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НАДЗЕННЫЯ
ПЫТАННІ

; універсітэцкага жыцця былі раз- 
гледжаны на апошнім 'нася- 

! джэнні бюро парткома. Прысут- 
ныя абмеркавалі ход выканання 
пастановы бюро парткома ад 8 
кастрычніка 1986 года «Аб стане 
гіалітыка-выхаваўчай работы на 
кафедры марксісцка-ленінскай 
філассгфіі прыродазнаўчых фа- 
кулыэтаў», а таксама стан рабо
ты паргыйнай і камсамольскай 
арганізацый універсітэта па ін- 
тэрнацыянальнаму і ваенна-пат- 
рыятычнаму выхаванню мола- 
дзі.

Са справаздачай аб выкананні 
патрабаванняў Статута КПСС 
і аб рабоце па мабілізацыі ка- 
лектыву падраздзялення на вы- 
кананне рашэнняў XXVII з ’езда 
партыі выступіў дакан філалагіч- 
нага факультэта А. А. Волк.

Разгледжаны пытанні аб хо- 
дзе выканання пастановы бюро 
парткома універсітэта ад 28 сту- 
дзеня гэтага года «Аб практыцы 

; работы партыйнай арганізацыі 
НД1 ПФП імя А. Н. Сеўчанкі 
па развіццю крытыкі і самакры- 
тыкі, па рабоце з пісьмамі, скар- 

! гамі і прапановамі працоўных» і 
аб падрыхтоўцы да прыёму сту- 
дэнтаў на 1987 1988 вучэбны
год.

3. АЛЯШКЕВ1Ч.

ХТО ЖАДАЕ 
АДПАЧЫЦЬ

і папрацаваць у час летніх кані- 
кулаў? Для вас камітэт камса- 
мола універсітэта фарміруе атрад 
студэнтаў, які ў жніўні будзе 
працаваць у інтэрнацыянальным 
лагеры працы і адпачынку «Лю

; бань». Байцы атрада вызваля- 
юцца ад сельскагаспадарчых ра
бот.

Заявы прымаюцца ў 306 па- 
коі галоўнага корпуса.

А. САМУЙЛ1Ч.

ГАРАЧЫЯ
ВІНШАВАННІ

ад родных, сяброў, знаёмых, 
аднакурснікаў атрымлівае ў гэ- 
тыя дні студэнт другога курса 
факультэта радыёфізікі і элекг- 
ронікі Андрэй Гарбацэвіч. Не 
так даўно ён стаў чэмпіёнам 
СССР па лёгкай атлетыцы.

3. АЛЯКСАНДРАВА.

ЖАНОЧАЯ
КАМАНДА

па баскетболу БДУ імя У. I. Ле
н та заняла першае месца ў спа- 
борніцтвах сярод ВНУ Беларусьв. шхіньян.

3 КАНЦЭРТАМ
перад выбаршчыкамі адзінацца- 
тага выбарчага ўчастка па ву- 
ліцы Грушаўскай выступяць ка- 
лектывы мастацкай самадзейна- 
сці гістарычнага факультэта уні- 
версітэта.

М. TAPACABA.

кандыдат НАСУСТРАЧ
ВЫБАРАМ

гей бы ў камандзірам  камуні- 
стычнага будатрада «Белая  
Русь». Ж аданне ехаць іменна  
туды ўзнікла адразу, як толькі 
гісторыкі даведаліся пра зем ле-  
трасенне, эпіцэнтрам якога быў  
горад Л енінабад. Не дз іўна , што 
камандзірам  такога камуністыч- 
нага атрада стаў сакратар камі- 
тэта камсамола гістфака. Сапраў- 
днае лідэрства п раяўляецца  
толькі там, д зе  цяж ка , д зе  
экстрэмальныя ўм овы , д зе  ад 
чалавека патрабуюцца ўсе яго 
сілы .

Гісторыкі перам аглі. H i няз- 
выклы клімат, ні спякота, ні 
дрэнныя ўм овы  не пераш кодзі- 
лі ім працаваць на выдатна.
I як вынік — перш ае м есца ў 
сацыялістычным спаборніцт ве  
сярод  будатрадаў, якія дапама- 
галі адбудоўваць разбураны я  
дамы , ш колы , дзіцячы я сады .

А  потым зн оў  бы лі вучоба, 
камсамольская работа і... сён- 
няшняя сустрэча.

С. ПЛЫТКЕВІЧ.
Фота АУТ АРА.

* Студэнцкі

І ЦІ Д У М А Ў  К А Л І-Н Е Б У Д З Ь  
раней С яргей  Літвінчук, што ён 
б уд зе  вылучаны кандыдатам у 
дэпутаты М інскага гарадскога  
Савета народных дэпутатаў? 
Напэўна, не.

І А вось сёння , 4 чэрвеня, ся- 
д зеў  у прэзіды ум е ў актавай 
зале інтэрната № 2 і ўважліва  
слухаў парады і пажаданні вы- 
барш чыкаў. Што ў яго бы ло да- 
гэтуль? Бадай, самае важнае — 
праца ў Л ен інабадзе , д зе  Сяр-

I
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Усё пачалося з таго часу, калі ў аўдыторыі 712 біялагічнага 
факультэта з ’явілася на свет анкета. Яна доўга вандравала 
з курса на курс, з кафедры на кафедру, увачавідкі павялічвала- 
ся ў памерах і нарэшце вярнулася да членаў рэдакцыйнай 
ка.легіі насценнай газеты «Vita». На анкету адказаў 121 
чалавек. Тэта сведчыць аб вялікай цікавасці і студэнтаў, і вы- 

кладчыкаў да «Асноўных напрамкаў перабудовы вышэйшай і 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў краіне».

што прымусілі абітурыента выб- 
раць іменна гэтую прафссію.

Да пытання аб вольным на- 
ведванні. Яно і зараз у нас у 
нейкай ступені вольнае. Таму 
што на адной лекцыі студэні 
спяшаецца пачуць і запісаць 
усё, на другой — прысутнічае

У чаканні перамен
ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ АЗНА- 

ЯМЛЕННЯ 3 АНКЕТАЙ:
/ .  Калі лепей праводз'щь гу- 

тарку з абітурыентам: да экзаме
на або пасля?

2. Ці патрэбны жорсткі адбор 
стўдэнтаў у час вучобы?

3. Ваша меркаванне аб воль
ным наведванні лекций?

4. Д ля чаго нам дзень сама- 
падрыхтоўкі?

5. Як лепей размяркоўваць 
стипендию?

Адказы былі розныя — ад 
катэгарычных: «Я лічу, што лек- 
цыі не патрэбны зусім» ці 
«Не!!! Вольнае наведванне дэзар- 
ганізуе студэнтаў» да разваж- 
лівых: «Жорсткі адбор край
не неабходны. Для студэнтаў 
са здавальняючымі адзнакамі на 
трэцім курсе вучоба на старэй- 
шых не мае сэнсу. Для такіх 
дастаткова і дыплома аб ся
рэдняй спецыяльнай адукацыі».

Сёння мы змяшчаем некаторыя 
з адказаў на анкету.

Адказвае дацэнт кафедры дар- 
вінізму і генетыкі Я■ I. Тара
се віч:

— Добра было б залічваць 
на I курс усіх, хто паспяхова 
здаў уступныя экзамены. Спа- 
чатку ў якасці кандыдатаў. А 
потым на працягу першага се
местра- (або нават курса) ад- 
біраць дастойных быць студэн- 
тамі універсітэта. Зразумела, 
патрэбна, каб адбор быў жорст- 
кім, прынцыповым. А вось коль- 
касць лекцый, лічу, можна ска- 
раціць да мінімуму (наогул 
абмежавацца метадычнымі рэ- 
камендацыямі і спісам літарату- 
ры па кожнаму раздзелу прагра- 
мы). Але каб працавалі ўсе, 
нават тыя, хто не жадае, не- 
абходна прадумаць сістэму кант-

ролю. Можна, напрыклад, кан- 
спектаваць арыгінальныя працы 
і пісаць рэфераты па пэўных тэ
мах і праблемах.

Размеркаванне стыпендый я б 
аддала самім трупам, камсамоль- 
цам. Дэканат тады б толькі 
адзначаў агульную колькасць 
стыпендый, а потым зацвяр- 
джаў рашэнне групы.

Меркаванні дацэнта, загадчи
ка кафедры фізіялогіі раслін 
Л. В. Кахновіч:

— Згодна з тым, што неаб
ходны жорсткі адбор. Але ж тэта 
няпростая задача. Галоўнае не 
«згубіць» будучага добрага сту- 
дэнта. Вялікую ролю адыгры- 
ваюць тут вынікі экзаменаў, доб- 
рае веданне асноўных дысцыпдін. 
Але трэба ўлічваць і асэнсаванае 
імкненне атрымаць іменна гэ
тую спецыяльнасць і прафесію. 
А тэта не заўсёды атрымлі- 
ваецца.

I гутарка павінна весціся ўжо 
пасля здачы экзаменаў, калі 
абітурыент, акрамя свайго жа- 
дання паступіць, мае нейкі рэ- 
альны багаж у выглядзе зда- 
дзеных экзаменаў, адказаў, ура- 
жанняў ад гутарак на экзамене, 
поспехаў і паражэнняў. Пытанні 
ж, якія задае камісія па пра- 
фарыентацыі, павінны накіроў- 
вацца на раскрыццё прычын,

на прымусу, а гэта значыць 
на самай справе — адсутнічае. 
Ад чаго залежыць гэта? Ад 
якасці лекцый, якая з ’яўляецца 
мерай ступені задаволенасці 
студэнтаў (і выкладчыка) зме- 
стам і формай заняткаў. За яка- 
сцю лекцый стаяць не толькі 
вялікая праца выкладчыка, але і 
пэўная настроенасць на тую ці 
іншую дысцыпліну і саміх сту- 
дэнтаў, іх падрыхтаванасць да 
ўспрымання матэрыялу. А гэта 
патрабуе цеснага ўзаемадзеяння 
студэнта і выкладчыка, поўнай 
самааддачы кожнага, асабліва 
ў наш час, калі ідзе ўсклад- 
ненне вучэбных дысцыплін. Таму 
і ставіцца пытанне аб змене 
структуры падрыхтоўкі спецыя- 
лістаў з арыентаванасцю на са- 
мастойную работу студэнтаў.

I. К. Лапацін, прафесар, загад
чик кафедры заалогіі:

— А я лічу, што вольнае на
ведванне не толькі магчыма, 
але і неабходна. Гэта адразу 
дапаможа вызначыць, якія лек- 
цыі студэнт не ставіць у шэраг 
патрэбных (па розных прычы- 
нах). Такім чынам будзе на- 
занашвацца матэрыял для адз- 
накі выкладчыку. Шкадую, што 
пакуль гэта толькі меркаванне 
нямногіх.

На пытанне, ці патрэбны дзень

самападрыхтоўкі, адкажу ад- 
назначна: не. Гэта накшталт 
месячніка бяспекі руху. Сама- 
падрыхтоўвацца трэба ўсё жыц- 
цё. Я, ва ўсякім разе, заўсёды 
так раблю.

А жорсткі адбор у час вучобы, 
на маю думку,— адзіны кры- 
тэрый прафесійнай прыгоднасці 
студэнта, яго цікавасці да спе- 
цыяльнасці і яго поспехаў у ёй. 
Не будзе гэтага — не будзе і 
спецыяліста. Karo ж тады мы ву- 
чым І навошта?
Б. Ф. Осіпаў, дацэнт кафед
ры фізіялогіі чалавека і жывёл:

— Сучасныя студэнты жада- 
юць у большай ступені быць 
самастойнымі, сцвярджаючы, 
што яны могуць засвоіць боль
шую частку матэрыялу без да-и 
памогі выкладчыкаў. Згодзен з 
імі да некаторага абмежавання. ; 
У гады юнацтва я экстэрнам 
здаў экзамены за 10 клас ся
рэдняй школы з выдатнымі адз- 
накамі. За 5 гадоў вучобы ў ! 
ВНУ скончыў 9 курсаў: два кур
сы фізіка-матэматычнага фа- [ 
культэта нашага універсітэта, | 
два курсы энергетычнага фа
культэта Беларускага політэхніч- I 
нага інстытута і пяць курсаў I 
біяфака. Значыць, можна доб
ра займацца і самастойна. Ад- I 
нак я адчуваў прагалы ў ве- |  
дах. і таму аўдыторныя заняткі 
ўсё ж неабходны. Яны прыву- 
чаюць набываць веды у пэўнай { 
сістэме, выхоўваюць звычку да 
паўсядзённай працы і самадыс- j 
цыйліны, дазваляюць даведацца | 
аб адносінах лектара да гой ці J 
іншай праблемы.

На маё меркаванне. лекцыя 
з ’яўляецца адной з асноўных 
форм падрыхтоўкі студэнтаў да 
самастойнасці. Мэта лекцыі і лек
тара — прывіваць навыкі сама- 
стойнага мыслення ў канкрэт- 
най і аліне ведаў.

А самае галоўнае — кожны j 
дзень рыхтаваць сябе да пра- 
цы. I ніколі не быць бяз- 
дзейным.
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куе Алена) з таго часу, калі за 
страгу камсамольскага білета яе 
выклікалі на пасяджэнне персаналь- 
най камісіі. Патрэбна была харак- 
тарыстыка. Трупа сцвярджала: не 
жыве Алена разам з усімі, проста 
крочыць непадалёку. Па грамадска- 
палітычнай атэстацыі атрымала 
«нездавальняюча».

— За што? — запытала я ў тру
пы.

— За нічога.— адказала за ўсіх 
Жанна Станкевіч.— Не ўдзельніча- 
ла, не выконвала. не прыходзіла...

Трэба было неяк апраўдвацца, і 
яна ўспамінала:

— На сходы я заўсёды хаджу, 
калі скажуць. Зусім нядаўна маля- 
вала газету. А яшчэ я памочнік 
шэфскага сектара...

Затое свае патрабаванні трупе 
яна можа сфармуляваць з даклад- 
насцю: «Не дапамагаюць у вучобе, 
выжываюць з трупы».

— Мы не супраць Лены, мы — 
супраць пасрэднасці, — гавораць 
дзяўчаты.

Спачатку яны спрабавалі дапа- 
магчы. Потым пачалі змагацца. 
Абмяркоўвалі вынікі паспяхова- 
сці (дакладней, непаспяховасці). 
Нарэшце, наогул перасталі заў- 
важаць Лену.

Леніна мама назвала гэтую ба- 
рацьбу «ганеннем». У нейкай ступе- 
ні так яно і было. Пасля зняваж- 
лівых позіркаў і непрыемных слоў 
не кожны адважыцца падысці да 
каго-небудзь, а жыць аднаму ў тру
пе, дзе ўсе сябруюць паміж сабой, 
і зусім немагчыма. Атрымліваецца: 
змаганне дзеля змагання. Тым 
больш, што ўсе тут на аднаго. 
А тэта і сапраўды нагадвае ганен- 
не.

— Уявіце сябе на яе месцы,— 
прапанавала ім пасля скаргі Лены 
Людміла Васільеўна Кахновіч, якая 
ў той час выконвала абавязкі сак- 
ратара партыйнага бюро.— Калі 
ўжо ставіцца прынцыпова, то да 
ўсіх, разбірацца без шуму і тома
ну*

За стварэнне нясцерпнага ста- 
новішча ў трупе сакратару камса- 
мольскай арганізацыі Лілі Салаў- 
ёвай было вынесена папярэджанне.

Па справе Алены Сяржан перса- 
нальная камісія вынесла рашэнне: 
хадайнічаць аб выключэнні яе з уні- 
версітэта.

Пасяджэнне персанальнай ка- 
місіі адбылося ў сакавіку. У кан- 
цы мая я пачула:

— Навошта выносіць смецце з 
хаты? Усе запазычанасці яна зда- 
ла. Да таго ж, трэці курс...

Пмнпасрэднасці
ЗРАЗУМЕЛА, ні Лена, ні герой 

першай часткі матэрыялу не з ’яў- 
ляюцца злоснымі парушальнікамі 
трамадскага спакою. Яны перахо- 
дзяць з курса на курс, прыкры- 
ваючыся нятучным азначэннем — 
«ціхія троечнікі». Дысцыплінаваныя 
(а як жа\ заняткі заўсёды навед- 
ваюць). Мабыць, за гэтую дысцып- 
лінаванасць і адзнакі атрымліва- 
юць. 3 імі намнога лягчэй, чым са 
здольнымі і няўрымслівымі, якія 
жадаюць займацца самакіраван- 
нем. Дарэчы, апошніх ужо берагчы 
патрэбна, пакуль яшчэ іх не ўраўня- 
лі да сярэдняга. А ў сярэдзіне, 
як вядома, і больш цёпла, і больш 
спакойна.

Выпягваем пасрэднасць да трой- 
кі і тым самым перашкаджаем ро
сту таленавітага. Таму што пры- 
ніжаем яго здольнасці. Таму што 
на лекцыях, семінарах і экзаменах 
выкладчыкі вымушаны арыентавац- 
ца на законную «шэрасць», астат- 
нія ж у тэты час асуджаны на 
нуду. А потым здзіўляемся, чаму 
вучыцца добра лічыцца ўжо дрэн- 
ным, а паднятую руку сярод 
агульнага маўчання прымаем амаль 
што за здраду. Чаму? Таму што не 
жадаем выносіць смецця з хаты 
і спасылаемся на настаўнікаў у шко
ле: «Дрэнная падрыхтоўка, няўмен- 
не працаваць, нізкі ўзровень»... 
Сапраўды, на тым жа біяфаку ся
род 50 медалістаў, якія паступілі 
ў 1986 годзе, знайшлося толькі 
два выдатнікі. Пяць «медалістаў» 
мелі ў зімовую сесію двойкі. Сум
ная арыфметыка? А вучыць наступ- 
ных абітурыентаў будуць выпуск- 
нікі біяфака, многія з якіх, каб да- 
гадзіць валу, з сесіі ў сесію атрым- 
ліваюць тройкі замест двоек і цяг- 
нуць за сабой «хвасты». Вось дзе і 
праяўляюцца вытворныя ўраўна- 
вання.

— Тэта не тэма для матэрыя
лу,— спрабавалі запэўніць мяне.— 
Азірніцеся навокал, «ціхія троечні- 
кі» сустракаюцца не толькі на бія- 
факу. Пакуль існуе тройка як адзна- 
ка, будзе існаваць так званы 
вузаўскі вал і працэнт паспяхо- 
васці. Дэканат нічога зрабіць не мо
жа.

А я ведала дэкана, які ганарыў- 
ся тым, што яго факультэт быў на 
апошнім месцы па паспяховасці. 
Затое і пасрэднасці сустракаліся 
вельмі рэдка.

М. ЗАГОРСКАЯ, 
наш кар.

з першага позірку не складаецца 
ўражання, што чалавек яна шчаслі- 
вы. Твар пануры, вочы без ус- 
мешкі. А ёй жа, Алене, потым у шко
ле працаваць. Настаўнікам. біяло- 
гіі і хіміі.

Скончыла школу з залатым ме- 
.далём, ваганняў не было і, на дум
ку Алены і яе мамы, быць не магло. 
Хіба толькі ў адным: як сумясціць 
любоў да прыроды і жаданне ву
чыць дзяцей? Нарэшце тэта ўдало- 
ся: паступіла на біялагічны факуль
тэт універсітэта. Была ўпэўнена ў 
сваіх сілах і здольнасцях. Хаця 
чаму «была»? Яна і зараз у тым, 
што зможа працаваць настаўнікам, 
не сумняваецца.

— Мне тэта справа падабаец- 
ца,— знаходзіць галоўны аргумент 
Алена.

— Падручнік вывучыць у яе 
здольнасцей хопіць,— запэўнівае і 
яе мама.

Справа не ў падручніку, які сап- 
раўды няцяжка, карыстаючыся 
зрэдку канспектам, пераказаць, 
і не ў жаданні працаваць, якое, 
не бяруся адмаўляць, у Алены 
ёсць. Ці будзе задавальненне ад 
працы? Калі я сустракаю дрэнна- 
га ўрача, я думаю: а можа ў ім за- 
гінуў таленавіты вадзіцель трам
вая? Або будаўнік? I жахліва ро- 
біцца ад такіх думак: тэта ж столь- 
кі людзей павінны пакутаваць з-за 
таго, што нехта не змог правільна 
выбраць свой шлях.

Алена расказвае, як я і прасі- 
ла, усё па парадку.

Здала адзін экзамен на выдад
им- Паступіла. Першая «бульба». 
Першыя заняткі. Першая сесія. 
Яшчэ на семінарах і практычных 
занятках заўважыла, што вучыцца 
не так ужо і лётка. Пакуль «нага- 
няла» адно, выпускала з-пад ува- 
гі другое. Дзівілася: дзяўчаты пас- 
пявалі падрыхтавацца да заняткаў. 

'а  потым, у перапынку, абмяркоў- 
валі новыя кінафільмы, спрачаліся, 
быццам вучоба іх наогул не ціка- 
віла, і атрымлівалі пяцёркі. Яна 
ж з першых дзён акрамя кніг, 
надручнікаў і канспектаў нічога 
вакол не бачыла. I дома, і на занят
ках. А калі выходзіла адказваць, 
атрымлівалася, што ўсе словы неку- 
ды знікалі. Спачатку аўдыторыя 
сгіачувальна маўчала, спрабавала 
падказваць. Потым, мабыць, пера- 
канаўшыся, што дапамога выні- 
каў не прыносіць, ставілася да яе 
адказаў абыякава. 3 часам на
чал! чуцца за спіной нядобрыя 
смяшкі. Тады Алена і зусім губля- 
лася:

— Я вучыла ўсё. Здаецца, зра- 
зумела. Але адказаць не магу.

Далей — болей. У першую сесію 
давялося перажыць такое, ад ча- 
го і зараз пры адным успаміне не 
па сабе робіцца. Яна, медалістка 
і гонар класа і школы, атрымала 
першую ў жыцці двойку. «Выпад- 
ковасць»,— паспрабавала суце- 
шыць сябе і апраўдацца перад 1н- 
шымі. За першай сесіяй — другая, 
трэцяя. Выпадковасць ператвары- 
лася ў заканамернасць: у кожным 
семестры па гаму ці іншаму прад- 
мету ёй ставілі «нездавальняюча».
I калі б не вучыла! Такога сказаць 
пра яе ніхто не мог: адразу пас
ля заняткаў — за падручнікі. I ўсё 
роўна даводзілася спісваць, прасіць 
у выкладчыкаў хоць маленькую, але 
тройку.

Мне здаецца, ужо тады, на пер- 
шым, другім курсах не шкодзіла 
б затрымацца на хвіліначку каля 
шыльдачкі «біялагічны факультэт»

| це. Па-рознаму гучала гэтае пы- 
танне. Адны задавалі яго з жадан- 
нем зразумець і дапамагчы, як рэ- 
дактар насценнай газеты «Vita»

І
Саша Вінчэўскі: «Можа лепей 
распытаць пра ўсё ў трупе?» Дру- 
гія пазіралі са спакойиым непа- 
разуменнем: «Нічога незвычайнага 
ў гэтым выпадку няма. Такіх сту- 
дэнтаў, як Алена Сяржан — пало- 
ва універсітэта»,— разважаў Леа- 
нід Максімавіч Лук’яновіч. Трэ- 
ція — з недаверам, як дзяўчаты

|з трупы: «Цяжка тут ва ўсім разаб- 
рацца».

I толькі Аленіна мама да прычыны 
майго наведання адразу аднеслася 
вельмі сур’ёзна: «Як можна добра 
вучыцца, калі такія адносіны ў тру
пе? Вось і зараз у пачатку сесіі 
карэспандэнта падаслалі».

I Давялося запэўніваць яе ў тым, 
што трупа ніякага дачынення да 
майго прыходу не мае. Супакой- 
ваючы, паабяцала, што будзем раз- 
бірацца, усе разам і ўважліва.

Чамусьці зусім не пра Алену 
і яе адносіны з групай думала, 
вяртаючыся дамоў. Спрабавала 
падабраць назву гаму, што ляжала

Іў аснове канфлікту. 1 знайшла. 
Тэта — пратэст супраць тройкі як 
узроўню, тройкі як нормы ў сту- 
дэнцкім асяроддзі. Канфлікт у дру
гой трупе трэцяга курса біялагіч- 
нага факультэта, дзе вучацца лю- 
дзі, якія ні да адной справы не ад- 
носяцца абыякава, не ўзнікнуць не

|мог.
На жаль, доўгі, вельмі доўгі 

час аб існаванні троечнікаў і, та- 
кім чынам, права на зняважлівыя 
адносіны да вучобы, мы мала гава- 
рылі. Прытрымліваючыся няпісаных 
традыцый, лічылі «шэрасць» зусім 
не выключэннем, а самым што нТ 
на ёсць неабходным правілам.

I «Шэрасць» 
не загана?

чым». Алена ўсяго гэтага не зау
важала. Не насцеражыла яе і тое, 
што другія дзяўчаты праводзілі 
заліковы урок адразу пасля пер
шага пробнага, а ёй, каб увайсці 
ў рытм, спатрэбілася прарэпеціра- 
ваць тры разы.

Яна настойвала на сваёй выключ- 
насці. I калі апраўдвала сябе тым, 
што клас дастаўся цяжкі. I калі 
даказвала, што праводзіць лабара: 
торную работу ў класе не кожны 
практыкант адважыцца. Я спраба
вала яе зразумець.

— А калі вучань адказвае на 
двойку, ты не адчуваеш, што не 
маеш маральнага права яе па- 
ставіць?

— Я яшчэ нікому не ставіла 
дрэнных адзнак.

На другую частку пытання адка- 
зу я не атрымала. А можа адказам 
былі наступныя словы:

— Хімію я заўсёды не надта лю- 
біла. Толькі выкладаць зусім ін- 
шая справа, чым вывучаць. Есць 
падручнікі, дапаможнікі. Ва універ- 
сітэце, напэўна, не змагла б, а 
ў школе...

Толькі і ў школе часам здара- 
ецца гаварыць пра тое, аб чым на 
старонках падручніка не напісана. 
Памятаеш, Алена, як мама расказ- 
вала пра твайго малодшага брата, 
які дзесьці ў дадатковай літарату- 
ры вынайшаў пытанне і пацікавіў- 
ся, ці ведае яго настаўніца? Ты 
тады пасміхалася, магчыма, з вы- 
находлівасці брата, а, магчыма, з 
бездапаможнасці маладога спецыя- 
л іста.

Пакуль што спрабуеш запэў- 
ніць сябе і іншых, што настаўніку 
не патрэбны ні талент, ні трыва- 
лыя веды. А хто казаў, што няздоль- 
ны мастак горш за няздольнага 
педагога? Гэта толькі знешне-шча- 
слівая памылка сумнага няўдачні- 
ка, які навязвае сабе не сваю 
справу. Ці хопіць у цябе сілы 
зразумець гэта?

папярэдзіла Аленіна мама і спасла- 
лася на аўтарытэтнае меркаванне 
сакратара камсамольскай аргані- 
зацыі Ігара Фаміна: «У гэтай тру
пе, як нідзе, нездаровы клімат».

Трупа як трупа. Есць, зразумела, 
мікрагрупы. Самі дзяўчаты жар
там падзяляюць сябе на тых, хто 
ўсё паспявае, і тых, хто з біблія- 
тэкі не выходзіць. Нічога нездарова- 
га. Паспрабуйце знайсці такую тру
пу, дзе б раздзялення ў тым ці ін- 
шым, падобнага на гэтае, не было.

Усе любяць музыку і, акрамя 
біялогіі, зразумела, цікавяцца мно- 
гім іншым. У тэатр? Ходзяць. Не 
ўсёй групай, вядома: не ў школе ж 
вучацца. Разам? На перапынках і 
на маленькіх святах, дзе толькі 
свае, з трупы. Калі члены перса
нальнай камісіі пачулі, што культур- 
на-масавыя мерапрыемствы ад- 
бываюцца ў іх кожны тыдзень, ус- 
міхнуліся, нават ніякавата дзяўча- 
там стала, быццам ім не паверылі. 
Часам у пакой, дзе жыве камсорг 
Ліля Салаўёва, столькі гасцей ад
разу прыходзіць, што няма куды 
ўсіх пасадзіць. Толькі ім усё роў- 
на: у цеснаце, затое ўсе разам. 
Алена Тамковіч з гітарай, Жанна 
Станкевіч, Іра Карчынская, чала
век, які ўсё паспявае: і добра ву
чыцца, і фатаграфуе, і заўсёды 
ўсміхаецца. А Алена? Аднойчы сама 
прапанавала правесці вечар, мры- 
свечаны памяці У. Высоцкага. 3 
ёй згадзіліся: вядома ж, цікава. 
Прайшоў тыдзень, другі, трэці... 
«Я яшчэ не падрыхтавалася» — 
прасіла прабачэння Алена. Нарэшце 
чакаць адмовіліся.

— А пласцінкі да гэтага часу 
ляжаць у тумбачцы,— скардзіцца 
невядома на каго Алена.

— Яны ўсе супраць яе,— дадае 
Аленіна мама.— Есць у трупе не- 
калькі чалавек, якім яна чамусьці 
не падабаецца, усе астатнія ідуць 
за імі.

Непаразуменні пачаліся (так мяр-

ЕН ІСНУЕ (я не памылілася:

|не жыве, не вучыцца, а іменна 
існуе) на факультэце ўжо чацвёр- 
ты год. Не складае вершаў і паро- 
дый для «капуснікаў», не малюе 
наеденных газет, не выступав ў кан- 
цэртах агітбрыгады, не ўдзельні- 
чае ў студэнцкім тэатры мінія- 
цюр, не спявае, не irpae на т ар ы .

І
не чытае вершаў, не растрачвае 
свае сілы, калі ўвесь курс змагаец- 
ца за першае месца ў спартыў- 
ных спаборніцтвах, скептычна па- 
глядае на тых, хто займаецца гра- 
мадскімі справамі. Словам, вы- 
датнай асобай назваць яго нельга. 
Ен і не прэтэндуе на тое, каб 
быць першым. Затое старанна на-

І
ведвае заняткі (ніхто чамусьці не 
заўважае, што ў час лекцый ён 
звычайна адпачывае на «камчат
цы» ці займаецца гульнёй у «мар- 
скі бой») і, адсядзеўшы надежны 
час за партай, са спакойным сум- 
леннем вяртаецца ў інтэрнат.

Надыходзіць чарговая сесія. Сяб-

І
ры спяшаюцца ў бібліятэку, рых- 
туюцца да экзаменаў. Ен з усмеш- 
кай кідае ім услед фразу накшталт 
таго, што вучоба нікуды не дзенец- 
ца. Традыцыйная тройка, нават 
двойка яго мала хвалюе: «Хіба 
ж выкладчык студэнта не зразу- 
мее? Не з другога, дык з трэцяга 

.... «здавальняюча» гіаставіць».
дзіўная справа, гэтыя яго мерка- 
нні амаль заўсёды спраўджваюц-

АЎТОБУСНЫ ПРЫПЫНАК. Ці- 
шыня. Усё яшчэ гучаць у памяці 
словы, сказаныя мне на развітан- 
не: «Спадзяёмся, што вы дапамо- 
жаце...» Размова скончана. Мож
на схаваць блакнот, пасядзець, 
паразважаць.

— Зноў гэтая гісторыя?
Адзінаццаць пар вачэй. Па-дарос-

ламу сур’ёзныя, усхваляваныя і спа- 
койныя позіркі. Амаль уся трупа. 
Адчуваецца, не адзін-два, шмат 
разоў давялося ім вось так пера- 
думваць і ўспамінаць, пераказваць 
і нанова перажываць не вельмі 
прыемныя падзеі, што адбываюцца 
ў трупе ўжо трэці год.

— Навошта вам пісаць пра Але
ну?

Не разумелі многія на факультэ-

На факультэце (і не на адным. 
таму не называем прозвішчаў) 
такім станам спраў задаволены.

— Хаця б з усімі «хвасцістамі» 
разабрацца,— падзяліўся неяк кло- 
патамі адзін з адказных за акадэ- 
мічную работу.— А троечнікі наша- 
му жыццю не перашкаджаюць.

Нават калі яны складаюць палову 
факультэта?

«Я адзін 
іду Ў нагу»

АЛЕНА Сяржан таксама лічыць 
сябе на сваім месцы. Толькі ўжо

і паразважаць цвяроза, адкінуўшы 
лішнія эмоцыі і самаўпэўненасць: 
«А ці на сваім я месцы?». Тако
га Алена не зрабіла.

А потым была педагагічная мрак- 
тыка. «Практыка — не тэорыя, у ёй 
праявіць сябе намнога лягчэй»,— 
думала Алена, не ўяўляючы яшчэ. 
як яна памыляецца.

Хваляваліся ўсе без выключэн- 
ня. Алена знешне была вельмі спа- 
койнай. Згадзілася весці ўрок у 
шостым класе, у той час, калі ін- 
шыя займаліся з пяцікласнікамі. 
«Дзеці за мной гуртам бегаюць»,— 
спрабавала даказаць, напэўна, не 
толькі сабе, але і аднакурснікам. 
Але дзяўчаты, якія прысутнічалі 
на ўроку, заўважылі і шум у класе, 
і манатоннае чытанне матэрыялу 
па канспекту, і няўменне правесці 
апыганне. Чуліся дзіцячыя выказ- 
ванні: «Мы лепей дома самі выву-

Трупа... 
з дадаткам

Я ПАПРАСІЛА іх сесці, як на 
звычайных занятках. Света Ляво- 
нава, Алена Зарубіна, Ліля Салаў- 
ёва... Паспрабавала адшукаць ся
род іх Алену Сяржан. Нічога не ат- 
рымалася. Нешта было не так. По
тым я зразумела. Трупа расказвала 
пра Алену. Рознымі галасамі, не па- 
добнымі адна да другой інтанайыя- 
мі. I ўсё ж адчувалася, што ўсе 
яны разам. Алены ж сярод іх не 
было. Яна моўчкі сядзела за апош- 
нім сталом пустота рада. Трупа 
расказвала пра Алену, пра тое, 
як здарылася, што стала яна чу
жой.

— Усе на факультэце здзіўляюц- 
ца, адкуль яны ўзяліся такія? —НАЗЫВАЕМ ПРАБЛЕМУ



на Рабчынская.
Іменна ім прыйшлося пера- 

адольваць цяжкасці па падрых- 
тоўцы вучэбнага м атэры ялу і 
складаць дзесятк і праграм па 
асноўных тэм ах курса сучаснай 
рускай мовы.

Вынікі работы станоўча адбі- 
л іся на вучэбным працэсе: па- 
высілася цікавасць да вывучае- 
маг а м атэры ялу і актыунасць, 
інтэнсіўнасць правядзення за- 
няткаў.

М ногія выкладчыкі зацікаві- 
л іся «педагагічнымі» магчымас- 
цямі «Л інгвы». Машыны выдат- 
на прайшлі выпрабаванне на за- 
нятках па лацінскай мове, рых- 
тую цца праграмы па старасла- 
вянскай мове.

Фота і тэкст 
Г. ЮРЧАНКІ.

У Н А ВУЧ АЛ ЬН Ы М  працэсе ф і- 
лалагічнага ф акультэта  з поспе- 
хам выкарыстоўваюцца машыны 
«Л інгва-1М ». С канстр уяван ы я 
два гады назад у кабінеце тэх- 
нічных сродкаў навучання, ма
шыны хутка набылі папулярнасць 
сярод выкладчыкаў і студэнтаў.

Праца ў двух рэж ы м ах: «трэ- 
н іроўка» і «кантроль», магчы- 
масць даць хуткую  і аб 'екты ўную  
ацэнку ведам , карэкц ір оўка , 
калі неабходна, адказу студэн-

та, дакладны  ўл ік  падрыхтавана- 
сці кожнага з працуючых па 
праграме —  ўсё гэта зрабіла 
«Л інгву» незаменным дапамож - 
нікам выкладчыкаў-лінгвістаў.

П іянерамі ў справе працы з 
машынамі сталі супрацоўнікі 
каф едры  рускай мовы М арына 
Пятроўна Д убаграева і Ф раня 
М іхайлаўна Л ітвінка, выклад- 
чыкі Тамара Васільеўна Сяню та 
і Валянціна Аляксандраўна Сані- 
ковіч, дацэнт Ірына Анатольеў-

Т С Н - «ЗЯЛЁНУЮ ВУЛІЦУ»

Апошні тыдзень мая весты- 
бюль і калідоры філалагічнага корпуса былі увешаны 
аб'явамі і рэкламамі з маляўнічай абрэвіятурай 
«КОСЯ». Скарачэнне простае: кафедра общего и 
славянского языкознания; на факультэце праходзілі 
дні гэтай кафедры.

К А Ф Е Д Р А  агульнага і славян- 
скага мовазнаўства —  самая 
маладая на ф ілф аку  (ёй  20 год ), 
але ў яе ўжо ёсць дасягненні І 
традыцыі, якім і мож на пахваліц- 
ца. 3 году ў год каф едра займае 
прызавыя месцы ў сацыялістыч- 
ным спаборніцтве на ф акультэ
це. Тут працуюць 5 дактароў 

І навук, 10 канды датаў І 2 выклад- 
чыкі без вучонай ступен і. На 
спецыяльна падрыхтаванай вы- 
стаўцы навуковых публікацый 

} членаў каф едры  можна было 
ўбачыць ш м атл ік ія артыкулы , 
вучэбны я. дапам ож нікі для сту- 
дэнтаў. С ярод  іх —  калектыўныя 

S працы «Агульнае мовазнаўства», 
«Уводзіны  ў славянскую  ф іла- 
логію », падручнікі і манаграф іі 
А . Я. Супруна, Н. С . М ажэйкі, 
Б. А . Плотнікава і іншых членаў 
каф едры . Асобны стэнд быў 
прысзечаны сувязям  вучоных з

Ісярэдняй школай. У  цэлым за 
час існавання каф едры  яе су- 
працоўнікам і апублікавана 958 
навуковых і вучэбна-метадычных 

; прац.
Дні каф едры  агульнага і сла- 

| вянскага м озазнаўства на ф ілф а- 
/ ку пачаліся 26 мая. Пасля ўступ- 

нага слова дэкана ф акультэта  
дацэнта А . А . Волка адбылася 
актавая лекцыя загадчыка ка- 

‘ ф едры  прафесара А . Я. Супруна 
«Духоўны свет стараж ы тных сла
вян». Усіх нас, напэўна, ц ікавіць, 
у якіх матэрыяльных умовах жы- 
лі нашы непасрэдныя продкі: 
якую  вопратку насілі, якія выка- 
рыстоўвалі прылады працы. Але 
яшчэ цікавей пытанне аб іх 

; духоўнай культуры : якія пра- 
: сторавыя ўяўленні былі у стара
? жытных славян, як разум елі 
1 яны ход часу, як фарм іравалася 

ў іх с істэм а абстрактных паняц- 
цяў І г. д . Усе  гэтыя прабле- 

: мы вьжлікалі жывую  цікавасць 
| у слухачоў.

У  рамках дзён каф едры  адбы- 
ліся два пасяджэнні каф едраль- 
нага лінгвістычнага сем інара . На 

> першым з іх быў заслуханы да- 
клад прафесара Б. Ю . Нормана 
«Аб антропаморфнасці чалаве-

чай мовы, ці Калі б чалавек 
быў ды назаўрам ». На выпадко- 
вая гэта другая , паўжартаўлівая 
назва: даклад спадабаўся б і 
аматарам  фантастьж і. Гаворка ў 
ім ішла пра тыя ўласцівасці

чалавечай мовы, якія вызначаюц- 
ца самой прыродай чалавека, 
яго канстытуцыяй, ф із іялогіяй . 
А што калі б разум ная істота 
мела іншыя анатамічныя І функ- 
цыянальныя характарыстыкі? 
Якой тады была б яе мова?

Д р угі даклад на лінгвістычным 
сем інары быў зроблены прафе- 
сарам Лю блянскага ун іверсітэта 
(С Ф Р Ю ) Марцінай Арож эн. 
Госця кафедры  расказала пра 
эпоху фарміравання славянскай 
літаратурнай мовы і пра тую  
барацьбу школ і плыняў, якая 
суправадж ала тэты працэс.

Надзённыя праблемы мето- 
дыкі выкладання ў ВН У шырока 
абм яркоўваліся на пасяджэнні 
«круглага стала» каф едры  «Ф і-  
лалогія і сучасны свет» , у якім  
разам з выкладчыкамі прынялі 
ўдзел выпускнікі м інулых гадоў, 
сённяш нія студэнты  і замеж ны я 
стаж оры .

Д ух часу востра адчуваўся і 
на экспрэс-канферэнцыі выклад- 
чыкаў каф едры  для студэнтаў 
ф акультэта . Пытанні тут задава- 
л іся самы я розныя і, як кажуць, 
«у лоб» : «Як разумею ць на ка
ф едры  перабудову?», «Як вы 
працуеце над сабой?», «ЦІ неаб
ходна прымушаць студэн таў  
наведваць лекцыі?». 1ншы раз 
пасля таго ці іншага пытання 
выкладчыку пры ходзілася выці- 
раць пот са лба, але бывала, 
што і выкладчык пераходзіў  у 
наступление і сам задаваў аўды-

торыі пытанні. У цэлым, дум аец- 
ца, атрым аўся цікавы дыялог, 
у выніку якога ўзм ацнілася ат- 
м асф ера даверу паміж выклад- 
чыкамі і студэнтам і, а ў кафедры  
з'яв іл іся новыя прыхільн ікі.

У рамках дзён  каф едры  адбы- 
ліся і іншыя цікавыя падзеі. На 
пасяджэнні студэнцкага лінгві- 
стычнага гуртка выступілі з да- 
кладам і студэнтк і I курса Л . M ix- 
невіч і А . Зябко . Ш м атл ік іх  
балельш чыкаў сабраў баскет- 
больны турн ір , у якім  каманда 
выкладчьжаў каф едры  зм агала-

ся з .д з в ю м а  студэнцкім і збор- 
нымі ( адзначым у дуж ках —  пе- 
рамаглі выкладчыкі).

Апаф еозам  усіх гэтых мера- 
прыемстваў стаў вечар друж бы 
славянскіх народаў. Гэты вечар 
—  адна з лепшых традыцый ф іл- 
ф ака, ён зб ірае не адну сотню 
гледачоў. Праграма канцэрта, які 
вялі студэнты  II курса С . Глебаў 
і У . П ілінога, уклю чала ў сябе 
шмат яркіх нум ароў: песень на 
беларускай, польскай, балгар- 
скай, чэшскай мовах, танцаў, 
сцэнак і інтэрм еды й. У  ім пры- 
малі ўдзел  і нашы госці з Бал- 
гарыі, Карэі, Ірака. Усё тэта 
дазваляе назваць мерапрыемст- 
ва «вечарам інтэрнацыянальнай 
друж бы ». Завярш ыўся вечар 
спектаклем  «Два браты» (аўтар 
тэксту дацэнт каф едры  У . А . Кар- 
паў), д зе  ў гумарыстычнай ф о р 
ме раскавзаецца пра дзейнасць 
стваральнікаў славянскай азбукі 
К ірыла і М еф о д зія . Удзячная 
публіка доўга не адпускала са 
сцэны самадзейных артыстаў.

У след  за каф едрай беларускай 
л ітаратуры  каф едра агульнага і 
славянскага мовазнаўства паказ- 
вае добры прыклад для перай- 
мання Іншым падраздзяленням  
ф ілалагічнага ф акультэта . Дні 
каф едры  —  удалая ф орм а акты- 
візацыі навуковай, метадычнай 
і грамадска-выхаваўчай работы. 
Малайчына, К О С Я !

У. ЖУРАВЕЛЬ. 
Фота Г. ЮРЧАНКІ.

ДНІ КАФЕДРЫ

Малайчына, КОСЯ!

I

( Працяг.
Пачатак у № 20).

СТУДЗЕНЬ 1950 ГОДА. У 
кабінет друку паступіла навей- 
шае для таго часу фотаабста- 
ляванне, а ў лютым пачаў 
выдавацца рукапісны літаратур- 
ны часопіс «Журналіст».

У верасні студэнты працавалі 
на палетках калгаса імя Чкала- 
ва Дзяржынскага раёна. У каст- 
рычніку журфакаўцы прынялі 
ўдзел у пасадцы дрэў у скверы 
універсітэта.

СТУДЗЕНЬ 1951 ГОДА. Ад- 
былося пасяджэнне навуковага 
студэнцкага гуртка журналісты-

t фа- :vj 
здачу Щ

тыйны сход філалагічнага т _ 
культэта заслухаў справаздачу 
камсамольскага бюро аддзялен 
ня журналістыкі «Аб палітыка 
выхаваўчай рабоце сярод студэн- 
таў» і рэкамендаваў камсамоль- 
скаму бюро арганізаваць сустрэ- 
чы з былымі выпускнікамі ад- 
дзялення, якія працуюць у рэ- 
дакцыях газет.

1955 ГОД. ПЕРШАГА ВЕ- 
РАСНЯ. Да вучобы на аддзя- 
ленні журналістыкі прыступілі 
25 студэнтаў, сярод якіх Б. Са- 
чанка, Я. Сіпакоў і многія іншыя 
будучыя беларускія пісьменнікі.

4 СТУДЗЕНЯ, 1958 ГОД. На 
аддзяленні журналістыкі створа-

Л Е Т А П І С
СТАНАЎЛЕННЯ

старонкі дзенніка
кі, прысвечанае 50-годдзю ленін- 
скай «Искры». 3 дакладам «50 
гадоў ленінскай «Искры» высту- 
піў старшы выкладчык Г. С. 
Акулаў, даклад на тэму «Мо
ва і стыль ленінскай «Искры» 
падрыхтаваў студэнт III курса 
А. Пальшэка. Для многіх студэн- 
таў чаканай стала сустрэча з 
адказным сакратаром, намесні- 
кам рэдактара газеты «Правда».
У канцы лютага на пасяджэнні 
студэнцкага навуковага гуртка 
быў абмеркаваны трэці нумар 
рукапіснага альманаха «Твор- 
часць журналіста». А ў сакавіку 
адбылося асабістае каманднае 
першынство універсітэта па 
штанзе. У ліку 'пераможцаў — 
студэнты аддзялення У. Бровікаў 
і В. Панамароў.

КРАСАВІК. Суботнікі і ня- 
дзельнікі па добраўпарадкаван- 
ню горада. Працавалі на аднаў- 
ленні вуліцы Савецкай (цяпер 
Ленінскі праспект), а таксама 
на разбіўцы сквераў каля вакза- 
ла і Опернага тэатра. Тады ж 
на сходзе аддзялення журналі- 
стыкі абмяркоўвалася і была 
горача падтрымана пастанова 
ЦК КП(б)Б «Аб аднаўленні і 
развіцці гарадской гаспадаркі і 
добраўпарадкаванні Мінска ў 
1951 годзе». Супрацоўнікі і 
студэнты абавязаліся адпраца- 
ваць на будаўніцтве новага 
студэнцкага інтэрната па вуліцы 
Свярдлова не менш як 15 дзён. 
Працавалі з агеньчыкам.

У красавіку абмяркоўваўся 
раман 1. Мележа «Мінскі напра- 
мак». Выступілі студэнты А. Лой- 
ка, I. Шыловіч, дацэнты М. I. 
Жыркевіч, М. Р. Ларчанка.

У сярэдзіне мая скончылася 
абарона дыпломных работ. Ад- 
ной з лепшых адзначана дып- 
ломная Р. Булацкага «Пытанні 
камуністычнага выхавання пра- 
цоўных у друку Заходніх аб- 
ласцей Беларусь.

НАДЫШОЎ 1952 ГОД. У 
студзені гэтага года горача аб- 
мяркоўваўся артыкул «Правды» 
«Яшчэ раз аб падрыхтоўцы кад- 
раў журналістаў», надрукаваны 
19 снежня 1951 года. Многа бы
ло выказана прапаноў па паляп- 
шэнню вучэбнага працэсу на 
аддзяленні і выхаванню будучых 
журналістаў. 29 сакавіка адбыў- 
ся адкрыты партыйны сход філа- 
лагічнага факультэта, на якім 
заслуханы і абмеркаваны даклад 
А. Волка аб рабоце камсамоль- 
скай арганізацыі аддзялення 
журналістыкі. У пастанове ад- 
значалася: «Лічыць галоўнай 
задачай камсамольскай аргані- 
зацыі аддзялення ўзмацненне 
дапамогі дэканату і партыйнай 
арганізацыі ў паляпшэнні ву- 
чэбна-выхаваўчай работы і ба- 
рацьбе за павышэнне дысцыплі- 
ны камсамольцаў».

ГОД 1953. У лютым на Бела-* 
рускае радыё прыйшла першая 
трупа студэнтаў-практыкантаў 
аддзялення журналістыкі. У 
канцы гэтага ж месяца на ад- 
дзяленні журналістыкі адбыўся 
чарговы семінар рэдактараў і 
членаў рэдкалегій насценных фа- 
культэцкіх газет.

3 аглядам насценных газет 
выступілі адказныя за друк ад 
камітэта камсамола А. Апелін- 
ская і Л. Севасцьянчык. У кра- 
савіку выйшаў першы «Літара- 
турны выпуск» насценнай газе
ты «За перадавую навуку».

1954 ГОД, Л ІСТАПАД. Пар

на партыйная арганізацыя. У 
красавіку на партбюро філала- 
гічнага факультэта было разгле- 
джана пытанне «Аб стане і мерах 
па паляпшэнню навукова-дас- 
ледчай работы на факультэце». 
Адзначалася, што кафедра тэо- 
рыі і практыкі партыйна-савец- 
кага друку падрыхтавала на 
агульнауніверсітэцкую канфе- 
рэнцыю, прысвечаную 40-год- 
дзю Вялікага Кастрычніка, два 
даклады. У снежні 1958 года 
выйшаў з друку дапаможнік 
М. Я. Цікоцкага «Некаторыя вы- 
падкі стылістыкі выкарыстання 
сінтаксічных сродкаў беларускай 
мовы». Ен быў разлічаны на 
практыкаў друку.

3 1 верасня 1959 года адд,зя- 
ленне журналістыкі пачало рабо
ту ў адпаведнасці з новым вучэб
ным планам, які прадугледж- 
ваў правядзенне ўжо на першым 
курсе заняткаў па спецыяльных 
дысцыплінах. Пачалі лічыцца 
абавязковымі машынапіс і фо- 
тасправа. З ’явіўся і новы тып 
дыпломных работ — творчыя. 
У якасці дыпломнай работы мож
на было прадстаўляць асабістыя 
матэрыялы, апублікаваныя ў 
друку. Была ўведзена спецыялі- 
зацыя па радыёвяшчанню і 
тэлебачанню. У кастрычніку 
■1959 года выйшаў у свет першы 
нумар вучэбнай газеты «Журна- 
ліст», падрыхтаваны студэнтамі 
5-га курса пад кіраўніцтвам 
дацэнта М. С. Зярніцкага. А ў 
снежні факультэт змог прачы- 
таць насценную газету на ня- 
мецкай мове пад назван «Рэха». 
Рэдактарам яе была студэнтка
III курса Т. Харавец, афармляў 
нумар У. Халіп.

Л1СТАПАД. 1960 ГОД. Асноў- 
ная ўвага была нададзена ўста- 
ляванню цесных сувизей з Саю- 
зам журналістаў БССР, іншымі 
творчымі арганізацыямі.

У снежні выйшаў у свет збор- 
нік нарысаў М. Я. Цікоцкага 
«3 гісгорыі беларускай журналі- 
стыкі XIX стагоддзя». У іх аўтар 
расказваў аб першых беларускіх 
перыядычных выданнях.

ГОД 1961. Паездка студэнтаў
IV курса ў Маскву. Наведванне 
рэдакцый цэнтральных газет 
«Правда», «Известия», «Литера
турная газета».

У сакавіку ўвесь факультэт 
абмяркоўваў разам з аўтарам 
I. П. Шамякіным кнігу «Трывож- 
нае шчасце». Тады ж члены на- 
вукова-даследчага гуртка ад
дзялення правялі вечар, прысве- 
чаны 60-годдзю выхаду першага 
нумара газеты «Искра».

9 КАСТРЫЧНІКА, 1961 ГОД. 
Сустрэча з карэспандэнтамі 
ТАСС. 3 асаблівай увагай слуха- 
лі прысутныя выступление 
А. Рахманінава, аўтара першых 
рэпартажаў з касмадрома, ад- 
куль падняўся ўвысь першы ча
лавек. Праз шэсць дзён — наву- 
ковая канферэнцыя па кнізе 
Джона Рыда «Дзесяць дзён, 
якія ўскалыхнулі свет».

Л ЮТА ПАД. Вечар, прысвеча- 
ны 75-годдзю з дня нараджэння 
Самуіла Якаўлевіча Маршака. 
Урачысты сход да дня нараджэн
ня народнага паэта Беларусі 
Я. Коласа.

I

I

Р. БУЛАЦКІ 
прафесар.

(Заканчэнне ў наступным 
нум ары ).

I I
U. |
1Р.
ым
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ш НАШЫ щ
ДЭБЮ ТЫ I5 КОНКУРС ВЕРША

ТАМУ, ХТО ўважліва сочыць за маладой бела- 
рускай паэзіяй, відаць, ужо знаёма імя Мірасла- 
ва Шайбака. Вершы яго друкаваліся ў штотыднё- 
віку «Літаратура і мастацтва», газеце «Чырвоная 
змена», у калектыўных зборніках «Вусны» і «Ма- 
ладыя галасы». Незвычайнасць яго вершаў у іх 
форме (М. Шайбак піша хоку). Тут трэба агава- 
рыцца: незвычайныя яны для. беларускай літара- 
туры, бо, скажам, у Прыбалтыцы хоку ўсё больш 
і больш займаюць старонкі паэтычных кніжак. 
Хоку (або хайку) — трохрадковы манастрафічны 
верш у японскай паэзіі. У ім адсутнічае рыфма, 
але захоўваецца колькасць складоў у радках: 
у першым і трэцім — пяць, у другім — сем. Для 
хоку характэрна вобразная лаканічнасць І дак- 
ладнасць выказвання.

У Вольгі Норынай сённяшняя падборка — пер- 
шае выступление ў друку. Пішам тэта не для та- 
го, каб чытачы рабілі нейкую скідку пры вызна- 
чэнні якасці твораў маладога аўтара. Прыхіль- 
нікі яе творчасці, думаецца, абавязкова будуць.

Сёння чытачы «Беларускага універсітэта» упер-

шыню змогуць пазнаёміцца з вершамі Сяргея 
Красоўскага. Напэўна, не ўсе яны выклічуць ух- 
валенне, не з усім можна пагадзіцца, але... С. Кра- 
соўскі шукае свой стыль, свае тэмы, сваё рэчышча.

Да сказанага дададзім, што сённяшнія дэбю- 
танты вучлцц;' на філалагічным факультэце: 
М. Шайбак — на другім курсе, В. Норына — 
на пятым, С. Красоўскі — на першым.

Мы запрашаем усіх аматараў паэзіі прыняць 
удзел у конкурсе на вызначэнне лепшага аўтара 
верша, змешчанага на літаратурнай старонцы. 
Для гэтага неабходна нашсаць, хто з маладых 
паэтаў вам больш спадабаўся і чаму, а таксама 
які з праланаваных ім вершаў вы лічыце самым 
цікавым. Конкурс пройдзе ў некалькі тураў. Ма- 
ладыя паэты (пераможцы) прымуць удзел у за- 
ключным туры на звание аўтара лепшага верша 
года. Прозвішчы чытачоў, удзельнікаў конкурсу 
будуць апублікаваны, а іх лісты выкарыстаны ў 
наступных выпусках «Ружовага ранку».

Алесь БАДА К, 
студэнт філалагічнага факультэта.

Юрый Ю РКА ВЕЦ

У каго чатыры вокі...

УДЗЯ ЦІНСТВЕ я вельмі паку- 
таваў праз акуляры. Варта 
мне было з ’явіцца ў двары, 
як з усіх бакоў чулася:

— Акулярык! Акулярык! Гэй, аку
лярык!

Асабліва дапякаў мяне суседскі 
Пецька, які вылучаўся страшэнным 
вынаходніцтвам.

— У кого четыре глаза, тот похож 
на водолаза! - крычаў, адбегшыся 
на бяспечную адлегласць, Пецька 
і, адступіўшы на ўсякі выпадак 
яшчэ на некалькі крокаў, дадаваў: 
— Чатыры вокі і ні ў адным — сум- 
лення.

Міраслаў Ш АЙБАК

Хоку
Бетон аблокаў.
Ці зможа вежавы кран 
Падняць небакрай?

Колькі кастрыцы!
На белым грыбе слімак 
Адпачывае.

Шклянка ля крыжа 
На вясковых могілках 
Збірае лісце.

Руіны мура.
Вызваліў вецер цябе, 
Магутны валун.

Гарбаты жучок,
На сваіх плячах схаваў 
Лёгкія крылы.

На ўсмешцы-крыжы 
У душы маёй распят 
Задушаны крык.

Здароў, землякі!
На слупе пры дарозе 
Рэжу слова «МІНСК».

Сяргей КРАСОЎСКІ

Нібыта перад самым сконам.
Так утрапёна і так упарта 
Ухапіўся салавей за песню,
Хоць горла ўжо летась 
Не слухалася яго.
Са шчымліва-пранізлівым болем 
У кволых, сухотных грудзях, 
Наколькі выстачала змогі,
Усё высільваўся, спяваў. ' 
Небарака. Усё 
Аніяк не дацяміць,
Што песня ягоная 
Зусім ужо не тая,
Якую людзі калісьці 
Выходзілі слухаць 
Замглёнымі адвячоркамі.
Цяпер жа 
Горш ад буслінага 
Шурпаты клёкат 
Штораз бянтэжыў чаек.
Але
Бязглузда-узнёслы
Ен — самазабыўна працягваў
Безвач верачы:
«Сёння, нарэшце,
Голас мой 
Так
Загучаў упершыню! —
Трапяткой,
Срэбнагучнай жалейкаю».

Да Радзімы —  думкі мае,
Да зямлі, якой не пакінуць,
Дзе спагаднага долю стае 
Кожнаму ў цяжкую гадзіну.
Дзе буслы ў нябёсах —  твае, 
Дзе дрэвы —  прамыя, бы людзі, 
Дзе шчырасць са мной не памрэ, 
Адданасць сынаву не агудзяць, 
Ёсць Радзіма і думкі мае...

У мяне ад крыўды выступалі сле
зы, самі сціскаліся кулакі, і я кідаў- 
ся ў бойку да крыўдзіцеля.

Усе хлапчукі ў нашым двары ма- 
рылі стаць лётчыкамі, касманаўта- 
мі і капітанамі. Толькі я, няшчасны, 
не мог дазволіць сабе гэткай раско- 
шы і вымушаны быў сціпла зада- 
вольвацца пасадай бухгалтара, 
якую прарочылі ўсе навокал.

Ішоў час. Акуляры перасталі быць 
рэдкасцю сярод маіх равеснікаў. I 
з узростам я нечакана заўважыў, 
што акуляры даюць мне некаторыя 
перавагі перад іншымі, "безакуляр- 
нымі» грамадзянамі. Так, у незнаё- 
май кампаніі мне не патрэбна было 
адкрываць рот, каб мяне прынялі 
за разумнага, інтэлігентнага чала- 
века і цікавага субяседніка. Да мя
не на вуліцы звярталіся з сур'ёз- 
нымі пытаннямі прахожыя і ветлі- 
ва абыходзілі кантралёры ў трам
ваях. Ва універсітэце мне варта 
было голькі падняць разумный, 
схаваныя за дыёптрыевымі шкель- 
цамі вочы, як прафесары ставілі мне 
«выдатна». Мая жонка з першага 
погляду вырашыла, што я начыта- 
ны, сур’ёзны і перспектыўны. Адказ- 
ныя асобы, чый рассеяны важнымі 
дзяржаўнымі справамі позірк не 
фіксуе простых смяротных, уважлі- 
ва выслухоўвалі. А нядаўна, гуляю- 
чы па бульвары, я сустрэў свайго 
былога мучыцеля Пецьку. Палысеў- 
шы і пастарэўшы, Пецька таропка 
семяніў кудысьці па справах. Пад 
пахай у яго тырчала канторская 
папка, а на носе, пабліскваючы лін- 
замі, сядзелі акуляры...

Драгаміру АСЕНАВУ.
А думалі,
што часу хопіць нам з  табой, 
каб тэты свет заблытаны паправіць! 
Цяпер мне кажа жорсткая

Раш ка СТОЙКАЎ

рэальнасць,
што час, як кроў, 
мінае беззваротна.
I трэба нарадзіцца нам нанова!

Але адкуль мы возьмем сілы 
пражыць сумленна 
гэтак шмат жыцця!

3 балгарскай мовы пераклала 
Марына АБРАГІМОВІЧ.

Ольга НОРИНА

Было...
О тзвенело и ушло.
В памяти ж е краски не поблёкли. 
Я не плачу!
Д ож дь заплакал стёкла,
Просто я глядела сквозь стекло .

Вв|_ .! Опять ф евраль и
ледяной карниз. 

Вернись! Я всё ещ ё верна тебе , 
вернись!

Вернись! М еня неумолимо тянет
вниз.

Вернись! Я больш е не пишу
стихи, вернись!

Вернись!
Я примитивна и проста, как'нож . 
Вернись!
Пускай всё это —  глупости и 

ложь.
Вернись и мир посей в моём 

дом у!
Вернись!
Я никогда обратно не приму.

Ц і легка бы ць м а л а д ы м ? ПАСЛЯ СЕАНСА
МЫ БЫЛО ПАЧАЛІ адвыкаць ад фільмаў-падзей. Тых, якія прыму- 

шаюць па-новаму востра ўспрымаць дзень сённяшні. Стушавалася ма
стацтва, якое ўзрушвае, гаварыла не ў поўны голас. I вось прарвалася 
зноў, выказаўшы незваротную патрэбнасць часу перамен у праўдзе. 
Пачало сваю ўсёачышчаючую працу «Пакаянне» Т. Абуладзэ, стуж- 
ка, якая страсанула ўсё наша ўяўленне пра магчымае ў мастацтве. 
З ’явіўся «Плюмбум, ці Небяспечная гульня» В. Абдрашытава, фільм 
складаны, але абсалютна неабходны сёння.

I, нарэшце, дакументальны фільм латышскага рэжысёра Юрыса Пад- 
ніекса — «Ці лёгка быць маладым?».

...«Металічны рок», зманлівая «прывабнасць» наркотыкаў, пошук 
выйсця з адзіноцтва, сутаргавае імкненне самасцвярдзіцца, хаця б за 
кошт панкаўскіх цацак. Ажыятаж тысячнага натоўпу на канцэрце рок- 
ансамбля — і выбух эмоцый і энергіі пасля канцэрта на электрычку. 
Шэсце панкаў — і самотны, заспаны позірк аднаго з іх, выхаплены 
буйным планам.

Hi ў чым не ліслівіць рэжысёр сваім юным субяседнікам — героям 
фільма. У кожнай масавай маладзёжнай хвалі выяўляе ён жорсткі і 
няўхільны зыход — тупік. Ужо якім толькі адзіным, захопленым, мана- 
літным выглядае натоўп прыхільнікаў хард-року! Але вось спыніліся ва
гоны разадранай электрычкі — і толькі сямёра з паўтары сотні «раз- 
дурэўшыхся» трымаюць адказ перад судом. Астатнія, як гаво- 
рыцца на цяперашнім сленгу, «вылінялі».

I можа быць, адна з самых жорскіх навэл фільма — пра юндга пра- 
зектара, які робіць свой «бізнес» на трупах гарадскога морга, сшывае 
іх пасля ўскрыцця, грыміруе і нарумяньвае твары. Робіць ўсё тое, 
што раней рашаліся рабіць асабліва хрысталюбівыя бабулькі. I ат- 
рымлівае за гэта шчодрыя грошы ад блізкіх нябожчыка. З ’яўляецца, 
праўда, часам у гэтага маладога чалавека агіда да такіх грошай, і тады 
ён бяжыць аддыхацца на дзедаў хутар. Але чым далей, тым халадней

ён у сваім «рамястве», знішчаючым у ім усё натуральнае ў душы. 
У яго васемнаццаць гадоў.

Смеласць і духоўная вышыня рэжысёра Падніекса ў тым, што ён не 
выносіць ніводнага прысуду, умешваецца ў маладзёжныя праблемы як 
ў свае, кроўныя. А галоўнае — хоча і ўмее зазірнуць у вочы, душы юных.

I што ж? За шчыльнай каростай бездухоўнасці выяўляецца безаба- 
роннасць, сум, адчайны пошук выйсця. Гэта пачаткі — калі і не добрыя, 
то абяцаючыя дабрыню. Пры адной рашаючай умове — разуменні гэ
тага свету. Дэфіцыт, пагражаючы нам дэфіцыт разумения. Але і тэты 
дэфіцыт разумения — толькі частка праблемы. Дарослыя прызвычаі- 
ліся не толькі ў нараканнях, але і ў дзяжурных пахвалах маладым.

Стваральнікі стужкі ўмеюць паказаць, што нават самыя безнадзейныя 
ў маладзёжным асяроддзі могуць думаць нечакана і востра. I можа ўпер- 
шыню з экрана мы чуем: «Вы нас такімі зрабілі сваім двудушшам, 
хлуснёй». Ранняя прыстасаванасць маладых. якія ўмеюць віртуозна 
іграць любую ролю — ад цацы да хулігана. I пра гэта шчыра
заяўляюць героі стужкі Падніекса: «Гэга ж сто нрацэнтау: у школе я 
адзін, сярод сяброў — іншы».

Кінадакументаліст Юрыс Падніекс зрабіў важную рэч, ён даў упер
шыню магчымасць гаварыць з экрана моладзі, што я на думае, 
на роўных. Тэты фільм дае рэдкую магчымасць дарослым паіутарыць са 
сваімі дзецьмі шчыра, убачыць, якія яны ёсць на самай справе.

Стужка «Ці лёгка быць маладым?» стала своеасаблівым маналогам 
сучаснай моладзі пра свае праблемы і сувязі з жыццём грамадства. 
Магчыма, многае ў фільме выклікае спрэчкі, розначытанне. Адно безу- 
моўна — для чалавека, які думае, сустрэча з гэтай стужкай не пройдзе 
бясследна.

У. БАБАРЫКА, 
кінааператар, 

студэнт-завоч н ік 
факультэта журналістыкі.
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