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РЭКТАРАТА
разгледжаны вьінікї арганіза- 
цьіі і правядзення вытворчай 
практьікі ка механїка-матзма- 
тычным факультзцє і факуль- 
тэце радью фізікі і злектрокікі. 
З паведамленнямі аб рабоце 
метадычных камісій на хімфа- 
ку і біяфаку вьіетупілі дэканы 
факультэтау.

Л. М АРЦ Ы ЁНКА.
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ЛЮ ТАГА
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В ь іх о д з іц ь  р а з  
у  т ы д з е н ь

П РАЛЕТАРЫ 1 УСІХ КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

Б Е А Д Р У С К І

ВЫЗНАЧАНЫ ПЕРАМОЖЦЫ
першыкства універсітзта па 
баскетболу еярод супрацоуні- 
кау у праграме спартакіядьі 
«Здароуе». Імі сталі зборныя 
ФПМ, факультэта радьіеф ізікі і 
злектронікі і кафедр грамад- 
скіх навук, якія занялі адпа- 
ведна першае, другое і трзцяе 
месцы.

В. Ш ХІНЬЯН, 
старшы выкладчык кафедры 

фізЕьіхаванкя і спорту.

СПРАВАЗДА ЧНА-ВЫБАРИЫЯ 
К А И Ф Е Р Э И Ц Ы 1 ПАВЫСЩЬ ЯКДСЦЬ ПАДРЫХТ09К1 НАСТАУНІКАУусесаюзных зямляцтвау замеж- 

ных навучзнцау Кеніі, Лесота, 
Бангладзш, Маурьітаніі, Непала 
і Гаяны прайшлі у БДУ імя У . І. 
Леніна. На іх прьісутнічалі 
прадстаунікі Агульнасаюзнага 
савета па справах замежных 
навучзнцау, МінВНУ БССР, Бел- 
дзяржунівереїтзта, куратары 
зямляцтвау, прадстаунікі гра- 
мадскіх арганізацьій.

3. А Л ЯКС АН ДРАВ А.

АПОШНІ ЗВАНОК
празвїнеу для студзнтау-завоч- 
нікау геаграфічкага факультэ
та. На урачыстым сходзе пра- 
фесарска-выкладчыцкага са- 
ставу і шасцікурснікау, які ад- 
крыу дэкан геафака Р. А. 
Жмойдзяк, бьілі падведзены 
папярзднія вьінікі вучобы і 
паспяховасці студэнтау. З да- 
кладам вьіетупіу намеснік дзка- 
на завочнага факультэта У. У. 
Стзцко. У сваіх прамовах вы- 
кладчьікі факультэта пажадалі 
шасцікурснікам шчаслівага 
працоунага шляху.

3. АЛЯШ КЕВІЧ

Ф АБМЯРКОУВАЕМ П РА ЕЕТ ЦК КПСС АБ ІИКОЛЬНАЙ РЭФОРМЕ ©

ПРАЕКТАМ ЦК КПСС аб рэформе школы 
прадугледжваецца павышэнне якасці пад
рьіхтоукі настаунікау ва універсітзце. На 
наш погляд, гэта задача для універсітзтау 
не менш актуальная, чым для педінстьіту- 
тау. Але калі напрамкі яе рашэння у апош- 
ніх сфармуляваны дастаткова дакладна і 
поуна, то па універсітзтах гэтыя напрамкі 
маюць патрэбу у паглыбленай распра- 
цоуцы.

Перш за усё неабходны перагляд ву- 
чэбных планау і праграм. Вучэбныя планы 
факультэтау, уведзеныя сёлета, хаця і рас- 
працоуваліся напярздадні апублікавання 
праекта рэформы, мала улічваюць яго па- 
трабаванні. Яны могуць быць удакладнены 
на дастатковым узроуні толькі у тым вы- 
падку, калі вучэбныя планы будуць распра- 
цаваны асобна для навукева-вытворчых і 
навукова-педагагічньїх патокау і аддзялен- 
няу. Гэта становіцца відавочньїм, калі пра- 
аналізаваць вучэбныя планы з пазіцьіі па- 
трабаванняу да падрьіхтоукі настаунікау. 
Так, вучэбны план выключае магчымасць 
увядзення на педпатоках дьісцьіплін псіхо- 
лага-педагагічнага цыкла раней трэцяга кур
са, паколькі іх увядзенне прадугледжана за 
кошт спецьіялізацьіі, якая пачынаецца на 
трзцім курсе. У вучэбным плане няма так- 
сама указанняу аб магчьімасці выкарыстан- 

б часткі курса «Уводзіньї у спе-

цыяльнасиь» для азнаямлення студэнтау 
першага курса з педагагічнай прафесіяй. У 
ранейшым аб'ёме запланавана педагагічная 
практыка, хоць гэтага пэуна недастаткова. 
Пры гэтым толькі на філалагічньїм фа- 
культэце яна праводзіцца у два этапы (на 
чацвёртым і пятым курсах), а на усіх астат- 
ніх — толькі на пятым курсе. Гэта пярэ- 
чыць патрабаванням праекта ЦК КПСС аб 
паляпшзнні практычнай падрьіхтоукі буду- 
чых настаунікау да вучэбна-выхаваучай ра
боты у школе, паляпшэння арганізацьіі і 
зместу практьікі.

Вьіклікае пярэчанне і увасоблены у ву- 
чзбных планах падыход да асноунага курсу 
педагогікі, да курсау педагагічнай спецыя- 
лізацьіі. Па-першае, наспела неабходнасць 
павелічзння гадзін на семінарскія заняткі. 
Безумоуна, неабходны семінарскія заняткі 
па асноуных формах дьідактьікі (змест аду- 
кацьіі, метады, прынцыпы, формы вучзбнай 
работы), тзорьіі выхавання (прынцыпы і ме
тады выхавання, фарміраванне светапогля- 
ду, працоунае, маральнае, эстэтычнае выха- 
ванне, фарміраванне калектыву, піянерская 
і камсамольская арганізацьіі у школе) і 
школазнауства (настаунік савецкай школы, 
планаванне работы школы, навуковая арга- 
нізацьія працы настауніка) і іншьія.

Пры распрацоуцы аднаго вучэбнага плана

на абодва аддзяленні (навукова-вытворчае 
і навукова-педагагічнае) фактычна застаец- 
ца па-за увагай указание аб вьідзяленні да 
150 гадзін на дьісцьіпліньї псіхолага-педага- 
гічнага цыкла за кошт спецьіялізацьіі. Гэта 

указание толькі рэкамендуе, а не абавяз- 
вае вьідзеліць указаную колькасць гадзін. 
Як паказвае вопыт, кафедры спецьіялізацьіі, 
па якіх, дарэчы, размяркоуваюцца і усе 
студэнты, якія рыхтуюцца да педагагічнай 
пайсці на зніжзнне узроуню падрьіхтоукі 
прафесіі, не ідуць ды і наурад ці змогуць 
студэнтау па сваіх спецьіялізацьіях.

Акрамя тато, у вучэбных планах сярод 
пераліку рэкамендуемых спецкурсау псіхо- 
лага-педагагічнага цыкла няма многіх бе
зумоуна неабходных —  такіх, як «Методы- 
ка работы класнага кірауніка», «Міжасабо- 
выя зносіньї у вучэбна-выхаваучым працэ- 
се», «Навуковая арганізацьія працы школь- 
ніка», «Методыка вывучэння вучняу» 
і іншьія.

Не лічачьі гэтыя прапановы бясспрэч- 
ньімі, лічьім перапрацоуку вучэбных планау 
для педагагічньїх патокау і аддзяленняу уні
версітзтау безумоуна неабходнай. Гэта не
абходнасць вьіклікаецца патрабаваннямі 
праекта ЦК КПСС.

М. М ЯЦ ЕЛЬСКЇГ 
кандыдат педагагічньїх навук.

Д З Я У Ч Ь ІН А  раптсім уск іну -  
ла  га ла е у , за дум енна  па- 
гля д зе ла  у  аб ’ектыу фо- 
таапарата, потым зно у  схіл іла ся  
над  канспектам... В ось і пра- 
м іл ь гн у л і з ім оеьія  канікульї, 
зно у  пачаліся  лекцьіі, семіна- 
ры, лабараторныя. З н о у  з ра- 
ніцьі да вечара ні на  секунду  
не прьісесці гардэробш чы цам , 
бо студэнты ж народ  непаседлі- 
вы  —  то здаю ць свае курткі, 
пальто, каж ухі, то забіраю ць. 
П а вял ічь іла ся  спрау і у  работ- 
н ікау  універсіт зцкіх сталовак, 
кіескау, пошты...

П а ча уся  новы  семестр... У 
каго другі, у  каго чацвёрты ці 
ULOCTbl, восьмы. Н овы  семестр... 
Л егка  вучы цца, к а л і ты упэуне-  
ны у  сваім  выбары. А  к а л і не?
Я  кое шчасце, ка л і рантам, як  
унерш ы ню , начы наеш  разу-  
мець, што ты на сваім. месцы, 
што у  тсібе не за г ін у ла  ні кіна- 
зорка, ні снартсменка, ні сня- 
вачка. Р азумеет ... А можа, Т а 

їсія д ум кі а ва ло да л і і чацверта- 
кур сн іц а й  з  мехматсі А лена й  
П а лзун о ва й , к а л і яе п о гля д  вы- 
па д ко ва  сут ы кнууся з позір- 
кам фатогрсіфа?.. ;

Ф о т а  С. Ць і бульні ка .

Т У Р Н І Р
па валейбелу сярод каманд 
унізерсітзтзу Прьібаптьікі і 
Бєларусі закончыуся нядауна у 
Тарту. Мужчынская і жаночая 
зберныя нашага універсітзта 
занялі другія месцьг.

А . БАЛД ЗІН ,
старшыня спартыукага 

клуба.



— ДЗЕИЬ САВЕЦКАЙ АРМ ІЇ I ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТУ ф:> 23 ЛЮТ АГА
23 ЛЮ ТАГА наша країна адзначае 66-ю гадавіну Савец- 

кай Армії і Ваениа-М арскога Флоту — свята, роднае і бліз- 
і;ае кожнаму грамадзяніну нашай Радзімьі. Р азам  з савёц- 
кімі людзьмі тэту знамянальную дату святкуюць і народы 
братніх сацьшлістьічньїх країн, усе прагрзсіуньїя людзі свету.

Сёлетняя гадавіна Савецкай Армії і Ваенна-М арскога Ф ло
ту адзначаецца у год 40-годдзя бліскучьіх перамог Савецкіх 
Узброеных Сіл, дасягиутых у перьіяд Вялікай Айчыннай вай- 
ны у такіх яе важ нейш их аперадыях, як Б еларуская, Яска- 
Ш ш ынёуская і іншьіх, у год поунага разгрому вялікай гру- 
поукі нямецка-фашьісцкіх войск на тзрьіторьіі Б еларусі і 
вызвалення рзспублікі ад нямецка-фашьісцкіх захопнікау.

Працоутш я нашай краіньї разам  з воікаглі арміі і флоту 
сустракаюць 66-го гадавіну Савецкіх Узброеных Сіл у абста- 
ноуцы вялікага палітьічнага і працоунага уздыму, вьіклікана- 
га раш зннямі чзрвеньскага і снежаньскага (1983 г.) ІТлену- 
мау ЦК КПСС, узросщ ага імкнення дабівацца удасканаления 
развітога сацьіялізму, памнажэння зканамічнай і ваеннаіі ма- 
гутнасці сацьіялістьічнай дзяржавы, умацавання дьісцьшліньї, 
арганізаванасці і адказнасці на кожным участку работы.

НА ВАРЦЕ ЗАВЛЕ9  
САЦЬІЯЛІЗМУ І МІРУ

Суровым баявым хрышчэн- 
нем для першых чырвоыаар- 
мейскіх фарміраванняу з ’яві- 
ліся ж орсткія сутьічкі з воіі- 
скамі імперьіялістьічпай Гер- 
маніі у лютым 1918 года, ка
лі над маладой Савецкай Рэс- 
публікай навісла смяротная 
пагроза. У адказ на ленінскі 
заклік  у краіне пачалося ма- 
савае уступленне працоуных 
у рады Чырвонай Арміі. У 
азнаменаванне пачатку мабі- 
лізацьіі рэвалюцыйных сіл на 
адпор ворагу, а таксама пер
шых поспехау чырвонаармей- 
скіх палкоу у барацьбе з гер- 
манскімі захопнікамі быу 
установлены Дзень Чырвонай 
А рміі і Ваенна-М арскога 
Флоту, які 23 лютага адзна
чаецца як усенароднае свята.

В ялікая Айчьшная вайна 
яшчэ раз пацвердзіла, што 
подзвіг у імя Радзімьі — тэ
та норма паводзін савецкага 
чалавека — грамадзяніна са- 
цьгялістьічнай Айчыны. Яна 
пераканауча даказала, што 
любыя ваенныя авантуры ім- 
перьіялістау супраць сацьія
лізму непазбежна прыводзяць 
да паражэння агрэсара, што 
няма у свеце сіл, як ія  зма- 
глі б спьшіць насту палы іае 
развіцце сацьіялістьічнага 
грамадства.

За гады, якія прайш лі па-

сля Вялікай Айчыннай вай- 
ны, наша краіна ператвары- 
лася у магутную дзярж аву 
свету. Вялікіх поспехау у 
сваім развіцці дасягнулі і ін- 
ш ыя краіньї сацьіялістьічнай 
садружнасці. Камуністьічиая 
партыя і Савецкі урад на- 
стойліва ажьщ цяуляюць мі- 
ралюбівую знешнюю палітьі- 
ку. Рэакцыйныя сільї ЗШ А  і 
іх саюзнікі па агрзсіуньїх 
блоках узмацняюць гонку 
узбраенняу, настойліва дама- 
гаюцца павелічзння сваей ва- 
еннай магутнасці.

Камуністьічиая партыя і 
Савецкі урад уваж ліва со- 
чаць за падкопамі рэакцый- 
ных сіл, робяць усё для ума
цавання абароннай магутнас
ці нашай краіньї, павышэння 
баявой гатоунасці войск і сіл 
флоту.,

Сёння, як і раней, з мо- 
манту стварзння Савецкіх 
Узброеных Сіл, іх прынцыпы 
будауніцтва і характар пад- 
рьіхтоукі асабовага саставу 
маюць сваей мзтай адбіць 
магчымую агрзсію з боку ім- 
перьіялістьічньїх країн.

Рэальна ацэньваючы не- 
бяспеку ядзернай катастро
фы, Савецкая дзярж ава ра
зам з іншьімі сацьіялістьіч- 
ньімі краінам і вядзе актыу- 
ную барацьбу за спыненне 
гонкі узбраенняу, памяншэи- 
не пагрозы ядзернай вайны.

Генеральны сакратар ЦК 
КПСС К. У. Чарненка на не- 
чарговым лютаускім (1984  г.) 
Пленуме ЦК КПСС заявіу: 
«Мы добра бачым пагрозу,

якую ствараюць сёння для 
чалавецтва безразваж ныя, 
авантурыстычныя дзеянні аг
рзсіуньїх сіл імперьіялізму, 
— і гаворым аб гэтым у поу- 
ны голас, звяртаючы на гзту 
небяспеку увагу народау усёй 
зямлі. Нам не патрабуецца 
ваенная перавага, мы не ма
єм иамеру дыктаваць іншьім 
сваю волю. Але зламаць да- 
сягнутую ваенную раунавагу 
мы не дазволім. І няхай ні у 
каго не застаецца і-і і я к і х  сум- 
ненняу: мы і у далейшым бу- 
дзем клапаціцца аб тым, каб 
умацоуваць абараназдоль- 
насць нашай краіньї, каб у 
нас было дастаткова сродкау, 
з дапамогай якіх можна аха- 
ладзіць гарачыя галовы ваяу- 
нічьіх авантурыстау. Гзта ... 
вельмі істотная перадумова 
захавання міру».

Адной з важнейшых умоу 
павышэння нашай гатоунасці 
да абароны Радзімьі партыя 
лічьіць паляпшзмне ваенна- 
патрыятычнай работы. З ’яу- 
ляючыся неад’емнай часткай 
выхавання мас у духу адда- 
насці ідзалам камунізму, яна 
заклікана усямерма садзей- 
нічаць фарміравапню у гра
ма дзян краіньї, асабліва мо- 
ладзі, вьісокіх баявых і ма
ральи ых якасцей, неабходных 
для падтрымання надзейнай 
бяспекі Радзімьі.

Задачы  далейш ага паляп- 
шэння ваенна-патрыятычнага 
выхавання падпарадкавана 
і дзейнасць партийны х арга- 
нізацьій падраздзяленняу Бе- 
ларускага дзярж аунага уні-

версітзта імя У. І. Леніна. 
Многія з іх, умела ажыццяу- 
ляючы кірауніцтва камсамо- 
лам, прафсаюзньїмі і іншьі- 
мі грамадскімі арганізацьія- 
мі, палепшьілі абаронна-маса- 
вую работу, дзейнасць 
ДТСААФ на факультетах і у 
падраздзяленнях. Дабіваючьі- 
ся павышэння дзейснасці ва- 
енна-патрыятычнай работы, 
рзктарат і партийны камітзт 
распрацавалі пяцігадовьі пер
спективны комплексны план 
работы па ваенна-патрыятыч- 
наму выхаванню студэицкай 
моладзі. Бюро парткома за- 
цвердзіла план мерапрыемст- 
вау па падрыхтоуцы і святка- 
ванню 40-годдзя вызвалення 
Савецкай Б еларусі і г. Мін- 
ска ад нямецка-фашьісцкіх 
захопнікау. Складзены план 
работы савета ветэранау уні-

версітзта. Значна узрасла 
актыунасць удзельмікау Вялі
кай Айчыннай вайны, ветэра
нау партьіі і працы у вучэб- 
най, вытворчай і грамадскай 
рабоце. Актыуна удзелы ача- 
юць у прапагандьісцкіх ме- 
рапрыемствах Героі Савецка
га Саюза прафесар, доктар 
гістарьічньїх навук Д. П. 
Ж м уроускі і дацэнт, канди
дат філасофскіх навук М. Я. 
Зайцау, шэраг старшынь сек
ций ветэранау на факульте
тах і у падраздзяленнях. Вя- 
лікі уклад у ваениа-патрыя- 
тычнае выхаванне моладзі 
уносяць I. У. Арэхоуская, 
Р . І. Ляховіч, В. І. Піменау, 
Я. А. П іскуноу, Я. Ф. Плюта,
А. М. Рукшын, М. М. Ша- 
рый, М. І. Ю ззфовіч і мно
гія ІН Ш Ь ІЯ .

Але у правядзенні ваенна- 
патрыятычнай работы ёсць і 
недахопы. У ёй, на жаль, 
удзельнічаюць не усе ветера
ны. На асобных факультетах 
не наладж ана належнае узае- 
мадзеянне паміж грамадскі
мі арганізацьіямі пры правя
дзенні мерапрыемствау, а 
асобныя з іх часта право- 
дзяцца фармальна, без уліку 
інтарзсау студэнтау. Разам  з 
тим  ленінскі запавет аб не- 
абходнасці усебаковага, сі- 
стэматычнага абучэння усіх 
грамадзян, асабліва моладзі, 
ваенным ведам, прьівіцця ім 
вьісокіх якасцей патрыётау- 
іитзрнацьіяналістау набиває 
у  сучаснай міжіїароднай аб- 
станоуцы усё большую ак- 
туальнасць. Далейш ае паляп- 
шэнне ваенна-патрыятычнага 
выхавання — важ ная справа 
усіх партийных, камсамоль- 
скіх, прафсаюзных, абарон- 
ньгх і інш их грамадскіх ар- 
ганізацьій, усіх секцый ветэ
ранау.

Быць заусёды гатовьімі да 
абароны Радзімьі — ганаро- 
вы абавязак кожнага!

1. М А РЧ А Н ЕА ,
старшыня савета 

ветэранау універсітзта, 
член парткома.

'®  СУСТРЭЧЫ Я ВАС ©

УГОК ПРА УРОК МІНУААГА

: А Р К А Д ЗЬ  Самойлавіч Львоу спя-
: шауся. «Ніякай лекцьіі я  чытаць вам 
: не буду. Проста коратка раскаж у». 
: Яму яшчэ абавязкова патрэбна было 
: сустрэцца і пагутарыць са студзнтамі 
: іншьіх мінскіх ВНУ.
\ У 1945 годзе у саставе савец-
■ кай дэлегацьц ваенны пракурор маёр
■ Львоу быу камандзіраваньї у Нюрн-
■ берг у якасці адказнага сакратара. 
[ «Мы, удзельнікі гэтага гістарьічнага
■ працэсу, імкнемся да таго, каб прау-
■ ду даведаліся і запомнілі усе пасля-
■ ваенныя пакаленні».

і Ці легка «коратка расказачь», калі 
І размова ідзе аб Міжнародньїм судзеб- 
: нын працэсе, як і працягвауся 11 меся- 
|ц ау , аб працэсе, які разглядау зла- 
: чынствы цэлай фашысцкай дзярж авы  
| супраць уеяго чалавецтва, аб судзеб- 
: ным працэсе над 24  галоуньїмі на- 
[цьісцкімі ваенньїмі злачьш цамі. Для 
і доказу іх віньї на суд народау было

пададзена звыш 300 тысяч дакумен- 
тау і 56423  абвінаваучьія акты. За 
стадом суда сабраліся суддзі чатырох 
краін: СССР, ЗШ А , Англії і Фран- 
цьіі.

Нюрнбергскі працэс пераканау 
увесь свет, што ніводнае злачынства 
агрэсарау не застанецца бесгіакара- 
ным. Нюрнбергскі працэс з мінша- 
роднай трыбуны назвау імепьі зла- 
чынцау і іх злачынствы, жорсткасць 
якіх прьімусіла свет зжахнуцца.

Я кім і іменамі назваць гэтых пад- 
судных, «прадстаунікоу вышэйшай 
расы», як ія  адным росчыркам пяра 
пазбаулялі ж ы цця мільеньї людзей. 
Д ля каго жыццё чалавека нічога не 
каш тавала, а яго цела было толькі сы- 
равінай для вьітворчасці мыла і жа- 
ночых сумачак. Упрыгожаннем стала 
каменданта Асвенціма Гесса была ча- 
лавечая галава: зморшчаная, памерам 
;з кулак, са слядамі пятлі на шьіі. Яна 
стаяла на падстауцы з чырвонага дрэ- 
ва. Тут, у Асвенціме, было знойдзена 
7 тон жаночых валасоу, спрасаваных 
і упакаваных у скрьіні.

Вайна забрала дзесяткі мільеиау 
жыццяу. Фашысты распрацавалі ц э - ' 
лую тзхналогію з і і і ш ч з н н я , абсталя- 
валі спецыяльнай апаратурай фабры- 
кі, злектрьіф ікавалі і м еханізавалі 
усю вытворчасць зніш чзння лодзей. І 
пастаянна удасканальвалі яе. Наприк
лад. распрацавалі новыя тыпы печау 
крэматорыяу і газавых камер...

«П ерамога марксізму небяспечна 
для Захаду. Захад заусёды глядзеу 
па Германію як на дамбу супраць

бальш авіцкага патоку. А мерыка па- 
вінна узнавіць гзту дамбу, калі сама 
хоча жыць», — вось што прадказвау 
са сваёй адзіночнай камеры былы фа- 
шьісцкі лідзр Робєрт Лей. Лухта? А 
заява амеры канскага сенатара Тафта 
аб тым, што «Злучаны я Ш таты яшчэ 
доуга будуць ш кадаваць аб прывя- 
дзенні у выканание Нюрнбергскага 
прысуду» — зноу лухта?

«Мы, удзельнікі Нюрнбергскага 
працэсу, людзі, якія бачьілі усе жахі 
вайны, пераканауча і усвядомлена 
тмкнёмся данесці прауду аб вайне уся- 
му чалавецтву. Адкрьгта і прама напа- 
м інаем усім агрзсарам: «Панове, не 
забудзьце нюрнбергскіх урокау!».

Запісала А. ЗЯ Н К ЕВ ІЧ, 
студэнтка факультэта 

ж урналі стьїкі.

«Студзнцкая моладзь павінна ве- 
даць гераічнае мінулае краіньї. Ве- 
даць і памятаць, якой цаной завая- 
ваны мір, быць гатовай для вьша- 
нання свайго свяшчаннага абавяз- 
ку ».

«У  слаунае свята —  Дзень Савец
кай Арміі ад усёй душы жадаю чы- 
тачам газеты «Беларускі універсі- 
тзт»  вял ік іх  поспехау у вьівучзнні 
гісторьіі сваёй гераічнай Айчыны. 
Няхай кожны з вас будзе палымя- 
ным патрыётам, гатовым да подзвігу 
у імя сваёй Радзімьі».

■ Гэта пажаданне нашым чытачар
■ уласны карэспандэит «Правды» па Бе
■ ларусі Іван Рьігоравіч Новікау напі 
: сау пасля канферзнцьіі па яго кнізі
■ «Бесемяротнасць Мінска», якая ня
■ дауна прайшла на гістарьічньїм фа
■ культзце.
: Фота С. Пльїткевіча.



#  ВЕТЭРАНЫ У CTPAI ®
ЯК Ш КА Д А , што няма зараз 

машыны часу. Уключыла б яе: 
«Пяцідзесятьія гады. Мінск». Прый- 
шла б на лекцыю крыху раней 
звычайнага, агледзелася б. А вось 
і выкладчык. Яго голас гучны, 
добрая дыкцыя, але ж не гэта га- 
лоунае — цішьіня, таму што лек- 
тар не пераказвае вучэбныя да- 
паможнікі і кнігі, а разважае і па- 
буджае разам з ім думаць і ана- 
лізаваць тое, аб чым вучыць палі- 
тычная зканомія...

Першы раз у студэнцкую ауды- 
торыю бьілога фізіка-матзматьіч-

Ну, а самае памятнае? Сціпла і 
зусім неяк па-простаму расказау 
Іван Трьіфанавіч пра абарону Ма- 
сквы, пра першы убачаны залп 
«кацюш», пра вызваленне роднай 
Беларусі.

...Ля чыгуначнай станцьіі Слау- 
нае Талачынскага раёна 29 чзр- 
веня 1944 года калона фашыстау, 
імкнучьіся вырвацца з ак- 
ружзння, атаказала артьілерьійскі 
дьівізі§н, які аказауся без пяхот- 
нага прыкрыцця. Рашуча уступілі 
у паядынак з фашьістамі воіньї- 
артылерысты. Падпусціушьі гітле-

ПРАРАСЦІЦЬ
ЗЯРНЯТЫ ДАБРЫН1
нага факультэта БДУ Іван Трьіфа
навіч Рагоускі прыйшоу у 1952 го- 
дзе  пасля заканчзння Інстьітута 
народнай гаспадаркі, ужо паспеу- 
шы папрацазаць у статыстычным 
тзхнікуме, закончыць курсы пад- 
рьіхтоукі выкладчыкау грамадскіх 
д ь і с ц ь і п л і н  пры Ленінградскім уні- 
версітзце. Цяпер стаж работы ва 
універсітзце Івана Трьіфанавіча 
складає 32 гады. Ён — кандыдат 
зканамічньїх навук, дацэнт каф ед
ры палітзканоміі прыродазнау- 
чых факультэтау, дэкан факультэ
та павышэння к вал іфікацьіі вы
кладчыкау сярздніх спецыяльных 
навучальных устаноу.

Іван Трьіфанавіч —  удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны. Незвы- 
чайна пачалася яго ваенная б і я- 
графія. Яшчэ да заканчзння Рага- 
чоускай СШ  № 1 вырашыу пасту- 
піць у Кіеускае артылерыйскае ву- 
чьілішча. Але... вайна. I семнацца- 
цігадсваму хлапчуку на другі ж 
дзень вайны прыйшлося развіт- 
вацца з родньїмі, блізкім і. А хто 
тады ведау, калі яны сустрэнуцца 
зноу? Добра памятае апошнія сло- 
вы, сказаныя на развітанне дзе- 
дам: «Бывай, дарагі унучак, можа 
больш і не убачымся». I на вачах 
бліснулі слёзы. Як было цяжка 
знайсці у сабе сільї, каб не за
плакать. Не так проста было тра- 
піць і у вагон. Цягнік быу пере
полнены. Але разам з сябрам не
як праз б о к н ы  забраліся. Зшалон, 
які ішоу на Kiey, абстрэльвала ва- 
рожая авіяцьія. Так пачалася ваен
ная біяграфія. Шмат было зпізо- 
дау, які я засталіся у памяці на усё 
жыццё. I кожны з іх паклау свой 
адбітак на загартоуку характеру, 
волі у такі складаны для усіх са- 
вецкіх людзей час.

рауцау на 200—300 метрау, савец- 
кія воіньї павялі агонь. Калі ж 
ворагам удалося наблізіцца да па- 
зіцьій артылерыстау, I. Т. Рагоу
скі падняу салдат у контратаку. 
Атака ворага была адбіта. Іван 
Трьіфанавіч у гэтым баі быу пара- 
нены. Радзіма высока ацаніла по- 
дзвіг свайго салдата. Гвардьіі лей- 
тэнант I. Т. Рагоускі быу узнагаро- 
джаны ордэнам Айчыннай вайны 
II ступені...

Зараз Іван Трьіфанавіч працуе 
са студзнтамі. «Юнакі і дзяучаты, 
— уголас разважае Іван Трыфа- 
новіч, —  сапраудныя кантралёры 
дарослых. Чым больш патрабуеш 
ад іх, тым больш аддавай ім сва- 
ёй сардэчнай дабрьіні». Ён лічьіць, 
што іменна уласны прыклад вы- 
кладчыка дапамагае выхаванню 
пачуцця адказнасці у студэнтау.

У кожным чалавеку ёсць зяр- 
нятка адказнасці, адказнасці за 
свае справы, учьінкі. Патрэбна 
знайсці яго і прарасціць. І Іван 
Трьіфанавіч знаходзіць гэтыя жы- 
ватворныя зярняткі у студэнтау 
фізічнага факультэта, з якімі пра
цуе ужо шмат гадоу. «Я люблю 
сённяшнюю моладзь, — гаворыць 
Іван Трьіфанавіч. — Яна сапрауды 
з гонарам нясе эстафету, прыня- 
тую ад нашага пакалення, цалкам 
наследуе знергію, знтузіязм сваіх 
старэйшых сяброу».

І. Т. Рагоускі, перажыушы усе 
жахі вайны, з трывогай гаворыць 
аб сённяшняй міжнароднай абста- 
ноуцы, аб праве чалавека на жыц
цё. Ён упэунены, што мір неаб- 
ходна умацоуваць сваёй самаад- 
данай працай і выдатнай вучобай. 
Гэта і будзе своеасаблівьі уклад 
у захаванне міру і бяспекі на на- 
шай зямлі. 3. АСТАПЮ К,

$  У КАЛЕКТЫВАХ ДТСААФ Ш

РАСТУЦЬ РАДЫ
НА ПАСЯДЖЭНН1 пар- 

тыйнага бюро хімфака 
размяркоуваліся абавяз- 
кі сярод яго членау. Тут 
і было прапанавана спар- 
тыуную, абаронна-маса- 
вую работу даручыць 
дацэнту, кандыдату хі- 
мічньїх навук Мікалаю 
Георгіевічу Рафальска- 
му.

Ён пачау са стварэння 
калектыву Д ТС А А Ф  на 
факультэце. Сюды вьібі- 
раліся супрацоунікі, сту- 
дэнты, аспірантьі, якія 
адносіліся да даручанай 
справы з усёй адказ- 
насцю. Склалі план ра
боты і графік трзніро- 
вак, пры гэтым улічвауся

вольны час студэнтау. 
Такі графік забяспечыу 
магчымасць большай 
колькасці жадаючых 
займацца у стралковым 
гуртку. На трзніроуках і 
занятках займаліся вы- 
вучэннем стралковай 
зброі і тзхнікі бяспекі. 
І крыху больш увагі 
заусёды удзялялася на- 
вічкам. У іх не едразу 
усё атрьімлівалася. Так 
было і з Андрэем Стан- 
чыкам і Сяргеем Кола- 
савым. М. Г. Рафальскі 
заусёды з разумением 
адносіуся да іх. І хутка 
справы пайшлі на лад. А 
на 2 курсе яны атрьімалі 
трзці спартыуны разрад. 
Патрэбна адзначыць, 
што за дзесяць гадоу 
Мікалай Георгіевіч пад-

рыхтавау 15 студэнтау 
першага, 50 — другога і 
каля 300 — трэцяга раз- 
радау. З дапамогай М. Г. 
Рафальскага на факуль
тэце падрыхтаваны стэнд 
актьівістау абаронна-ма- 
савай работы, а зараз 
афармляецца стэнд
стралковага гуртка.

Нядауна на універсі- 
тэцкіх спаборніцтвах па 
кулявой стральбе каман- 
да хімфака заняла пер- 
шае месца, і ёй уручаны 
дыплом першай ступені, 
а М. Г. Рафальскі атры- 
мау Ганаровую грамату.

Г. М АРО ЗАУ, 
супрацоунік 
універсітзта.

НА ЗД ЬІМ КАХ: кандыдат у майстры
хнавет праводзіць заняткі па вывучэнню 
вай зброі са студзнтамі хімфака; сп 
гары.

спорту В. А. Ма- 
спартыуна-стралко- 
аборніцтвьі у раз-

Фота аутара.

І
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СА Ш ТОДЗЁННАЙ прак- 

Ш  тьікі дакладна вядома: на па- 
fjjg дарункі фармуляры не за- 
^  водзяциа. Ні тьімі, хто прэзен- 
и |  тує, ні тьімі, каму жадаюць 
їй  зрабіць прыемнае, адзначыць 

свята, пазіншазаць... Бо, уявіце 
сабе, якая ж тут прыемнасць, 
калі адной рукой табе дораць 
кветкі, а другой іх цану ды 

Щ колькасць старанна занатоу- 
й  ваюць чорным па беламу... 
кІІ Абсурд! Натуральна — абраза, 
ява ніяк не меней.
Н  А чаму гутарка толькі пра 
Ш кветкі? Што, кнігі, напрыклад, 

горш? Мусіць, нездарма усю- 
ды пішуць: «Кніга —  лепшы 
падарунак». І як тады растлу- 
мачыць тое, што на кветкі не 

Н  заводзяць фармуляры, а на 
Я  кнігі — калі ласка?!

Прыкладна так павінна абу- 
рацца пэуная частка чытачоу 
універсітзцкай бібліятзкі. Да- 
кладней кажучы — не лепшая 
яе частка. Зусім  дакладна — 
ты я, хто має запазьічанасці у 
бібліятзчньїм фондзе. 

щ  Магчыма, здарылася так: у 
Н  нейкі момант надзвычайнага 
Щ С5ята уявілася ім, шчаслівьім, 

што кожнаму будзе прыемна 
прэзентаваць на іх карысць 
ито-небудзь гэткае цікавень- 

кае. Як да гэтага маглі паста- 
Щ віцца супрацоунікі універсітзц- 
ДЕ кай бібліятзкі — невядома. Але, 
™  як казау паэт, «празрзнні апя- 
Щ рзджвалі разлік...» І шчаслівьім 
Н  здалося, што* наконт падарун- 
Ш  кау з б ібліятзкі ім, безумоуна, 
рз пашанцавала.
Н  Мы бяром кнігу у рукі не з 
Я мэтай прыемна бавіць свой

в ш и
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час, а для таго, каб знайсці 
адказы на хвалюючыя пьітанні, 
лепей і глыбей зразумець на- 
вакольны свет і сябе у гэтым 
свеце. Кніга— адкрыццё і выяв
ление...

Напэуна, так лічьіць і Ірьіна 
Чарных, якая на сённяшн! 
дзень з'яуляецца своеасаблівай 
рэкардсменкай сярод студэн
тау фізічнага факультэта, што 
таксама далучаліся да гэтага, 
мякка кажучы, занадта доуга- 
га выяулення. Яе наведання у 
бібліятзчную залу на перарэ- 
гістрацьію (якая, дарэчы, за- 
канчваецца 1 сакавіка) бес-
паспяхова чакаюць ужо з 1978 
года. Было б няблага, каб яна 
здолела таксама захапіць з 
сабой 13 кніг, якія павінна бі- 
бліятзцьі, а заадно і сваіх 
сяброу і сябровак па факуль- 
тэту Сяргея Шьінкевіча, Свят-
лану Скварцову, Яугенія Лу- 
цэнку і іншьіх, у каго ёсць 
пэуныя справы да бібліятзка- 
рау.

Так, тайны стварэння ма- 
стацкіх творау, таямніца све- 
табудовы, лабірьінтьі мыслення, 
нягледзячы на нашу дасвед-
чанасць сярод усяго і вакол та
го ж усяго, так пакуль што і за- 
стаюцца таямніцамі...

«Дык не век жа таму 
быць!»— вьірашьілі студэнты 
аддзялення ф іласофіі Любоу

Є  Л о и
Малах і Алег Сяргейчык. «Але 
ж тут адной хатняй мудрасцю 
не адбудзеш» — пагадзіліся 
яны і пайшлі на прыступ грані- 
та навукі праз бібліятзчньїя 
дзверы. I ад той пары грызуць 
гэты граніт з розных бакоу 
усякім і навуковьімі сродкамі. 
Шкада толькі, што даводзіцца 
адрываць іх ад справы, каб 
нагадаць, што і другія будучыя 
філосафьі дауно тоупяцца ля 
бібліятзчнай стойкі, спадзею- 
чыся хаця б на год завалодаць 
калі не усім і таямніцамі свету 
адразу, дык хаця б «Вьісновамі 
філасофіі».

«Без кніг пуста у чалавечым 
жьіцці. Кніга не толькі наш 
сябар, але і наш пастаянны, 
вечны спадарожнік».

Здараецца і так, што гэтыя 
словы Дзям'яна Беднага не- 
каторыя разумеюць літаральна. 
Таму, пэуна, і бяруць сабе у 
вечныя спадарожнікі кнігі, у 
тым ліку і з бібліятзчньїмі 
штзмпелямі. Так вырашыу 
зрабіць і асістзнт кафедры 
тэарэтычнай механікі М. П. 
Карэтка. Выбраушы сабе пяць 
кніг яшчэ у 1975 годзе, ён 
знік у невядомым напрамку, 
напэуна, карыстаючыся карта- 
мі геаграфіі мацерыкоу для VI

класа, падручнік з я к і м і  так
сама пазычыу у бібліятзцьі. 
Мусіць, некуды далёка заблукау 
асістзнт-падарожнік, бо не за- 
ходзіць болей у бібліятзку. Не 
знайшлі яго дома і бібліятзч
ньїя паведамленні, якія запра- 
шалі разлічьіцца з бібліятзкай 
спачатку у 1980, а потым у 
1981 годзе.

Не менш складаны выпадак 
адбыуся і з асістзнткай 
кафедры гісторьіі БССР Л. Л. 
Міхайлоускай. Яе пошукі супра
цоунікі бібліятзкі вядуць ужо 
12 гадоу. Тройчы, у 1974, 1980 
і 1981 гадах, слалі яны на яе 
адрас свае цьівільньїя паперы. 
Пакуль што усё дарэмна.

Тут мае сэнс перайсці ад 
прыватнага да агульнага. Не 
патрэбна быць надта дужым у 
матэматыцы, каб, прыняушы 
за канстанту тое, што стано- 
вішча з даужнікамі ліхама- 
ніць работу бібліятзкі з году 
у год, і, пацікавіушьіся некато- 
рьімі лічбамі у работнікау ад- 
дзелау, зрабіць наступнае ад
крыццё: прыкладна на кожную 
стошасцідзесятую кнігу у бі- 
бліятзцьі існує свой даужнік. 
Калі улічьіць, што кожны год 
наведвальнікі бібліятзкі кары- 
стаюцца больш як 1 600 000

кніг, то колькасць «выключа- 
ных» з кнігаабароту самых не- 
абходных падручнікау і пер- 
шакрьініц, што аселі на палі- 
цах лічаньїх «шчасл іучьїкау», 
складає больш за 10 000. Вось 
гэта падаруначак!

У бясконца доугім спісе так 
званых «прэзентау»— падручнікі 
і даведнікі, метадычныя рэка- 
мендацьіі і высновы, дапа- 
можнікі і практычныя дапа- 
можнікі, курсы лекцый і ка- 
роткія курсы тых жа лекцый. 
Словам, як кажуць у гандлё- 
вых колах, па наменклатурнай 
колькасці асартыменту універ- 
сітзцкая бібліятзка можа даць 
фору нават аддзелу «Падарун- 
кі» вядомага універмага «Бе
ларусь». З той толькі розні- 
цай, што там разлічваюцца за 
прыдбаную рэч грашыма, а 
а тут — сумленнем.

Не цяжка уявіць, што, пра- 
чытаушы гэты фельетон, ней-
кая колькасць аматарау кніж-
ных гасцінцау зноу заспяша-
ецца праторанай сцяжынкай да 
кніжньїх паліц універсітзцкай 
бібліятзкі. Хочацца параіць ім, 
каб не бралі з сабой ні гро- 
шай, ні сумлення. За грошы 
тут нічога не купіш, а сумленне 
будзе толькі перашкодай. 
Прыходзьце з пустой, як 
пусты «дьіпламат», душой.
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Ф АБМ ЕН ВОПЫТАМ ф

Х І М Ф А К
НЯДАУНА. на хімічньїм факультэце 

праводзілася пасяджэнне секцьіі уні
версітзтау навукова-метадычнага са- 
вета па хіміі М інВНУ СССР. У задачу 
секцьіі уваходзіла абмеркаванне роз
ных аспектау арганізацьіі вучэбнага 
працэсу і навуковых даследаванняу, іх 
аналіз, прыняцце рашэнняу, накірава- 
ных на удасканаленне якасці падрьіх
тоукі спецьіялістау-хімікау. На пася- 
джзнні разглядаліся наступныя пьітанні: 
вопыт выкарыстання ЭВМ у вучэбным 
працэсе ва універсітзтах краіньї; выка- 
рыстанне вьілічальнай тзхнікі у вучэбным 
працэсе на хімічньїм факультэце БД У; 
работа БДУ імя У. І. Леніна па удаска- 
наленню якасці падрьіхтоукі спецьіялі
стау-хімікау.

На пасяджзнні секцьіі прьісутнічалі 
дзлегацьіі 15 буйнейшых універсітзтау 
краіньї. У рабоце секцьіі прьінялі удзел 
член-карэспандэнт АН СССР, загадчык 
кафедры М ДУ Н. Н. Платэ, член-карэс
пандэнт АПН СССР, загадчык кафедры 
М ДУ Я. Д. Шчукін, загадчык кафедры 
М Д У прафесар Ю. А . Пенцін, загадчык

П Р Ы М А Е
кафедры агульнай хім іі М ДУ прафесар 
Я. М. Сакалоуская, лаурэат Дзяржаунай 
прзміі СССР, прарэктар Варонежскага 
універсітзта прафесар Я. А . Угай, дэка- 
ны хімічньїх факультэтау М ДУ, Горкау- 
скага, Казанскага, Карагандзінскага уні
версітзтау.
БДУ імя У. І. Леніна не выпадкова быу 

выбраны месцам правядзення пася- 
джэння секцьіі, дзе разглядаліся пытан- 
ні спецьіялізацьіі у вучэбным працэсе і 
пьітанні выкарыстання ЭВМ. Хімічньї фа- 
культэт БДУ аператыуна адгукаецца на 
запыты прамьісловасці Беларусі і арга- 
нізуе сваю работу па падрыхтоуцы 
спецьіялістау, зыходзячы з перспек- 
тыунага плана мэтавай падрьіхтоукі спе
цьіялістау на XI пяцігодку і да 1990 го
да. Загадам МінВНУ СССР БДУ імя 
У. І. Леніна вызначаны у якасці галау- 
ыой арганізацьіі па распрацоуцы 
аутаматызаваных навучальных сістзм на 
базе ЭВМ, і у сувязі з гэтым кафедра- 
мі хімічнага факультэта праводзяцца 
планавыя навукова-даследчыя работы 
па праблемах вышэйшай школы.

На пасяджзнні секцьіі бьілі заслуханы

Г А С Ц Е Й
даклады аб вопыце выкарыстання вы- 
лічальнай тзхнікі у Маскоускім, Новасі- 
бірскім, Львоускім і іншьіх універсітз- 
тах. Вопыту распрацоукі агульных 
прынцыпау выкарыстання аутаматызава
ных навучальных сістзм у БДУ был і 
прысвечаны даклады прарэктара БДУ 
прафесара Я. П. Пятраева і дэкана хі
мічнага факультэта В. Ф . Цікавага, а 
таксама дацэнта Я. М. Рахманько. Госці 
азнаёмш кя з работай класа ЭВНС-БДУ. 
У дакладах выступаючых неаднаразова 
адзначалася, што вопыт работы хіміч
нага факультэта па распрацоуцы і ука- 
раненню у вучэбны працэс аутаматыза
ваных навучальных сістзм на базе ЭВМ 
заслугоувае распаусюджання, падкрэс- 
лівалася арьігінальнасць распрацаванай 
у БДУ аутаматызаванай тзлевізійнай на- 
вучальнай сістзмьі. У  рашэннях секцьіі 
адзначалася неабходнасць хутчэйшага 
укаранення ЭВМ у вучэбны працэс, кан- 
крэтызацьп форм выкарыстання ЭВМ 
для падрьіхтоукі спецьіялістау-хімікау.

Падрыхтоуцы вьісокакваліфікаваньїх 
спецьіялістау-хімікау садзейнічае арга- 
нічнае спалучэнне глыбокай агульна-

тэарэтычнай падрьіхтоукі з мзтанакіра- 
ванай спецьіялізацьіяй у адной з больш 
вузкіх галін хіміі. У шэрагу дакладау 
разглядаліся прынцыпы, пакладзеныя 
у аснову вучэбнай работы па спецьіялі- 
зацьіі студэнтау. У рашэннях секцьіі ад- 
значана эфектыуная работа НДІ ф ізі- 
ка-хімічньїх праблем БДУ імя У . І. Лені
на па падрыхтоуцы спецьіялістау-хімі
кау. З гэтай работай удзельнікау па- 
сяджэння азнаём1у дырэктар НДІ ФХП, 
член-карэспандэнт АН БССР прафесар 
В. В. Свірьідау. Госці факультэта азнаё- 
міліся з навукова-даследчьімі лабарато- 
рьіямі НДІ Ф ХП  і хімічнага факультэта, 
з формам! удзелу навуковых супрацоу- 
нікау інстьітута у вучэбным працэсе.

У рашэннях секцьіі адзначаны станоу- | 
чы вопыт хімфака БДУ па падрыхтоуцы 
спецьіялістау-хімікау на двух патоках з 
рознай спецьіялізацьіяй — педагагічнай 
і вытворчай, рэкамендавана пашырыць j 
гэты вопыт.

Пасяджэнне секцьіі прайшло у атма- 
сферы творчага абмену вопытам вучэб- 
на-выхаваучай работы. Абмен вопытам 
работы дазволіць выкладчыцкаму ка- 
лектыву факультэта у сваёй далейшай 
рабоце улічваць дасягненні іншьіх уні
версітзтау у справе падрьіхтоукі спе
цьіялістау-хімікау.

Т. КА РА ТАЕВА , 
дацэнт кафедры неарганічнай хім ії.
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наи мэтаи нашага падарожжа
Двое сутак мы вымушаны был і «пур- 

гаваць» у Вялікай Губе, адкуль да ri- 
сторьїка-архітзктурнага музея-запа-
ведніка Кіжьі, размешчанага на адным 
са шматлікіх астравоу Анежскага во- 
зера, было рукой падаць — не больш 
за 25 кіламетрау. А завіруха не сціха- 
ла. Снегам замяло не толькі усе даро-

га купала аглядае навакольныя прасто- ^
ры. Асноуная частка яе змайстравана $  
без выкарыстання цвікоу з прамаслой- Щ 
най кондавай сасны.

... «АПОШ -НІ, апош-ні...— снег...»— Й  
перастук колау зноу вяртае да вагон- ££ 
най рзчаіснасці. Вядома, так, усё ужо

-  ІЯ'  Іа далеи — на
г. на пад'ездах да паселка, але і усе Мінск. І пакрысе рамантычны настрой *  
вуліцьі і завулкі. Часам будаушчы ва- саСтупае месца клопатам наступнага Йі

дня. І неупрыкмет аднєк'/ль адтуль, спе- И  
раду, куды імчьіць поезд, наплывае, як

адбылося. Паход скончаны. Цягнік спя- ЇЇ. 
шаецца на Ленінград, а далей — на g

гончык, у якім мы бавілі свой час, так 
хістауся ад ветру, што няцяжка былоw , I r-I/f • • /1-І-'1уявіць сябе на палубе якога-небудзь кажуць журналістьі,

YJ
...КО ЛЫ  П О ЕЗД А бесперапынна вы- 

J0 біваюць нейкі адзін і той жа падарож- 
ны такт. За акном вагона ужо дауно 

-ф засталіся і М ядзведзегорск, і Канда- 
£  пога, і Петразаводск. Поезд ляціць у 
^  ноч. Часам мільгануць агні якой-не- 

будзь станцьіі, і зноу уздоуж  чыгунач- 
ЙЙ нага палатна толькі цемра і яшчэ, я 

гэта ведаю, над зямлёй ціха-ціха кру- 
жыцца снег. Апошні снег Карзліі...

ЙЙ У мяне верхняя «плацкарта». Нацяг- 
^  нуушы коудру да амаль што два тыд- 

ні няголенага падбародка, міжвояі зноу 
і зноу услухоуваюся у такты, што вьібі- 

у/ ваюць на рэйках колы: «Снег Ка-рэ-
л іі... апош-ні, апош-ні...»

А быу і першы. Для усіх нас, адзі- 
(й наццаці, што вьісадзіліся з маршрут- 
^  нага аутобуса пры даволі ём кты х рук- 
^  заках і з льіжамі на шашы сярод ле- 

су. Першы ж, хто паспрабавау збо- 
Й! чыць з дарогі без лыж, у той жа мо- 
сл мант апынууся па пояс у палоне ледзя- 
(Й ністага малочнага крошыва.

Аутобус, які прывёз нас, тут жа раз- 
jy, вярнууся у адваротным напрамку, так і 
ук не даехаушы да невялічкай вё<;ачк{ 
0  Ліжма, адкуль пачынауся наш лыжны 

маршрут —  напярздадні дарогу замя- 
£2 ло, і яе яшчэ не паспелі расчьісціць. 
^  Так што, можна лічьіць, паход пачауся 
^  з таго, што пешшу рушьілі на зыход- 
^  ны пункт., I яшчэ неаднойчы у на- 
к ! ступныя дні мы пераконваліся, што 
й  снег можа быць і для нас, льіжнікау, 

толькі сябрам, але і перашкодай. 
хто пракладвау лыжню наперадзе 

атрада, добра ведае гэта.
УСЕ мы трапілі у гэты край упершы- 

Ел ню. І наш камандзір —  «бывалы» Вік- 
Й  тар Бунта, студэнт-географ, і Алена 
„  Матусевіч, будучая журналістка, для 
й  якой гэты паход быу турьісцкім «дэ- 
й  бютам», і тыя, хто ужо дастаткова зве- 

дау непераадольнае прыцягненне да- 
лёкага арьіенціру, што завецца гары^ 

£  зонтам: студзнткі IV  курса ФПМ  Тац-
™ цяна Балмакова, Наталля Рудкоуская, 

Маргарыта Макруш, геафакауская ту- 
й  рысцкая змена —  Аляксандр Бяскосты, 
^  Пётр Карлоускі, Васіль Захарчук, выха- 
ш  ванец політзхнічнага інстьітута і знау- 
й  ца турьісцкіх песень Ігар Майсяйчук,

акіянскага карабля. Пагода абяцала са 
рваць усе нашы планы. Таму «метэаро- 
лагу» у тыя дні неаднойчы амаль што 
усур'ёз прапаноувалі або перадаць
свае паунамоцтвы другому, каму з на- 
двор'ем, магчыма, больш пашанцуе, 
або «шаманіць» на пагоду самым добра- 
сумленным чынам 
ба разумеу увесь сэнс таго абраду
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пытанне «з начын-
кай»: а ці варта было імкнуцца сюды, »  
за тысячу кіламетрау, каб пабачыць гэ- »  
ты снег? Бо, акрамя яго, аб усім, што % 
ты бачыу тут, можна прачытаць у звы- Й  
чайных даведніках па той жа геагра- И  

кінапраграм нак- ^

усе ^

« М А Г И Е Т Ы Ч И Ы »

СНЕГ
Яооооооооооооооооооооосооооооооооооооооооооооооос

а таксама іншьія. Іншьія — гэта я з 
Сяргеем Пльїткевічам. Нам дасталіся 
абавязкі па фотаабслугоуванню паходу.

Але у той першы дзень на карэль- 
скай зямлі здымаць нам не давялося. 
І не таму, што не было чаго, а, відаць, 
цяжкі для пачатку выдауся дзень. 
Анежскае возера у тым месцы, дзе 
мы меркавалі пракласці па яго лёдзе 
свой шлях, яшчэ недастаткова падмер- 
зла, таму вырашана было рабіць кру- 
гавы абход. Урэшце пад вечар нам 
яшчэ пашанцавала крыху заблудзіцца. 
Пішу «пашанцавала», бо гэта была на
ша, бадай, самая памятная начоука — 
першая немаведама дзе, пад мауклі- 
вым, бяззорным небам, у палатцы, па- 
стауленай прама на снезе з насцілам 
пахучых хваёвых лапак. Перад тым, як 
класціся у спальныя мяшкі, доуга гута- 
рьілі ля начнога вогнішча пра многае 
і пра тыя маральныя якасці, якіх 
патрабуе ад кожнага свайго члена ту- 
рьісцкі калекты у— высокай патраба- 
вальнасці, чуласці, пачуцця узаемада- 
памогі, мужнасці, рашучасці...

НАО ГУЛ , акрамя сваіх непасрэдных 
абавязкау, многія у атрадзе мелі (як мы 
іх назьівалі паміж сабой) няштатныя 
«прафесіі». Напрыклад, мадэльер (Ва
сіль Захарчук) або метэаролаг (Аляк
сандр Бяскосты). Над апошнім з тае 
прычыны больш за усё строілі жар- 
т а у — і зразумела, на кожнага з над- 
вор'ем дагадзіць цяжка. Тым больш, 
што на тры дні наша група трапіла у 
завею, якая зацягнулася, зусім  недалёка 
ад Кіжау, пабываць у якіх было асноу-

ф іі або дазнацца 
оду самым доора- шталт «Клуба кінападарожнікау». Што % 
Прызнацца, я ела- j казаць  ̂ слушнае пытанне, a ^

слушнае, пазбауленае імгненньїх па- гг 
чуццяу і эмоцый, нездарма заусёды 
імкнулася кіраваць найбольш адказны- ^  
мі чалавечьімі учьінкамі. Але пытанне 
гэта вьіклікае у памяці аналогію — ^  
другое пытанне, якое калісьці задавау ш  
яшчэ фанвізінскі Недарасль: «Навошта ^
вучыць геаграфію , рамізнікі усё роуна

I ЯЗ V L L h . ? . . »  R n r ^  ТДК" r  пуп I- * £

&

не ведаю,

які выконвау кожным ранкам Саша, насць слушнасці — розніца. Бо, кажуць, ^
выскокваючы з вагончыка на мароз у лепш самому раз пабачыць, чым дзе- ^
снег, распрануушыся да пояса, калі 
астатнія яшчэ толькі прачьіналіся. Але, 
відаць, «шаманства» прынесла пэуныя 
вьінікі: вецер пачау сціхаць, а неба
час ад часу святлела. Можна было збі- тае {<

сяць разоу пачуць, і ужо 
колькі там разоу прачытаць. Ї ЇДы справа, бадай што, і не у гэтым.
Тут нешта другое. Падазронасць на гэ-

другое» адчуваеш у
рацца у дарогу...

К1ЖЫ. Узвышша, на якім размясціу- дому. Вяртаешся не адзін... 
ся своеасаблівьі драуляны крэмль, ад- 
крылася за пагоркам неяк усё адразу, 
так што на момант здалося, быццам

себе Р
кожны раз, калі вяртаешся з дарогі да-

А магчыма, усё не так складана — й  
проста тут, пад гэтым пауночным не- Yfc

як казау мне адноичы стары ту-
«магне-апынууся недзе у далекім казачным рыст, адметны, незвычаины 

каралеустве. Але чаму здалося? Ці ж гэ- тычны» снег. І таго, хто аднойчы адчуу yk 
та не так? Хіба не па-казачнаму вы- яго пад пружьіністьімі хрьібцінамі лыж, (Й 
глядае 22-галовая Прэабражэнская ён будзе зноу і зноу прыцягваць да ся- ^  
царква? Пабудаваная у 1714 годзе, яна бе, як бы далёка і добра таму ні жы- ^  
з 35-метровай вьішьіні свайго галоуна- лося... Ч. В ІКТАРАУ.у.      • ■ ^  - / " І  “ Г-1  — 1 І  1 - /         /  -  1 '
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