адклаушы у бок руч
ку, Шон аб нечым задумауся.
Можа, успамінае бацькоу і сяб
роу на радзіме, а можа— сваё 
дзяцінства і мару стаць ж ур
налістам.

Дзесяты клас. Апошні зва- 
нок адкрывае шлях да прафе- 
сіі, якую ты вьібіраеш на усё 
жыццё. Але не давялося Шону 
паступіць вучыцца у той год.
Пачалася вайна з амерыкан- 
скімі захопнікамі.

Чатыры месяцы правёу юнак 
у вучэбным атрадзе, дзе яго 
рьіхтавалі камандзірам арты- 
лерыйскай устаноукі. Вьіпускалі 
датзрмінова —  арміі патрэбны 
малодшыя камандзірьі.

Падраздзяленне, у якое быу 
накіраваньї Зьюнг Шон, ваява- 
ла у гэты час на поудні. Не 
паспеу яшчэ як след разабрац- 
ца са сваімі абавязкамі, як 
атрымау першае баявое за
дание.

На досвітку нібьі гром гру- 
катау над зямлёй, стралялі гар- 
маты розных калібрау. Адна 
частка байцоу абслугоувала 
артьілерьійскія устаноукі, а 
другая, у якой быу і Шон, пра- 
біралася да маета. Бой закон- 
чыуся перамогай. За мужнасць, 
праяуленую у першым баі,

РАСКАЖУ 
ПРА ТАВАРЫША

камандзір дьівізіі аб'явіу па- 
дзяку Шону і уручыу яму Га- 
наровую грамату.

...А  можа, ён успамінае той 
дзень, калі атрымау ордэн Пе- 
рамогі.

Узводу, у якім служыу Шон, 
было даручана любой цаной 
захапіць важны абаронны ру
беж праціуніка. Ціха, без шо- 
раху, падьішлі да падножжа 
гары, але з-за памьілкі аднаго 
таварыша ворагі зауважьілі іх 
і адкрьілі агонь. Адступаць бы
ло ужо некуды... .

У  гэтым баі Шона цяжка па- 
ранілі. Шмат часу ён знахо- 
дзіуся у шпіталі, дзе і сустрэу 
радасны, доугачаканы дзень 
перамогі.

...Зараз Зьюнг Шон займаец- 
ца на першым курсе факуль
тэта журналістьїкі БДУ, займа- 
ецца так, каб не было сорам- 
на глядзець у вочы сваім сяб- 
рам — на выдатна.

Б. САЧАНКА.

ГАРЫЗОНТЫ КАФЕДРЫ

ДАСЛЕДЧЫК1 РОДНАЙ Г1СТОРЫ1
ЗНАЧНАЯ роля у фармі- 

раванні навуковых поглядау 
будучих спецьіялістау нале- 
жыць факультзцкім кафед
рам, у тым ліку і кафедры 
гісторьіі БССР. Заснавана 
яна у верасні 1958 года.

Сёння на кафедры навуко- 
вую, выкладчыцкую і выха- 
ваучую работу вядудь 8 вык- 
ладчыкау, сярод якіх дактары 
гістарьічньїх навук, прафеса- 
ры В. В. Чапко (загадчык ка
федры), А. П. Ігнаценка, 
Д. Б. Мельцар. У сферу на
вуковых інтарзсау супрацоу- 
нікау кафедры уваходзіць 
шырокае кола пытанняу аб 
развіцці і утварзнні нашай 
рзспублікі, крытыка буржуаз-

най фальсіфікацьіі гісторьіі 
БССР, праблемы барацьбы 
беларускага народа за аб’- 
яднанне з Расіяй, беларуска- 
балгарскія і савецка-балгар- 
скія адносіньї, сацыяльна-эка- 
намічнае развіцце гарадоу 
Беларусі і інш.

Кафедра вядзе актыуную 
грамадскую работу. Па-за 
універсітзтам вядомы трады- 
цыйныя балгара-савецкія кан- 
ферзнцьіі, канферзнцьіі чыта- 
чоу па кнігах военачальнікау 
і беларускіх пісьменнікау. 
Таму вельмі заканамерны 
рост папулярнасці кафедры. 
Аб гэтым гаворыць тое, што 
у цяперашні час тут спецыя- 
лізуецца 120 студэнтау. Тых,

хто жадає пісаць дыпломныя 
работы па гісторьіі БССР, 
звычайна бывае у 3 разы 
больш, чым можа прыняць 
кафедра.

Многія студэнты паспяхова 
працуюць над напісаннем гі- 
старычных нарысау гарадоу 
Беларусі. Гэтыя даследаван- 
ні стануць часткай фундамен- 
тальнай працы па гісторьіі 
гарадоу і вёсак нашай рэс- 

’ публікі.
У калектыва кафедры гі- 

сторьіі БССР цікавьія твор- 
чыя планы і усе магчьімасці 
для плённых гістарьічньїх да- 
следаванняу.

В. ВАБ1ШЧЭВ1Ч, 
студэнт IV курса гістфака.

У чытальнай зале бібліятзкі БДУ. Фота В. Шачака.

2  C T 3 D . «БЕЛАРУСКІ УН1ВЕРС1ТЭТ» ©  14 мая 1981 г.



НАШЫ ЮБ1ЛЯРЫ

Дачытваюцца апошнія лекцьіі, заканчваюцца семінарскія і 
практычныя заняткі. Ва універсітзт прийшла сесія з яе кансуль- 
тацьіямі, залікам: і экзаменами Для першакурснікау яна ужо 
другая па ліку, таму паявілася больш упзуненасці у сваіх сілах.

НА ЗДЫМКУ: першакурсніца вытворчага патоку хімічнага фа
культета, прафорг другой групи, член рэдкалегп насценгазети 
«Хімік» Люда ГУЛЯКЕВІЧ у час падрьіхтоукі да заліку.

Фота В. Шачака.

На вахце ведау
ЗАКО НЧ Ы УСЯ працоуны 

дзень. Змоуклі тэлефонныя 
званні, шчыльна зачынены 
дзверы аддзелау бібліятзкі. Не 
пустує толькі читальная зала, 
ды вось яшчэ гариць святло у 
кабінеце дырэктара ірьіньї 
Уладзім ірауньї Арзхоускай. 
Штосьці трзба дапрацаваць, 
прадумаць план на заутра — 
тэта толькі здаецца, што дзень 
гзтакі доугі...

Вось ужо дзесяць гадоу за
пар аддае свае сільї, веди і 
вопит тэта приемная, строгая 
на першы погляд жанчына лю- 
бімай справе. Бібліятзка —  тэ
та яе другі дом, і усе клопа- 
ты і думкі —  аб ім. Як высока- 
кваліфікаваньї спецьіяліст, уме
лы арганізатар, яна нямала 
зрабіла дзеля таго, каб біблія
тзка БДУ імя У. І. Леніна ста
ла адной з лепшых вузаускіх 
бібліятзк рзспублікі. Пад кі- 
рауніцтвам Ірини Уладзім ірау
ньї тут укаранёны групавое аб- 
слугоуванне і групавы приём 
вучэбнай літаратурьі, што знач
на зканоміць час, уведзена 
бібліятзчна - бібліяграфічная 
класіфікацьія па грамадска-гу- 
манітарньїх навуках —  тэта 
палепшыла даведачна-пошука- 
вы апарат б ібліятзкі і акрзсліла 
напрамак у навукова-даследчай 
рабоце.

Жанчына нястрымнай знергіі, 
Ірина Уладзім ірауна пастаян- 
на адшуквае новыя эфектыу- 
ныя формы і метады работы, 
што садзейнічае удасканален- 
ню структури бібліятзкі. При 
яе непасрзднай дапамозе ва 
універсітзцкай бібліятзцьі арга- 
нізаваньї аддзелы рздкай і

каштоунай кнігі, масавай рабо
ты, бібліятзкі на філалагічньїм 
і факультзце радьюфізікі і 
злектронікі. Усё гзта ствараец- 
ца з мэтай павышэння куль
тури абслугоування читачоу. 
Немалая заслуга дырэктара і 
у тим , што за пяць апошніх 
гадоу бібліятзка БДУ аформі- 
лася як метадычны цзнтр ся- 
род бібліятзк ВНУ рзспублікі.

Добра ведаючи справу, біб- 
л іятэчныя патрэбы, І. У . Арз- 
хоуская шмат часу аддае гра- 
мадскай рабоце. Яна і намес- 
нік старшині Рзспубліканскай 
навукова-метадычнай камісіі 
М іністзрства вышэйшай і ся- 
рэдняй спецыяльнай адукацьіі 
БССР, і член цэнтральнай на
вукова-метадычнай бібліятзч- 

най камісіі М іністзрства вышэй
шай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацьіі СССР... Яна паспявае 
выступаць на прадстаунічьіх 
нарадах і абменьвацца вопы- 
там з калегамі з інших біблія
тзк. У  той жа час Ірина Ула
дзім ірауна надзвычай добры, 
чулы і надзейны памочнік ва 
усім . Паради старзйшага, во- 
пытнага работніка вельмі да- 
памагаюць маладым супрацоу- 
нікам бібліятзкі.

З такім чалавекам, як Ір и 
на Уладзім ірауна Арзхоуская, 
приємна працаваць. Ёсць у ёй 
нейкі запал, які перадаецца ін
шим, побач з ёй, яе натхнёнас- 
цю, високім інтзлектам, раз- 
настайным і багатим унутра- 
ньім светам хочацца і самому 
быць прыгажэй, працаваць 
лепш.

І. БАРДЗІЯН.

АБМЕН ВОПЫТАМ

У ДЗЕЛАВОЙ 
АБСТАНОУЦЫ

ДВА ДНІ у актавай зале па- 
мяшкання ІПК выкладчыкау 
грамадскіх дисциплін ВНУ 
працавау Рзспубліканскі наву- 
кова-практычны семінар на тз- 
му «А'рганізацьія метадичнай 
работы вузаускіх бібліятзк», 
арганізаваньї М іністзрствам вы
шэйшай і сярэдняй спецыяль
най адукацьіі БССР сумесна з 
чбліятзкай БДУ імя У. і. Лені

на.
На ім, акрамя прадстаунікоу 

бібліятзк рзспублікі, прысут- 
нічалі госці з розных куткоу 
нашай краіньї: спецьіялістьі з 
Масквы, Кіеза, Саратава, Талі- 
на, Краснадара, Вільнюса.

З уступнай прамовай высту- 
піу намеснік міністра вышэй
шай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацьіі БССР Ф . М. Капуцкі. 
Ён звярнуу увагу на важнасць 
арганізацьіі семінара. Адзна- 

чыу, што «ніякі абмен дакумен- 
тацыяй не можа замяніць ад- 
носін паміж калегамі». Супра- 
цоунікау бібліятзк хвалююць 
питанні метадичнай работы. 
Яна з'яуляецца адным з вяду- 
чых звенняу у рабоце біблія
тзкі. Яе мзта —  пошукі новых 
аптымальных форм работы у 
даних умовах, метадау рацыя- 
нальнай арганізацьіі працы на 
усіх участках бібліятзчнай 
дзейнасці.

Дырэктары і загадчьікі біблі
ятзк ВНУ, загадчьікі аддзелау, 
метадысты падзяліліся вопы- 
там работы, сваімі дасягнення- 
мі, планамі на будучеє.

У заключение свайго выступ
ления А. В. Іванова, намеснік 
старшині цэнтральнай навуко
ва-метадычнай бібліятзчнай ка
м ісіі М інвуза СССР падзя- 
кавала арганізатарам сем і
нара і виказала надзею, што 
ён прынясе значную карисц'ь 
яго удзельнікам .

, В. ЛАПІКАУ.

ПАТРЭБНА КОЖНАМУ

Немагчымае—магчыма
ПРА «1НФАРМАЦЫЙНЫ ВЫ- 

БУХ» шмат зараз гавораць і пі- 
шуць. Але хто, як не сбнняшні 
студзнт, бадай, больш за мно- 
гіх інших адчувае вьінікі гзтага 
«вибуху».

Успомнім вядомае признан
ие Ньютана: «Калі я бачыу да
лей, чим іншьія, то таму, што 
стаяу на плячах гігантау». І не 
трзба асабліва растлумачваць, 
што прьіступкі лесвіцьі, якая вя- 
дзе да узроуню «плячзй гіган
тау» —  кнігі, шлях —  чытанне.

Аб чим ми думаєм, азіраю- 
чы багаж сваіх ведау? Як ма
ла прачитана! Колькі трзба 
яшчз асіліць! На мауклівае пи
тание, з якім стаім ля манбла- 
нау выдавецкай прадукцьіі, 
ёсць зараз канкрэтны адказ: 
выхад у павелічзнні хуткасці 
читання. Звернемся да вопыту 
вялікіх.

«Чытау Уладзім ір Ільіч па- 
асабліваму,— успамінае У. Бонч- 
Бруевіч.—  Калі я бачыу чытаю- 
чага Леніна, мне здавалася, што 
ён не прачитвае радок за рад- 
ком, глядзіць старонку за ста- 
ронкай і хутка засвойвае усё 
вельмі глибока і дакладна».

Вядома, што тзмп Напалео- 
на —  дзве тысячи слоу у мі- 
нуту, Бальзак чытау удвая хут- 
чзй. Тзадор Рузвельт любіу ста- 
віць ракорды. Аднойчы ён за 
гадзіну прачытау три  раманы 
і падрабязна перадау іх змест.

Навучанне паскоранаму чи
танню узнікла у Англіі пасля 
другой сусветнай вайны і хутка 
было распаусюджана. Усё 
больш прьіхільнікау удаскана- 
лення працзсу читання стано- 
віцца зараз і у нас.

Пяцікурснік журфака Тадзуш 
Чарнавус прапаноувае прачьі- 
таць газетни тзкст за мінуту:

—  Колькі адолелі слоу? 200? 
250? Нават 300? Д ик гзта ж 
кропля у параунанні з тим , на 
што ви будзеце здольни, ава- 
лодауш и тзхнікай паскоранага 
читання. Толькі за сем тидняу 
заняткау м и засвойвалі ужо да 
500 слоу за кантрольны час.

—  Усё ж не кожнага студен
та сёння патрэбна вучыць чы- 
таць хутчзй. Мне даводзіцца 
сутыкацца і з тьімі, хто сам, 
метадам спроб і памылак, на- 
вучыуся чытаць з хуткасцю уда
ла прайшоушага наш курс на-

вучання, —  удакладняе кірау- 
нік гуртка дьінамічнага читан
ня, што працуе при універсі
тзцкай каф едри псіхалогіі, Ста
ліна Пятроуна Цуранава.

Але такія вьіпадкі адзінка- 
вия. Па даних даследавання 
стану навыкау читг'.іня у пер
шакурснікау інст/лтута народнай 
гаспадаркі імя В. Куйбышава, 
якое было праведзена некалькі 
гадоу назад, толькі 40,7 працзн- 
та студзнтау паказалі здаваль- 
няючую хуткасць.

Зазірнбм да тих, хто вьіра- 
шыу навучыцца за адзін і той 
жа час чытаць удвая больш. 
Курс навучання разлічаньї на 
16 заняткау працягласцю 45 мі- 
нут (па два разы у тыдзень). 
М етодика навучання, распра- 
цаваная Сталінай Пятроунай, 
пабудавана на виключанні мо
ви і слыху з працзсу читання.

Як гзта робіцца?
Закончана сямімінутная раз- 

мінка, неабходная для таго, 
каб сабрацца, засяродзіцца, 
«уключицца» у працзс наву
чання. Перад кожним членам 
гуртка спецыяльна падрыхта- 
ваныя тэксты —  кароткія ra- 
зетныя паведамленні, наклее- 
ныя у пэуным парадку.

—  Закрываем далонню тэкст, 
—  гаворыць Сталіна Пятроуна. 
Шчоукае секундамер. Такія 
трзніроукі дапамагаюць «схоп- 
ліваць» адразу сэнс цэлага аб
заца.

А вось яшчэ адно практыка- 
ванне, сутнасць якога у тим , 
каб адвучыць навучэнцау пра- 
гаворваць пра сябе тэкст, які 
чытаецца. Асноуны памочнік 
на тэты раз —  звычайны ало- 
вак, якім адстукваюць спецы- 
яльны рытм. Аказваецца, ад- 
начасовае пастукванне при чи
танні з прагаворваннем немаг- 
чыма. Шматразовыя паутарзнні 
гэтага практыкавання, чарга- 
ванне яго з іншьімі вучаць чы
таць без умяшання акртыкуля-
Ц Ь І І .

Практьїкаванні, тэсты, трзні
роукі. Кожныя чацвёртыя за
няткі —  кантрольныя.

—  Значна лягчэй займацца 
тим , хто паверыць ва удаска- 
наленне сваіх магчымасцей, за- 
хоча гэтага,—  дзеліцца назі- 
раннямі Сталіне Пятроуна.—  І 
яшчз: видатна, калі у групе

есць эмацыянальны, захопле- 
ни чалавек, здольни «запа- 
ліць» прысутных І Д З Я Й ,  у якой 
перакананы сам. На такога рау- 
няюцца астатнія. У нашим гурт
ку такім биу другакурснік вя- 
чзрняга аддзялення ф іласоф іі 
Анатоль Пальчзускі...

Б!ёлаг, ф із ік , ф ілосаф , жур
наліст —  прадстаунікі розных 
факультзтау, лю дзі розных ін- 
тарэсау, розных характарау збі- 
раліся кожны ауторак і чацвер 
у кабінеце псіхалогіі. Студенту 
не так проста «вьікраіць» ся- 
род шматлікіх спрау гзтия аба- 
вязковия гадзіньї. Але прапус- 
ціш раз, другі —  і дагнаць 
групу амаль немагчима...

Колькі вучняу (студзнтау, 
школьнікау, навукових супра- 
цоунікау) било ужо у Сталіни 
Пятроуни Цуранавай? Колькі 
тих, каму яна шчодра дарила 
новыя магчьімасці? Зараз іх 
больш як 120. Кожны новы на- 
вучальны год прьіносіць новыя 
знаёмствы, новых жадаючих 
удасканальваць сябе.

—  А што, Сталіна Пятроуна, 
калі у наступним навучальным 
годзе па лініі факультета гра
мадскіх прафесій падрыхтаваць 
інструктарау, якія змаглі б са
мі на кожним з факультзтау 
весці гурткі паскоранага читан
ня,—  прапаноувае загадчик ка
ф едри псіхалогіі P. І. Вадзйка.
І размова пераходзіць на удак- 
ладненне гзтай думкі, узгад- 
ненне планау на будучеє.

Зусім нядауна праціунікі па
скоранага читання абураліся: 
«Кашчунства чытаць хутка «как 
хороши, как свежи были розы».

Цяпер такіх галасоу усё 
менш. Можна дзесяткі раз пе- 
рачытваць любімьія старонкі 
Талстога. Можна гадзінамі ся- 
дзець над Блокаускім радком. 
Але каб вьізваліць сабе час на 
паунацэнныя зносіньї з вялікай 
літаратурай —  трзба навучыцца 
больш хутка і дасканала зас- 
войваць штодзённую, неабход- 
ную нам інфармацьію. А коль
кі дадатковых магчымасцей для 
вучобы, для навуковай, дас- 
ледчай работы тоіць у сабе гз
та невялікае на перши погляд 
уменне —  уменне чытаць хут
чзй.

Т. САХАШЧЫК.

АЕТАПІС
Б Д У

(Пачатак у №№ 4, 6, 7, 8,
10— 18}.
1966 год

Снежань
На першим Усесаюзным злё- 

це студзнцкіх будаунічьіх атра- 
дау у Маскве універсітзт за
несены у Летапіс рэвалюцый- 
най, баявой і працоунай славы 
ЦК ВКЛСМ.

Камітзт камсамола звярнууся 
да усіх студзнтау і супрацоуні- 
кау з заклікам актыуна удзель- 
нічаць у арганізацьіі клуба рз- 
валюцийнай, баявой і працоу
най славы і яго музея.

Падпісаньї дагавор аб наву- 
ковым і культурним супрацоу- 
ніцтве паміж Белдзяржунівер- 
сітзтам імя У. 1. Леніна і Са- 
ф ійскім  універсітзтам імя 
К. Ахрыдскага (НРБ).

15 снежня
Увайшоу у строй вучэбны 

корпус радью фізікі.
1967 год

7 студзеня
Беларускі дзяржауны універ

сітзт імя У. І. Леніна Указам 
Прззідьіума Вярхоунага Савета 
СССР узнагароджаны ордэнам 
Працоунага Чырвонага Сцяга.

Люты
На усіх факультетах уведзе- 

ны дзяржауны экзамен па на- 
вуковаму камунізму.

Пачау работу факультэт па
вышэння кваліфікацьіі выклад
чыкау грамадскіх дисциплін 
вышэйшых навучальних уста- 
ноу.

Сакавік
Ва універсітзце ствараецца 

фотаклуб.
25 кастрьічніка

Навуковая канферзнция уні- 
версітзта, присвечаная 450-год- 
дзю беларускага кнігадрука- 
вання.

31 кастрьічніка
Падпісаньї дагавор аб наву- 

ковым і культурным супрацоу- 
ніцтве з Іенскім універсітзтам 
імя Ф . Шылера (ГДР).

Калектиу народнага аркест- 
ра народных інструментау, на
родная харавая капзла сталі 
лаурзатамі і узнагароджаны 
дьіпломамі Усесаюзнага ф ести 
валю-конкурсу самадзейнага 
мастацтва.

Камітзт камсамола аб'явіу 
приём рабочих г. Мінска на 
курси па падрыхтоуцы для па- 
ступлення у БДУ, арганізава- 
ньія на грамадскіх пачатках.

Лістапад
Бібліятзка БДУ заняла пер- 

шае месца у аглядзе-конкурсе 
бібліятзк ВНУ і тзхнікумау рзс
публікі.

Вересень
На базе філалагічнага ф а

культета створаны факультэт 
журналістьїкі.

Студзнт А. Гантварг уперши- 
ню заваявау залати медаль 
чзмпібна рзспублікі па шаш
ках.

Снежань
Універсітзт признаны леп- 

шим па арганізацьіі інтзрна- 
цыянальнай работы у вьініку 
агляду, праведзенага М іністзр
ствам вышэйшай і сярэдняй 
спецыяльнай адукацьіі СССР у 
гонар 50-годдзя Савецкай ула- 
Д Ы .

Прафесару Т. Н. Годневу 
прысуджана прзмія АН СССР 
імя К. А. Ціміразева за мана- 
графію «Хларафіл, яго будова 
і утварзнне у раслінах».

(Працяг будзе}.
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Б Е А & Р У С К І
УНІВЕРСІТЗТ

Ордэна Працоунага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

14 мая 1981 г.
Заказ 815. АТ 02258
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ТЭЦК1 ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ- 
НЫ КОРПУС, п. 14.

ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар 

В. П. ВАРАБ'ЁУ
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Каб не быць «духоуным 
к в а т а р а н т а м »

ЗУС ІМ  нядауна, спачатку у 
часопісе «Маладосць», а пасля 
і асобным выданнем выйшла 
у свет першая аповесць паэтэ- 
сы Раісьі Баравіковай «Квата- 
рантка». Заусёды цікава, калі 
паэт спрабуе свае сільї у про
зе. Трэба адразу адзначыць, 
што спроба Раісьі Баравіковай 
•— удалая.

Адна з галоуных гераінь 
твора —  Алёна Феафанава — 
паказана у той час, калі яна 
уступає у новае, самастойнае 
жыццё. Пасля педінстьітута 
Алёну накіроуваюць на працу 
у вясковую школу. Пра адносі- 
ны бацькоу да гэтага накіра- 
вання аутар гаворыць усяго ад- 
ной фразай: «Дома трагедыя!» 
Сама ж Алёна любіць школу, 
любіць дзяцей, любіць сваю 
прафесію . I усё ж у самым 
пачатку перад намі раскрыва- 
ецца яе нейкая раздвоенасць. 
Выхаванне паклала свой адбі- 
так на яе разумение шчасця. 
Быць шчаслівай —  значыць 
вьійсці замуж і застацца у вялі- 
кім горадзе —  так яна прывык- 
ла лічьїць.

Алёна едзе у вёску, уключа- 
ецца у школьнае жыццё, ра
зам са школьнікамі ідзе у па- 
ход па мясцінах баявой славы, 
прывучае дзяцей да роднай 
прыроды і нават «забывае» 
пра асабістае жыццё. Але хут
ка на яе шляху паустаюць пе- 
рашкоды: у школу вяртаецца 
былы выкладчык біялогіі, пава- 
жаны, заслужены чалавек, і 
«дзяліць стауку паміж ім і ёй 
не мае сэнсу». Алёне застаец- 
ца адно —  група прадоужанага 
дня. Яна не згодна. «Яе жыц
цё —  гэта біялогія».

Як за нейкую выратавальную 
нітку хапаецца яна за вольнае 
месца біелага у Батанічньїм

садзе. Мінск жа —  не вёска. 
Тут і асабістае жыццё склада- 
ецца лепей, тым больш, што 
тут жыве чалавек, якога яна 
калісьці кахала. З ім у Алёны 
звязаны пэуныя надзеі. Але на- 
дзе і, як ілю зіі, —  рушацца.

Што ёй застаецца рабіць? 
Біблагам уладкавацца немагчы- 
ма. Ды яна ужо не гаворыць, 
што любіць дзяцей, школу. Ёй 
бы толькі застацца у Мінску. 
Яна згодна на любую прапа- 
нову і нават згодна працаваць 
выхавацелем у інтзрнаце.

Побач з вобразам Алёны у 
аповесці даволі цікава раскры
ты вобраз Вольті. Яна, як і 
Алёна, вучылася у Мінску і, на- 
пэуна, таксама хацела застацца 
у сталіцьі.

Але калі Алёна хоча толькі 
«жыць прыгожа», «жыць бага- 
тым жыццём», то Вользе пра- 
панова працаваць у рэдакцьй 
адной з м інскіх газет дае маг- 
чымасць вьіявіць свае здоль- 
насці, свой почырк. Яна адчу- 
вае, што знаходзіцца на сваім 
месцы, што тут яна прынясе 
больш карьісці лю дзям . Вольга 
сумленны чалавек. Яна не мо
жа ісці на кампраміс са сваім 
сумленнем. I нават калі про- 
сіць дырэктара школы уладка- 
ваць Алёну на працу, то у гэ
тым праяуляецца яе чалавеч- 
насць, прага дапамагчы, а не 
спроба пераступіць агульна- 
прынятыя нормы.

Кватарант... Якім павіне.4 
быць чалавек, каб не застацца 
назаусёды «духоуным квата
рантам»? Пісьменніца на гэтае 
пытанне прамога адказу не 
дає . 1 гэта можа і лепш. Кож- 
ны чалавек павінен знайсці 
мужнасць у сабе, каб стаць 
гаспадаром, а не кватарантам у
жьщці. м  ХАУСТОВІЧ.

«Добры дзень, сонца!»
Фотаэцюд В. ШАЧАКА.

Споведзь шчырага сэрца
ЛЕТАСЬ у кнігарнях рэспуб- 

пікі паявілася кніга вершау 
Алеся Астапенкі (1920— 
1970 гг.) «Выпрабаванне». МІ- 
кола Аурамчык так сказау, 
вызначаючы творчасць паэта: 
«Усё лепшае з літаратурнай 
спадчыны Алеся Астапенкі — 
гэта песня шчырага сэрца, 
прызнанне у любові да роднай 
зямлі. I гэта песня належыць 
беларускай савецкай паззіі, яе 
чытачам».

Кніга складаецца з трох раз- 
дзелау: «Гартаваныя полы
мем», «Дзень маёй Радзімьі» і 
«Сэрца спявае». У першым 
раздзеле знайшла адлюстра- 
ванне вайна, у другім  і трзцім 
— пасляваенная рзчаіснасць. У 
двух апошніх раздзелах ёсць 
таксама вершы на ваенную тэ
му, але яны успрымаюцца як 
успаміньї, рэха вайны. Перад 
намі узнікае то вобраз шыня- 
ля паэта, на якім «пацалункі 
да слёз не астьілі і зараз», то 
лю дзі з ордзнскімі стужкамі, 
то успаміньї паэта аб тым 
страшэнным і грьімоткім со- 
рак першым...

Напад гітлерауцау на нашу 
краіну перапьініу вучобу Але
ся Астапенкі на літаратурньїм 
факультэце Мінскага педагагіч- 
нага інстьітута. Спачатку ён 
працуе у паходнай газеце «Са- 
вецкая Беларусь», а потым са 
зброяй у руках змагаецца на 
фронце, праходзіць праз усе 
цяжкія аьіпрабаванні, якія ви
палі на долю савецкага наро
да. Колькі разоу быу у такіх 
абставінах, што «думау болей 
не жыць». Але Алесь Астапен- 
ка свята верыць у перамогу, 
хоць і ведае, што яна здзейс-

ніцца не хутка і не проста:
...Хай растуць асіньї у нашым

лесе,
Будзе скора працы ім багата: 
Грымне дзень нястомнае

расплаты,
I на кожнай мы павесім ката.

«Выпрабаванне». Так, наш на
род стау перад вялікім выпра- 
баваннем, выпрабаваннем сваіх 
сіл, свайго светапогляду. 3 
захаду шалёны вецер нянавіс- 
ці прынёс свінцовую хмару 
фашызму, якая лінула крыва- 
вым дажджом на нашы палет- 
кі і нівьі.

Вельмі добра перададзены 
настрой лірьічнага героя, яго 
псіхалогія у той час, калі на
ша армія вымушана была ча
сова адступіць:
Адьіходзілі моучкі 
Па любімай зямлі,
Боль глыбока зацяушы 
У сэрцах салдацкіх,
Гарачэй ад спякоты 
Вочы сорам паліу:
Дык няужо нас асіліць 
Арда супастатау?
Як іголкай, калолі 
Людзі позіркам нас...

Улетку 1943 года гвардзеец- 
салдат А . Астапенка быу цяж- 
ка паранены пад Арлом. У  
вершы «Выпрабаванне», які
быу напісаньї у шпіталі і які
дау назву кнізе, ён гаворыць: 
Усё аддау для цябе,
Каб ты зноу, Беларусь,

красавала, 
Сільї — шумным лясам,
Каб гулі у вяках безупынна.

У  гэтым вершы паэт выказау 
жаданне не толькі сваё асабі
стае, але і кожнага савецкага 
чалавека.

Адгрьімелі ваенныя грымо-

ты... Удзельнікі бітвьі вярта- 
юцца дадому пераможцамі. 
Але іх чакае не адпачынак, не 
спакой, а нястомная работа, 
толькі ужо на працоуным 
фронце. Вораг жа пасля сябе 
пакінуу пустэчу:
Толькі к небу вярба адзінокая 
Абгарэлыя рукі узняла... 
...Дауно збуцвелі стрзхі хат,
А у дзірках столі неба стыне.

Але не будзе савецкі чала
век, нічога не рабіушьі, тол'ькі 
гараваць на руінах. Паэт упэу- 
нена гаворыць:
Раз пераможцамі прьійшлі 
Праз годы пекла к мірнай

працы,
Дык будзе шчасце на зямлі,
Ад нашых рук яму узняцца.

Нізкі вершау «Дзень маёй 
Радзімьі» і «Сэрца спявае» на
пісаньї адпаведна у 1947— 1951 
і 1951— 1959 гадах. Усе вершы 
прысвечаны пасляваеннаму 
аднауленню. Паэт услауляе 
мірную стваральную працу. 
Толькі дзе-нідзе у плынь вер
ша урываецца ваеннае рэха.

Гледзячы на адноуленую 
гаспадарку, на шчаслівьія тва- 
ры людзей, пазт-франтавік га- 
нарыуся тым, што кроу сваю 
ён пралівау недарма: 
іду я у стройнай калоне 
I гонар у сэрцы гадую,
Бо бачу на сцягу чырвоным 
Крыв і сваёй кроплю жывую.

Вершы А . Астапенкі, напіса- 
ныя і у грозныя ваенныя га
ды, і у цяжкі пасляваенны 
перыяд, перадаюць настрой, 
атмасферу тых гадоу, паказва- 
юць веліч чалавека савецкага 
— чалавека-барацьбіта, чала- 
века-працауніка.

М. КАРПЕЧАНКА.

3  ТРЫВОГАЮ ПРА ЛЕС ЗЯМ ЛІ
Слязінкі загарзліся у вачах...
Я суцяшау,
я вьїцірау дажджьінкі, 
туліу камочак цёплы да пляча— 
маю сваволю, 
любую дзяучынку.

ЧЫ ТАЛА новую паэму Гена- 
дзя Пашкова «Дзяучынка з 
блакітньїм мячыкам» («Полы
мя», 1980, № 10) і уяуляла 
гнуткую постаць блакітнай 
дзяучьінкі на блакітньїм шары 
з вядомай карціньї Пікасо. Ап- 
рача блакітнай дзяучьінкі, бла- 
кітнага шара, на карціне недзе 
здалёк бачна блакітнае неба, 
а усё астатняе —  шэрае, змяр- 
цвелае. Ні травінкі, ні дрэуца...
I усё гэта так нагадвае тую 
спаленую Везувіем Пампею, 
пра якую гаворыць Пашкоу.

Не ведаю, ці прыгадалася 
паэту гэтая карціна Пікасо, ка
лі ён пісау сваю паэму, але я 
чамусьці без тоненькай блакіт
най постаці на шары не уяу- 
ляю паэмы Г. Пашкова. Мне 
здаецца, што блакітная дзяу
чынка з карціньї —  гэта тая 
самая «маленькая шчабятушка» 
Наталет, якая бесклапотна гу
ляла з мячыкам у «незямной 
нямой пустэчы» спаленай Пам- 
пеі. Гэта тая самая дзяучынка, 
якая увасабляе усіх дзяцей 
планеты Зямля, якіх аутар пя- 
шчотна назвау «маленькімі пту- 
шанятамі». Трывога за іх буду- 
чае падказала паэту сюжэт, во- 
бразы-Фмвалы, словы, якія 
«б'юць прама у сэрца»:
Тут нават птушкі гнёздау

не віюць, 
арол мясціну гэту аблятае.
I паспрабуй пяску рукой

чарпнуць — 
дык і зямля тут нейкая не тая.
Ну хоць бы дзе галінка ці

сцябло,
ці хоціь бы убачыць

парасончык кропу!
I гэта усё, 
усё гэта было 
у самым цэнтры 
матухны Еуропы!

Аж  па спіне пабеглі Мураш- 
к і... Так Г. Пашкоу апісвае 
Пампею. Успамінаецца міжволі

«Анчар» Пушкіна:
Сюда и птица не летит 
И зверь не йдет...

Воблік спаленага мёртвага 
горада у паэме нібьі гаворыць 
лю дзям : «Такой можа стаць 
уся наша зямля, калі не зні- 
шчым атамнай пагрозы». А па- 
гроза гэтая вісіць над чала- 
вецтвам. Аутар прьіводзіць да- 
кладныя лічбьі: на кожнага ча
лавека сёння назапашана пят- 
наццаць тон ядзернай смерці. 
Паэтам знойдзена хвалюючая 
асацыяцыя: блакітньї дзіцячьі 
мячык —  і наша планета. Аса- 
цыятыуная сувязь «планета- 
мяч» адчуваецца найбольш у 
тым зпізодзе, калі ашалелы 
вецер у час навальніцьі вьіхапіу 
з рук малой дзяучьінкі блакіт
ньї мячык і кінуу яго «у вада- 
вей, у кіпень, у прастор.., дзе 
усё сякуць маланак~ вострых 
косы...»

Ад канкрэтнага выпадку з 
дзіцячьім мячыкам Г. Пашкоу 
ідзе да маштабных абагуль- 
ненняу агульначалавечага зна- 
чэння:
Не толькі можа счэзнуць мяч

малы— 
мацерьікі, абмытыя марамі, 
сагрэтыя праменнем і травой...

У  паэме кантрасна супастау- 
ляюцца Пампея і Зямля, дзе 
«усё жыве —  звініць, плыве, 
калыша».

Ш мат сонца, яркіх фарбау 
паяуляецца у тых радках паэ
мы, дзе Г. Пашкоу гаворыць 
пра сваю родную зямлю: 
«Зямля бацькоу!» —  усхваля- 
вана звяртаецца паэт да яе. 
Ён прыгадвае родную Пры- 
пяць, дзе летам «бродзіць дух 
мядзвянае травы, дзе адкрыва- 
юцца душы тваёй і ветру зялё- 
ныя рачныя астравы».

Беларускае слова у Г. Паш
кова сакавітае, дакладнае, вы- 
разнае:

Паэт натуральна пераключа- 
ецца з інтанацьій задушэуных, 
лірьічньїх на аратарскія, пафас- 
ныя. На хвалі вялікай эмацыя- 
нальнай узрушанасці гаворыць 
Г. Пашкоу пра тое, што «у 

'  рурах зноу на танкі варац'ь 
сталь». У гэтых радках адчува
ецца той жа актыуны грама- 
дзянскі пратэст, што і у паэмах 
П. Броукі «Голас сэрца», 
М. Танка «Пражскі дзеннік». У 
канцы паэмы публіцьістьічная 
плынь становіцца усё больш 
адкрытай. Але шкада, што ча
сам Г. Пашкоу ідзе шляхам 
спрошчанасці. Вьіпадковьімі 
здаюцца у паэме наступныя 
радкі:
Мы —  моцныя.
Спатрзбіцца калі, 
усе як ёсць
мы стаць у строй гатовы...

Не варта было гаварыць пра 
тое, што і так зразумела, што 
сказана усім зместам твора.

Ёсць у паэме асобныя сло
вы, сэнс якіх зразумець цяжка 
— «спраты», «вакаём туманны», 
«там калоцяць асіннік гарачы- 
кі». Але, мусіць, такое заува- 
жаеш таму, што у цэлым паэ- 
ма напісана добра. Тэты твор 
актуальны, у ім узнімаюцца 
пьітанні сучаснасці, ён прыму- 
шае думаць, дае магчымасць 
адчуць чароунасць роднай мо- 
вы, хараство жыцця.

В. КАУХУТА.

Старонку падрыхтавау 
дацэнт

В. П. РАГОЙША.


