
j 

П~iiltll 
' 

*~ЧОРА. сёння. ЗАНТРА* 

••• 
У ПОЛI · 3РОКУ 1 

членау вучонага савета 
БДУ iмя У. 1. Ленiна -

1 

1 

вынiкi навукова-даслед
чых работ за 1987 год. 

lменна на rэтым пытан
нi акцэнтавау увагу у сва
iм выступленнi прарэктар 
па навуковай рабоце, пра
фесар С . С. Шушкевiч. 
Прарэктар па вучэбнай 1 

рабоце, прафесар У. Р. 
lвашын прааналiзавау 
прапановы факультэтау 

п,а змене структуры ка- I 
федрау. 
3. АЛЯКСАНДРАВА. 

Аl(ТУА.ТJЬНЫЯ 
ПРАБЛЕМЫ 
ПЕРАБУДОВЫ 

вышэйшай школЬl, асноУ
ныя тэндэнцыi развiцця су

часнай беларускай лiтарату-

1 

ры, праблемы вывучэння i 
выкладання старабеларус
кай лiтаратуры, духоуная 
культура i сучаснасць, ак
туальныя праблемы сучасна

га л iтаратуразнауства i кры 
тыкi, культура мовы i пра- \ 
цэс падрыхтоукi спецыял i
стау-фiлолагау - гэтыя i 

1 

iншыя пытаннi былi абмер
каваны на рэспублiканскай 
нарадзе-семiнары загадчы
кау кафедрау беларускай 
мовы i л iтаратуры В НУ 

БССР, якая прайшла на фi-
. лалагiчным факультэце. У 

ёii актыуны удзел прынялi 1 
прадстаунiк i Мiнiстэрств а 
вышэйшаii i сярэдняй спе
цыяльнай адукацыi БССР, 
Мiнiстэрства асветы БССР, 
lнстытута лiтаратуры АН 
БССР, БДУ, Гродзенскага 
унiверсiтэта, Брэсцкага пед
iнстытута. 
У днi работы парады яе 

удзельнiкi наведалi выстау
ку беларускiх мастакоу у 
Доме мастацтвау, сустрэл i
ся з народным пiсьменнiкам 
БССР, Героем Сацыялiстыч 
най Працы 1. П. Шамякiным , 
з беларускiмi кiнематагра
фiстамi; цiкавай i змястоу
най была гутарка з настау
н iкамi роднаii мовы i л iтара
туры г. Мiнска. 

3. АЛЯШl(ЕВIЧ. 

3 ЦIКАВАСЦЮ 

слухалi лекц1,1ю аб мiжна
родным становiшчы за

служанага дзеяча культу

ры БССР 1. А. Бейдзiна 1 

супрацоунiкi кафедрау за
межных моу. Лектар вы - i 

ступiу перад iмi на праф
саюзным сходзе, на якiм 

былi nадведзены вын1к1 
сацыялiстычнаrа сп.абор
нiцтва за мiнулы год. 

Л. ВЯНЖЫЦКАЯ. 

3АПРАШАЕ 
ПА3НАЕМЩЦА 

з вы'стаукай лiтаратуры, 
прысвечанай 150-годдзю 

з дня нараджэння К. Ка
лiноускага, аддзел наву
ковай i мастацкай лiта
ратуры унiверсiтэцкай бiб 
лiятэкi. На ёй дэманстру
юцца кнiri, часопiсы, ма

стацкiя творы . 

В . ЛЮБАЛЬ. 
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Гэта асабiстае . 
Наша. 

САМАЯ вялiкая радасць? - здзiулена перапыт
. ваеш ,ты i спрабуеш прамаучаць у адказ. 

Здалося, што пытанне маё спачатку ты успрыняу, 
як бязглуздзiцу. Зусiм нечакана узнiкла яно i для мяне. 
Хацела адчуць услед за табой боль, горыч страты, 
пачуццё безабароннасцi перад бяздумнай куляй ... 
Рыхтавалася уявiць ворагау. Не абстрактных, з кiм ня
рэдка змагаемся толькi на слова.х. Не кнiжных . Звы

чайных. 3 якiмi ты сустракауся адзiн на адзiн, вочы у 
вочы. Паспрабавала. Але у першы ж момант, як шты
кецiны агароджы, выстраiлiся у сказ суровыя словы: 
«Гэта асабiстае. Наша» . 
Тады i папрасiла успомнiць шчаслiвыя хвiлiны, якiя 

адчуу за два гады службы . Нарэшце, ты знайшоу 
адказ: 

- Калi атрымлiвау пiсьмо. Добра, калi тры ... Ад
нойчы прыйшло адразу сем. 

Там усё не так, як тут, у час заняткау, залiкау, 
экзаменау . lншыя меркi. Больш глыбокiя пачуццi. 

--'-- Зразумей, чалавеку заусёды цяжка разабрацца, 
калi не адчуу сам,-;- магчыма, не жадаючы пакрыу

дзiць мяне сваiм маучаннем, вымавiу ты.- ТЫМ мы 
можам дзялiцца толькi адзiн з адным. 

- А родныя? 

- То:лькi хвалявацца будуць . Яны ж i так неспакой-
на жылi увесь гэты час. 

Служба у apмii не гульня. Шмат думаеш. Жьщцё 
пазнаеш хут,чэй, чым дома, дзе з сапрауднымi 

цяжкасцямi можаш так i не сутыкнуцца . Армiя - ад

крытая сiстэма. Там трэба змагацца. 1 самому адказ
ваць за сябе i за тых, хто побач. 
Сёння цябе турбуюць розныя пытаннi: вы хаванне 

падлеткау i клопат пра мацi загiнуушых воiнау-iнтэр

нацыяналiстау i маладых хлопцау, якiх варожыя кулi 

ператварылi у нямоглых iнвалiдау. Усiм хочацца дапа

магчы , а часам не ведаеш, чым i як . Спадзяюся, 
што, як i там, у Афганiстане, цяжкасцi не змоrуць 
прымус iць цябе адмовiцца цi забьщца пра тых, каму 
ты патрэбны. 

3. МАРАВА. 
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НА ЗДЫМКУ: 

ст~дэнт падрых- 1 
тоучага аддзя

лення, былы воiн
iнтэрнацыяналiст 
Аляксандр Ка-· 
сцюкевiч. 

Фота 
С. Плыткевiча. 

23 студзеня у nрацоу ных калектывах на
шай краiны, у тым . лiку i у БДУ iмя У. 1. 
Ленiна nачауся традыцыйны Усесаюзны ме
сячнiк абаронна-масавай работы , nрысвечаны 
70-rоддзю Узброеных Сiл СССР. 

Насустрач 70-rадоваму юбiле ю 
АСАБЛIВАСЦЬ сё.r1 ет

няга месячнiка у тым . што 
ён праходзiць ва умовах 
перабудовы ycix ·сф е р 
жьщця савецкага грамад -
ства, у год правядзення 

XIX Усесаюзнай партый
най канферэнцыi. 

Мэта месячнiка - да 
лейшае удасканаленне ра
боты па выхаванню пра
цоуных, моладзi на гераiч
ных традыцыях Ка мунi-

стычна й партыi , савецка 
rа народа, Узброен ы х 

Сiл СССР, далучэнне шы
рокiх слаёу насельнi цтва 
да абаронна-масаваii ра 

боты. Месячнiк праводз iц
ца у пярвiчных арганiза 
цыях ДТСААФ сумесна з 
ка мсамольскiмi, прафса
юзнымi, спартыунымi ар
ганiзацыямi , таварыствам 
«Веды », савета м ветэра

нау вайны i nрацы. Актыу-

ны удзел у rэты м важ нв1м 
ме ра прыемстве прымаю ць 

воiны запасу , я кiя вы кон- · 
валi iнтэрнацыянальны 

абавязак у Афrанiстане. 
У перыяд _месячнiка , якi 

працяrнецца да 23 люта
rа, запланавана правесцi 
са студэнтамi i супрацоу
нiкамi унiверсiтэта наву
кова-практычную канфе
рэнцыю «70 гадоу н а вар
це заваёу Вял iка га Каст-

рычнiка» , лекцыi, rутаркi, 
даклады , палiтiнфарма

цыi , сустрэчы, студэнтау з 
ветэранамi вайны i працы, 
Узброеных Сiл СССР, на
ведванне -памятных мяс

цiн мемары яльных комп

лек'са у Хатынь· i Курган 
.._Славы. Па месцах рэва
люцыйнай, баявой i пра
цоунай славы савецкага 
народа пройдуць удзельнi
кi «зорных » паходау, на 

факультэтах i у nадраз
дзяленнях адбудуцца ура
чыстыя сходы, а таксама 

спаборнiц_твы . па ваен 
на-прыкладных вiдах 

спорту. Мноriя з гэтых 
мераnрыемствау _ужо 
nрайшлi , а некаторыя 
яшчэ наперадзе. 

В. БЕСПРА3ВАННЫ, 
член парткома. 

Дзе нь rрамадзянскай абароны 
Нядауна на факультэце журналiстыкi прай

шоу дзень rрамадзянскай абароны. 3аняткi 
праводзiлi вопытныя спецыялiсты - работ
нiкi кафедры ГА Б. М. 3ялюткiн, Д. П. Алiфер 
i начальнiк штаба грамадзянскай абароны 
унiверсiтэта Л. М. Мельнiкау. 
ВЫКЛАДЧЫКI i супрацоунiкi факультэта ,рэ

н i равалiся у выкананнi - адпаведных нарматывау, 
у комплексе вывучалi парадак падрыхтоукi i. 
карыстання сродкамi iндывiдуаль'най абароны, 

вучылiся аказваць узаема- i самадапамоrу пры 
раненнях, . пераломах i а~ёках , а таксама пры па
ражэннях радыёактыунымi i бактэрыялагiчнымi 
сродкамi, вучылiся рыхтаваць адзенне да абаро-

• 

ны скуры, дзейнiчаць у выпадку стыхiйных бед
ствау цi аварый на .аб ' ектах. 

У ходзе заняткау дэманстравалiся спецыяль
ныя кiнастужкi - «Аб рэжымах радыяцый
най абароны», «Нармаrывы грамадзянскай аба
роны» i iншыя. 
Днём грамадзянскай абароны адкрыуся ме· 

сячнiк абаронна-масавай работы, прысвечаны 
70-годдзю Узброеных Сiл СССР, якi прахо
дзiць зараз на факультэце . У iм актыуны удзел 

прымаюць выкладчыкi, супрацоунiкi i студэн

ты. 

В. IЛЫН. 



ЕСЦЬ \} 
ПЫТАННЕР 
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Грабень
_чык 

для 

матзма-
u 

тыкау 
Н ярэдка даводзiцца чуць 

ад студэнтау механiка-матэ- · 
матычнага факультэта тлу

мачэннi: мауляу, нездаваль
няючыя адзнакi па прадме

ту «Урауненнi матэматычнай 
фiзiкi» паяуляюцца таму, што 
для далейшай работы гэтыя 

веды проста не патрэбны. Але 
у мя11е, свой пу11кт г леджа11ня. 

Што такое УМФ як 
прадмет? У курсе, якi пра

паноуваецца студэнтам , 

вывучаюцца не толькi 

фiзiчныя з ' явы пры дапа
мозе матэматычных мадэ

ляу , але i сам апарат дас
ледаванняу. 

Студэнты часам не разу 
меюць, што такiя прадметы, 

як вышэйшая алгебра, rеа
метрыя, матэматычны ана 

лiз, дыферэнцыяльныя урау
неннi i некаторыя iншыя 
у тым аб'ёме, у якiм яны 
прапаноуваюцца на першых 
двух курсах ,- rэта толькi 
азбука, пры · дапамозе я кой 
потым будзе ляrчэй скла
даць «словы» i будаваць 
« сl<азы » . Да апошнiх я ад
ношу прадмет « Урауненнi 
матэматычнай ' фiзiкi» . 
Спецыял iст, якi засвоiу 

азбуку i некалькi словазлу 
чэн няу, наrадвае турыста , 
што прыехау за мяж_у без 
практыкi моуных зносiн. 
Зразумела, каб iснаваць без 
цяжкасцей, замежн iку да
вядзецца удасканальваць 
ведание мовы. Запэун iваць 
сябе у непатрэбнасцi выву
чэння УМФ, на мой поrляд, 
азначае адмауляць у мове 
яе rраматыку i сiнта ксiс, 
а таксама i мэтазrоднасць 
пабудовы сказау . 
Я паспрабавау . знайсцi 

У сiтуацыi, якая склалася, 
тыя слабыя месцы, што даз
валяюць студэнтам прыйсцi 
да памыл ковых вывадау аб 
неабходнасцi той цi iншай 
дьiсцыплiны. 

Чаму выкладчыкi фiла

софii на механiка-матэма

тычным факультэце ,. не 

улiчваючы асаблiвасцi фа
культэта , не даюць сту

дэнтам лагiчнага абгрун
тава11ня развiцця той цi iн 
iuaй матэматычнай навукi? 

Частка адказ насцi за пра

лiкi кладзецца на лекта
рау,, якiя, irнаруючы ча

сам iдэйны бок выкла
даеf., аrа матэрыялу , iмк
нуцца дагадзiць валу. 

Такiм ::~ ьжам, выкл-адчы
кам, што вядуць практыч

ныя занят кi, даводзiцца 

дапауняць i фiлосафау, 
i лектарау . Займаюс я 

. гэтым i я, але нярэдка 

разумею : ужо позна. Ба 

студэнты , як паказвае 

практыка, да гэтага часу 

прывыкаюць да штам

паванай сi стэмы наву

ч.ання , якая прычэсвае 

ycix: i фiзiкау, i лiрыкау 
адным грабеньчыкам. Па 
майму ж глыбокаму пера
кананню, 'унiверс iтэт павi
нен раз'вi~аць iндывiду- · 
альнас1,1,ь кож~ага . Вы зrо
дны1 

Ю. ПАЗНЯК, 
асiстэнт кафедры 

матэматычнай фiзiкi 

i электронiкi. 
АД РЭДАКЦЫI . 3 аута

рам гэтага лiста-пытання 
цяжка не пагадзiцца . Мяр-а 

куем, што праблема паяу
ленн-я «шэрасцi» у ВНУ па
вiнна хваляваць многiх . 

Чакаем водгукау аднадум

цау. 

.... -. .... ~-~ 

Нават кал i н апрагчы сваё уяулен
не , · цяжка адказаць, кiм можа бьщь 
гэта дзяучы н а ( вел ьмi ужо я на па 
юнацку выгля дае) па npaфec ii. Неад
нойчы ёй самой прыходзiлася бач ыць 
рэакцыю вялiкага здзiулення , кал i п а
ведамляла: «Я - настаунiца», занад
та ужо не падыходзiць яна пад тра

дыцыйны стэрэатып школьнага ' на 
стау нiка. 

Так, Арына (проз~iшча яна прасiла не 
называць, ба па яе словах, цураецца 
таннай папулярнасцi) нядаун я я выпускнi
ца педпатоку мехмата БДУ , сён н я яна 

працуе у адной з м i нскiх сярэднi х школ . 

Спрабую вызначьщь, якiя праблемы хва
лююць маладога спецыялiста . 

- Выйсцi замуж! А чага смяешся? 
Не думай, што гэта не мае нiякага 
дачынення да прадмета нашай гаворкi : 

Цi ты мяркуеш, выйсцi замуж - зус i м 
не праблема? Калi я вучылася ва унiвер
сiтэце, гэта мяне чамусьцi не х валя
вала, спадзявалася, што заусёды не будзе 

позна . А калi пайшла працаваць, адразу 
адчула: юнацкасць мiнае , кола сяброу зву

зiлася , ба многiя з ix сталi адрэзаным 
куском - ажанiлiся цi з 'ехалi па раз

меркаван!iю, альбо часу не маюць з-за 
працы . Новыя знаёмствы з узрЬстам 

даюцца з начна цяжэй. Дзе ж. шукаць 

:жанiха? У нашай школе калектыу амаль 
цалкам жаноцкi, сярод 120 чалавек, раз, 
два .. , пяць мужчын выкладчыкау ... 

ста рэйшы я выкладчыкi выходзяць з тако й 

не прыемнай с i туацыi проста: вытрэсва
юць улас наручна партфель, нават абма-
цваюць , я к злачынцу. 

Ну, а ты што рабiла? 
- Усё, акрамя вобыску. Аднойчы ска

зала в,у.чню: цi дасi дзённiк, цi выйдзеш 
з класа цераз мой труп . Вучань плача, 

але дзённ i к не дае, мне яга i шкада, 
i . злосць бярэ. Мiма праходзiла ягоная 
класная . Кажа мне потым : вы яга не 

вельмi... А йчым у яга злосны, лупцуе . 

А дрэнна сябе паводзiць таму, што 
пасябравау з падонкамi, якiя падгавор
ваюць рабiць гадасцi , 

·_ Так, зразумела , настаунiку патрэбна 
добра ведаць сваiх вых-аванцау .. . 

- Вельм i дапамагае у гэтым рэйд 

«Падлетак» , калi лепшыя вучнi, актыУ, 
класны кiраунiк (мне давялося бьщь i клас
на й ) наведваюць - непаспяваючых цi вуч

няу , якi я дрэнна сябе паводзяць . 
- Дарэчы, мне не заусёды былi зразу

мел'ыя гэтыя «праверкi » . Тым больш, ра
зам з вучнямi . Навошта? 

- Ты сама сябе супярэчыш. Толькi што 
зауважыла, што, выхаванцау патрэбна 
ведаць ! Гэта у школе яны аднолькавыя: 

i форма, i падручн i кi, i дзённiкi. Але 

дома .- - розныя , таму што i ce i;>l' i роз
ныя бываюць. Скажам, Пеця цэлы тыдзень 
нервовы , лёгка узрушваецца , дрэнна 

пачау ву чыцца. Мо у яга дома не усё 
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- Ну, а акрамя асабiстых? 
-;- Хапае . Самая галоуная, лiчу , што ма-

ладога спецыялiста н i хто не выхоувае, н i х

то не дапамагае яму . Бы кiнулi у ваду i -
плывi . Прауда, з адной агаворкай : шмат 

залежьщь ад калектыву. Хаця - сустра
каю многiх маладых калег - усе гаво

раць аднастайна па гэтаму пытанню . Доб
ра, ка лi хоць па-сабачы умееш плаваць . 
1 тое далёка не праплывеш . Гэта ад
люстроуваецца у зрывах, бываюць i слё-
зы, i крыуда. · 

- · Скажы, дысцыплiны, заклiка11ыя да
памагчы будучаму · педагогу, цяпер табе 
спатрэбiлiс я? 1 

- Дысцыnлiны так, але не тое, што 

мы магл i вынесцi з ix у час вучобы. 
Не змаглi nрадметнiкi з педагагi чным 

профiлем абудзiць у нас цiкавасць да пе
дагогiкi . Нават i прозвiш!-!ау не магу ix 
прыгадаць" На матдысцыплiнах бь1ло у 
многа разоу цiкавей. Вельм i дапамага
ла практыка. Не ведаю, як зараз, але ка

лi я вучылася, яна, на жаль, пачынала

ся толькi з !V курса. Упэунена: пачынаць 
трэба зkачна раней. · . 

Арына, успом11i свой першы урок. 

Вельмi баялася. Гэта памятаю доб
ра. Паджылкi траслiся, У курс мяне н iхто 
не уводзiу, пальцам паказалi на кабi
нет, куды я павiнна была увайсцi, дзецям 

.нават не прадставiлi . 

- А._ Яl< дзецi аднеслiся да цябе? 
Надз iва добра . Цiхенька сядзелi . 

Уважлiва" разгля-далi i Спачатку я ix была 
гатова yc ix любiць як родных. А яны, чар
цяняты, манiлi, «праводзiлi » . Да гэтага 

цяжка было прывыкнуць. Напрыклад. Са
мая традьщыйная сiтуацыя, у якую трап

ляе кожны малады настаунiк - вучань 
адмауляецца даваць дзённiк. Некаторы я 

уt:ё добра, калi гэта бачаць яга тавары
шы з класа? Цi не адбiваецца гэта на 
яга гордасцi , цi не будзе такi «рэйд» 
для яга сапрауднай драмай? Думаецца, 
нельга выстауляць нечае гора на усеагуль

ны агляд . Дапамагаць патрэбна, а про
ста глядзець ..:_ не . 
Арына, скажы, а як на табе, як на 

асобе, адбiваецца твой прафесiйны за
нятак? Напрыклад, цi стала ты больш 

цярпл i ва й у аднос i нах да людзей? 

- Не . Заусёды, мяркУ-.ю, была цярп
л iвай да чалавечых . недахопау, iмкнула
ся ва ус я кi м разе . Наадварот, стала, 

бадай, больш рэзкай. Ба я даю веды i 
патрабую аддачы. Як жа iнакш? Але гэта 
толькi у школе . Сярод сяброу хаваю. 
Не хацелася, каб яны пры маiм наблi
жэннi усклiкалi: «Увага! Вучылка iдзе! » 

- Цi значыць гэта, што . у тва iм уяу
леннi ёсць стэрэать,п «вучылкi », на якi 

:ты б нiколь к i не хацела паходзiць? 

- Гэта выкладчык, якi роб i ць выгляд , 
што усё на свеце ведае, якi не бачьщь 
у вучню асобы, не зауважае яга думак, 
толькi нешта дае, нiчога не бярэ узамен, 
не вучьщь думаць. 

- А_ цябе твае вучнi прымушаюць 

думаць? 
- Асабл i ва . кал i задаюць цяжк i я пы

танн i . Аднаго разу скардзяцца мне вуч

нi на 11астаунiка: такi-сякi, мауляу . Я паабя
цала разабрацца . Пытаюся: а вы нiколi 
не робiце памылак? Вьt заусёды iдэаль
ны я? А яны у адказ: «А вы iдэальная?» -
«Не . Думаю, што недахопау не пазбауле
ны н i водны чалавек. Без недахопау мажа 
быць толькi машына. Галоунае, асэнсаваць 

свае недахопы, змагацц_а з i мi да канца 
жьщця ... » 
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А ц i заусёды у цябе атрымоу
вае цца адка зваць на пытаннi шчыра , бе з 
х i трыкау? . 

- На жаль. Неяк у мясцовы П а лац 
ку льтуры у н ядзелю павiнны былi прые
хаць самадзейны я артысты. П·атрэбн а бы л0 
забяспечыць «гледача ». А дзецi занату
рылi ся: «Не пойдзем. Мы ужо дамо
в iлi ся з пiянер\')ажатай дапамагаць еи 

грузiць макулатуру». Быу у маi х дзя

цей «пункцiк» - сабраць больш за yc ix 
макулатуры, каб заняць ! месца . 1 яны 
гарэлi гэта й сnра вай . А як бьщь з кан
цэртам? Яны мне прама зауважаюць: 
няужо вы сапрауды лi чыце, што канцэрт 

больш важны за макулатуру? Тым больш, 
ён пэуна нецiкавым будзе : Што я iм ска
жу? Што я пав iн на даваць пер</д завучам 

справаздачу не толькi за макулатуру? 
Што я разумею , калi мерапрыемства 

цiкавае, дык нiкога не трэба . на яга 
цягнуць ледзь не на вяроуцы, што дзецi 
самi табе усе вушы пратрубяць? 

Наогул , · шмат яшчэ у школе фарма
лiзму . Асаблiва з гэтым i мерапрыем

ствам i , якiя нi для разуму, нi для сэр
· ца, а для «галачкi » - з году у год ад

настайны я агляды строю i песнi , што
тыднёвыя ( !) конкурсы насценгазет. ! ншы 
раз зусiм даходзiць да абсурду. Было 
свята горада . У парку Горкага для на
шай школы вылучылi месца: мы павiн
ны былi прынесцi некалькi жывел~н. 

Мала таго, што у лiпенi дзяцей амаль 

немагчыма адшукаць у горадзе, дык дзе 

яшчэ знайсцi экзатычнага звярка? Доб
ра, знайшоуся-такi папугайчык. А у апош
нi момант паляцеу з клеткi . У вынiку 

школа... «абняславiлася», як сцвярджалi 
потым паугода завуч i дырэктар. 1 нель

га нiяк растлумачьщь, што гэты непрыем- 1 

ны выпадак больш горшы для малень
кага гаспадара птушкi, чым для усёй шко

лы . 

- А ц i валодаеш ты ужо сакрэтамi 

сваёй npaфecii 1 
- Н,:~пэуна, маленькiмi. А наогул сак

рэтау шмат. Нават вопытныя настаунiкi 
са здз iуленнем iншы раз зауважаюць : 
падры хтуеш i правядзеш суперцiкавы 

урок, дзецi, здаецца , вельм i задаволены. 
А, на наступны дзень робiш апытанне -
па веда~ «нуль». А бывае i так. · Ад
чуваеш сябе дрэнна, урок рыхтуеш спу

сцi ушы рукавы. На наступны дзень -
амаль 1 00-працэнтнае засвойванне матэ
рыялу. Ад ча га гэта · залежьщь? 

Дарэчы, я к ты ры хтуешся да урокау? 
На · nадрыхтоуку у мяне затрачва

ецца 3- 5 гадз i н. Спадручна тое, што я 
мi!!([у гэтыя гадз i ны раскiдваць на усе сут

кi. Але цяжка рыхтаваць урокi, не маю- · 
чы багажу . Мне у гэтым вельмi дапа

магл;~ у свой час практыка у ад11ой з са
мы ,r '·· прэстыжных матэматычных школ 

(No 19). Шмат даюць секцыi прадметнiкау. 
!мкнуся выкарыстоуваць элементы метаду 

Шаталава, на жаль, нялёгка дастава~ь яга 
апорныя канспекты . 

- Карацей гаворачы , табе пастаянна 
патрэбна бьщь у «форме» .. . 

1 i мкнуцца увесь час запауняць 

белыя плямы у сваёй эрудьщыi . Часта 

успам i наецца вось гэты выпадак. Ехала 
я са сваiмi «чацвёртаклашкамi » у ауто

бусе - была экскурсiя па памятных мяс
цiнах горада. Наблiжаемся да Опернага 

тэатра . Экскурсавод пытаецца: дзецi, ка

му гэты помн i к? 

- ЧаЙКО)IСКаму! 
- Як не сорамна! гаворьщь яна .-

Мы ж усе ходзiм у тэатр Оперы. Дык ка

_му помнiк? 

- Го~:>каму! 
- .. .Пушкiну ! 
Я уцiснулася у крэсла - мiж,Еюлi. Думаю, 

зараз хто-небудзь спытае i ·у Мяне , а я так i 
не адкажу. Вась скажы , ка му гэты пом-
·нiк? · 

Тут ужо я пацiраю лоб . 
- Урэшце, як ты стала настаунiцай? 
- Не магу сказаць, што гэта было ма-

ёй марай з дзяцi нства . Хацела паступаць 
у медiнстытут . Адчувала, не пацягну . 

Мацi параiла не спяi.uацца: папрацаваць 
санiтаркай, падрыхтавацца. А вучыла
ся я у школе з матэматычным ух1лам . 

У нашым класе амаль усе праглi пасту

паць. Разгубiлася , няужо толькi я не па
ступлю? Павагалася i вырашыла - пра
мая сцежка на мехмат, да таго ж там, 

нягледзячы на высокi конкурс, няма «qлат
ных» . Вась i адбылося .. . 

- Не расчаравалася? 
- А ты не адчула па маiх расказах? 

Не! У школе можна працаваць i праца
ваць з задавальне_ннем. Нягл.едзячы на 
эмацыянальныя перагрузкi, калi хоч;~цца 
сядзець у цемры i цiшын i , нават пла

каць . Дзе ж гэтага не бывае·? Да таго, 
што такое прызванне? Ведала я нямала 

дзяучына к, я к i я школай проста трызнi
лi. Праз'· паугода працы з 1 х застал~
ся · у школе адз1нкi. Так- што, · бач , не у ад
ным прызваннi справа. Я упэунена, галоу

нае, каб работа табе спадабалася , каб яна 
у цябе атрымоувалася, · тады i не прый
дзецца закл i каць рабiць яе сумленна. 

- Цi упэунена ты, што зможаш у школе 

застацца да neнc i i? 

- .. .Пакуль я _малады спецыялiст i пра 
пен~i._ю н е думаю . 

Гутарку вяла 
А . BIX POBA. 
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ЛёС, абраны 
часам Павел Паулавiч ШУБА, 

nрафесар, доктар фiлалагiч
ных навук, загадчык кафед

ры рускай мовы Белдзярж

унiверсiтэта iмsi У. 1. Ленi
на - ветэран Вялiкай Айчын
най вайны. 
З вайны пачалося яrо ад

крыццё свету, ёю дыктавау
ся яrо лёс, ёю адбiралiся 

адзiнкi вымярэння саnрауд
ных .каштоунасцей. За бая- · 
выя заслуri (разумеем : за 
яркае nраяуленне савецкага 

nатрыятызму) П. П . Шуба 
узнагароджаны ордэнамi 
Славы 111 стуnенi, дйчын н ай 
вайны I ступенi , медалямi . 

Самаадданая накiра-
ванасць да ведау з цягам 

. часу зрабiла Паула Пау
лавiча · Шубу высокiм аута
рытэтам у навуцы, любi
мым педагогам. 

· Буйны вучоны-мова-
знауца, аутар больш 25 
прац, многiя з якiх з ' яу
ляюцца фундаменталь 

нымi, заслужаны дзеяч 

навукi БССР, П. П. Шу-

6а - цудоуны арганiзатар 
навуковай i навукова-ме0 

тадычнай работы . Пад яга 

кiраунiцтвам i пры яга 
актыуным удзеле як ау
тара i рэдактара друкуюц
ца мiжвузаускiя зборнiкi, 

ком плекс вучэбных дапа-

можнiкау для студэнтау 
фiлалагiчных факультэ

тау унiверсiтэтау. 

Выдатнiк вышэйшай 

адукацыi СССР, прафе

сар П. П. Шуба падрых
тавау 15 кандыдатау на

вук, якiя працуюць у ВНУ 
нашай краiны i за мяжой. 
Ушаноуваемы сваiм i вуч
нямi, П. П , Шуба пра

цягвае шэсце сейб i та, му
дры абавязак якога - уз
гадаваць асобу - настау
нiка i вучонага. 

Вь1датнiк народнай аду
кацыi БССР, П. П. Шуба 
накiроувае працу па · ака

занню дапамогi сярэдняй 

школе у рэалiзацыi рэ
формы. . Настаунiкам
практыкам П . П. Шуба вя

домы як адзiн з аутарау 

·шматколькасных падруч

нiкау i слоунiкау. Пад яга 
кiраунiцтвам аутарскiя ка
лектывы выдалi вучэбны 
комплекс па рускай мове 

для 5-6 класау школ з 
беларускай мовай наву
чання . Падручнiк «Русский 
язык» з гэтага комплексу 

удастоены сярэбранага 
медаля ВДНГ СССР . 

Творца уласных , актыу

ных адносiн да свету i да 
сябе, п рафесар П. П. Шу
ба вядзе вялiкую -грамад
скую i прапагандысцкую 
работу. 

За nocnexi у развiццi 
лiнгвkтычнай навукi i 
падрыхтоуку педагагiчных 

i навуковых кадрау п. п. 
Шуба узнагароджаны ор
дэнам Працоунага Уыр
вонага Сцяга. 

Мы ганарымся камун i

стам, ветэранам вайны, 

вялiкjм пращ1унiком, сцiп

лым · i-добразычлiвым ча- ~ 
лавекам, чый лёс абрау 
час. 

СУПРАЦОУНIЮ 
КАФЕДРЫ РУСКАЙ 

мовы 
ФIЛАЛАПЧНАГА• 

ФАКУЛЫЭТА. 

Маrчыма, журналiсты, якiя працуюць на радыёстанцыях «Голас Амерыкi» i 
« Свабодная Еуропа», што старанна адшукваюць негатыуныя факты з нашага 
жьщця , гэтую навiну успрынялi б як асабiстую абразу. Асаблiва тыя, хто за'й
маецца пытаннямi «савецкай arpэcii у Афганiстане». 
За «круглым сталом» дыскусiйнага клуба «Палiтыкус» гутарылi, niлi чай; 

сnявалi necнi «ахвяры » i «агрэсары». Гэты.факт лёгка растлумачыць, калi усё nе
равесцi з мовы радыёвайны на мову мiрную, а таму i праудзiвую. У гэты ве
·11ар сустрэлiся агiтбрыrада афганскiх студэнтау з Унiверсiтэта дружбы наро
дау iмя Патрыса Лумумбы i члены Мiнскага клуба воiнау запасу «Памяць», як iя 
!3ыконвалi iнтэрнацыянальны абавязак у Афганiстане. 

.. 
мы 

i яга с iле? Цi патрэбны iм сказаныя 
на дарогу_ славы? 

- Тады я не стрымауся : « Хлопцы , 

з плляво11-
пошты ::::· 

Дзень 
добры! 
Я .ужо было зусiм страцiу 

надзею атрымаць тваё niсь
мо. Каб толькi ведала ты, 

якi я шчаслiвы зараз, калi 
трымаю яrо у руках! Не 
памятаю, цi ставiуся калi
небудзь раней з такой пава

гай да паштальёна. Наурад. 
Па_угода назад я н,ават не 
здагадвауся, колькi радасцi 
можа прынесцi канверт З ма
iм гrрозвiшчам. Наш стар

шына часам кажа: «Настрой 
салдата знаходзiцца у не
пасрэднай залежнасцi а11, 
:rрываласцi яrо «тылу», ад 
таrо, што на два гады ад

·соуваецца так далёка, нiбы 
Х другое жьщцё.» . Заняткi,_ . 
к,iно, дыскатэка . Гэта · мае 
усnамiны: Часу уnадаць у 
~1 ланхолiю , . вядома, не за
стаецца : служба. Але доу
rае маучанне блiзкiх людзей 
для , кожнаrа з нас nераносiць 
нял~гка. 1 ~~ём, i но~чу, у 
час заняткау I страявои nад

ры!!:тоукi знаходзiшся пад 
уражаннем гэтаrа маучання, 
ламаеш галаву, што ж здары

лася? Сам не раз бачыу, як 
nрападае у хлопцау настрой, 
знiкаюцы з тварау усмешкi. 
[эJ'а значыць, .не прыходзяць 
пif'ьмы, губляецца сувязь з · 
«тылам». 

У вас сесiя ... Я нават памя
таю што у маёй групы пер
шы 'экзамен 13 студзеня. Цi
кава якiя адзнакi хто атры
;.ау?' Здаецца, зараз. рыхта
вауся б да экзаменау больш. 
сур'ёзна i rлыбока. Колькt 
часу м;~.рнавау раней! Т~т 
мноrае"еаз~~~-~~- Думаю, ка
лi вярнуся, усе оудзе не так. 
1 сам перамянюся за rэтыя 

два гады. 

Гучыць каманда: «Адбой!» 
Пасля яе я яшчэ доуrа 

мару аб сустрэчы з табой. 

У. ВЕРАСЮК, 

«Памяць» выязджал r у мiнулым годзе 
у Ашхабад на першы Усесаюзны збор · 
маладых воiнау запасу, дзе была вы-

IНТЭРНАЦЫЯНАЛIСТЫ 

- Гэтая дружба дасталася нам ад 
бацькоу,- так пачау вечар Мухамос 
Азiз, студэнт юрыдычнага факультэ

та У ДН, член бюро агульнасаюэнага 
камiтэт'а Дэмакратычнай арганiзацыi 

моладзi Афганiстана. 

Далёкi, блiзкi Афrанiстан 
· Аб клубе «Памяць» расказалi гас
,цям яга члены Юрый Бацян, Вiктар 
Барыла, Mixaiл Гашка, Уладзiмiр Да
ноускi, Тарас Кецмур, Генадзь Зь;ль, 
Алег Ляшэнка. 

Ен быу створаны у 1983 годзе i 
аб' яднау 400 чалавек. Асноуная~рабо
та - шэфства над сем'ямi_ заг i нуу
шых, дапамога хлопцам, якiя атрымалi 
ранf!ннi i знаходзяцца зараз у шпiталi 
(пры клубе створана iнiцыятыуная 
група). Адной з асноуных задач з ' яу
ляецца ваенна-патрыятычнае i iнтэр

нацыянальнае выхаванне дапрызыу

нiкоу. Рабяты часта выступаюць перад 
школьнiкамi i членамi ваенна-спартыу
ных клубау «Юны дэсантнiк». 

Асаблiвыя, прасякнутыя клопатам i 
увагай адносi ны у чле-нау клуба · i. мацi 
загiнуушых воiнау. 

Тарас Кецмур расказау аб тьrм, як 
кl)уб арганiзавау сустрэчу Навага года 

для мацi в оiнау-i нтэрнацыяналiстау. 
Вель мi важна не пакiнуць чалаве
ка сам-насам з яга горам . А зараз i·
членау клуба чакае сюрпрыз, якi 11ад-

рыхтавал i да 23 лютага жанчын ы:. 
Тыя, хто служыу у Афганiстане, ве

даiоць_пра жьщцё больш, чым ix равес
нiк i. lм знаёма пачуццё франтавога 

братэрс,тва. 1 пачуццё . абпальваючага 
болю ад немагчымасцi дапамагчы леп
шаму сябру вярнуцца да жьщця. Яны 
больш сканцэнтраваныя, разумныя, 
грунтоуныя за многiх маiх равеснiкау. 
Што адчуваюць яны, кал i прыходзяць 

на сустрэчу з заутрашнiмi прызыу
нiкам i , многiя з якiх не могуць сказаць 

нiчога не толькi аб жьщцi i смерцi, 
вайне i мiры, але i аб самiх сабе? 

Запрасiл i аднойчы Алега Ляшэнку 
у Музей гiсторыi Вялiкай Айчыннай 
вайны на сустрэчу з дарослымi людзь

мi , якiя, на яга думку, ужо павiнны 

бьщь гатовымi змагацца, нават гiнуць, 
калi патрабуе гэтага во i нск i абавязак . 
Але на працягу усёй сустрэчы, дзе вы
сту;пал i ветэраны В ялiкай Айчыннай вай

ны i вайны у lcnaнi i, · яга не пакiдала 
гiачуццё прыкрасц i i злосцi на прызыу
нiкоу, на чыiх тварах, акрамя рауна

душша i адкрытай нуды, нiчога не 

было. Абурауся: каму i навошта тут га
вораць аб вытоках iнтэрнацыяналiзму 

вам жа усiм хочацца спаць, я ж разу
мею». Але i ix абв iнавачваць нельга,

працягвае Алег.- Яны нiчога яшчэ не 

ведаюць. Я i сам да службы у apм i i 
не быу залатым... . • 
Атрымлiваецца, каб разабрацца у 

самiм сабе, у адносiнах да людзей i. 
жьщця, , неабходна кожнаму прайсцi 

праз «свой» Афган'iстан? 
- Наша рэспублiка на адным з пер

шых месц па ваенна-патрыятычнаму 

выхаванню ,- пачау адказ на гэта пы

танне Юрый Бацян.- Але пачынаць 
выхаванн~ пачуцця патрыятызму у 

школе - цi не 11адта позна? Ды i не у 
стане школа працаваць адасоблена. Ка
лi чалавек дажыу да васемнаццацi 
rадоу i не ведае, што т~кое п~аца, 
калi ён усё жьщцё адчувау надзеиныя 
рукi бацькоу, сумняваюся, цi· дапаможа 
яму наглядная агiтацыя · i шматлiкiя 
сустрэчы з ветэранамi. 

Щмат расказау пачулi у гэты вечар 
студэнты з Афганiстана аб руху воi 
нау-iнтэрнацыяналiстау у Савецкiм 

Саюзе. Прадстаунlкi гарадскога клуба 

брана УсесаюзнаSJ iнiцыятыу,ная група. 
Старшыня клуба «Памяць» Павел Шаць
ко стау яе камiсарам (на сустрэчу Па-~ 

ша прыйсцi не змог трапiу у 

шпiталь). 
Яшчэ раз пераканалася, наколькi 

i
0

лжывымi бываюць выступленнi за
межных прапагандыстау, калi глядзела 
вiдэафiльм, што прывезлi афганскiя 
студэнты. Кадры, на якiх 1мi11 ьгакщь 
разбураныя . школы, - твары пакалеча
ных дзяцей... Асаблiва запомнiлася 
асляпляльнае неба i чарада галубоу. 
1 студэнты з Афганiстана, i нашы хлоп
цы усмiхалiся, гледзячы на гэтых мiр
ных птушак, што ,заусёды былi увасаб
леннем чалавечай надзеi на мiр i шчас
·це. 

На ' Усходзе гавораць аб тым, што 
галоунае для птушак, каб былi кры
лы, а для чалавека - сяброуства. 
Вечар , якi адбыуся у «IТалiтыкусе» -
яркi штрых у карцiне iн'rэрнацыяналь
нага братэрства двух народау. 

, Ж. МIХАЙЛАВА, 
студэнтка факультэта · 

журанл iстыкi. 
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ЮБIЛЕЙ ) 

На роднай мове 
дау адзiнакую душу, дык 

скуль жа гэта узялося, 

што адзiн марнуе ды i над 
людзьмi збыткуе, а дру
гi, бедны панi.uчыну слу
жыць, альбо аброкi у каз0 

ну плоцiць? 

У заключнай частцы тон 

апавядання зноу мян яец

ца. Га зеты звычайна за

канчваюцца палымянымi 
заклiкамi да беларускага 
народа узняцца на бараць

бу за сваё вызваленне: 

Вiды ваколiц вёскi Ма
стауляны. Тут ён нарадзiу
ся. Будынкi Свiслацкай 
riмнaзii i Пецярбурrскаrа 
унiверсiтэта , дзе ён ву
чыуся. «Мужьщкая прау
да» - першая нелегаль

ная беларуская газета та
rо часу. Фатаrрафii В . Уру
блеускаrа, А. Дамброу
скаrа, А. Пацябнi, В. Трау
rута i iншых паплечнiкау 
кiраунiка паустання 1863 
года у Беларусi i Лiтве ... 
Пэуна, хопiць пералiчваць . 
Вы ужо здаrадалiся, што у 
rэтым нумары рубрыка 
«Юбiлей» расказвае пра 
народнаrа героя Кастуся 

Калiноускаrа, чыёй памяцi 
былi прысвечаны унiверсi
тэцкiя riсторыка-лiтара

турныя чытаннi. 

БЕЛАРУСАJ! 
Кожны п~-свойму тал

куе, на свой . бок цягне. 
Цар кажа, што ён добра 

нам думаець, а паны ка

жуць, што яны добра, ду
маюць нам зрабiце, а му

жык бедны ад ix дабро
сцi як прападау, так пра
падае ... » (№ 2). · 

« ... няма чаго ждацi ад 

нiкога, бо той толькi жне, 
хто пасее. Дык сейце ж, 

Дзецюкi, як прыйдзе па

ра, поунаю рукою, не шка

дуйце працы - каб i му
жык быу чалавекам вол,ь
ным, як на цалюткiм све

це.» (№ 3); 

XIX стагоддзе - час 
фармiравання новай су

часнай беларускай лiтара
турнай мовы. Гэта перыяд, 

звязаны з iмёнамi Ф. Ба
гушэвiча i Д.-Марцiнке

вiча. XIX стагоддзе умно
гiм прадвызначалася пау
станнем 1863-1864 гг. Без 
перабольшвання можна 
сказа~,,ь, што новая бела
руская лiтаратура, як 
мова, на якой пiсалася, 

па сваiм пачатку «хрысцi
лася» у агнi паустання 

на чале з Кастусём Ка

лiноускiм. 

Сем нумароу «Му

жьщкай прауды» - пер

шай беларускай неле
гальнай газеты - засвед

чылi вь1сокi узровень 

валодання беларускай мо-

вай яе выдауцом. Ен ;..е 
вывучау яе нi у Свiс
лац~ай гiмназii (пазней 
пераутворанай у павято

вае вучылiшча), нi у Пе
цярбургскiм унiверсi
тэце. Беларуская мова бы
ла арганiчнай, роднай 
мовай К. Калiноускага. 

Мы ведаем, што ён нара

дзiуся у шматдзет_най 
(быу дванаццатым) сям' i · 
беднага шляхцiца, якая 
сваiм жьщцёвым узроу
нем не адрознiвалася ад 
серадняцкага сялянства . 

Выдзялялася хiба што 
толькi больш высокай аду

кацыяй. Барта нагадаць i 
такi факт. Як вядома, 

першая кнiжка Д.-Марцiн

кевiча драма-iдылiя «Ся
лянка» выйшла у 1846 го
дзе, калi васьмiгадовы Ка
стусь жыу у бацькоу
скiм фальварку Акушоу; 

ка. К 1855 г. (час па
ступлення ва унiверсiтэт) 
у асяроддзi шляхты i ся- , 

лянства чыталiся ужо i 
«Гапон», i «Вечарнiцы» . 

Далучыушыся да гэтай лi-

«17 жн1уня. Прачнууся у 11 .30. Прыйшлося дoyri час 
спрачацца з Коцем: упарта не жадау ён · адмауляцца ад 
гуся. Потым прачнул1ся астатнiя. Смажым рэштк1 рысу. 
3 жалем пазiраем , · як нашы лыжкi знiшчаюць згушчанае 
малако. Апошняе. 
Каля 13.00. Я , Косця i Марына накiроуваемся на левы 

бераr. Да караля. Таццяну пакiдаем за rаспадыню ... » 
Без каментарыяу вам цяжка будзе зразумець rэтыя запi-

сы. Таму прапаную свае тлумачэннi. · 

КОЦЯ - маладое сакаляня-дзербнiк, якое добрасум
ленна суправаджала нас у час шаснаццацiдзённага 

падарожжа па рацэ Пыра-яха, што · у перакладзе з не
нецкай мовы азначае «рака шчупакоу». Такое «iмя» 

яно атрымала дзякуючы свайму лепшаму сябру -
удзельнiку экспедыцыi маскоускаму1 дзевяцiкласнiку 
Канстанцiну Алегавiчу Цiмафееву (чытайце iнiцыялы у 
рускiм варыянце). Зараз Коця кватаруе у аднаго з 
аматарау птушак - драпежнiкау у Маскве . 
ГУСЯ мы адстрэлiлi учора вечарам у 

мэтах. Пасля неабходных вымярэнняу 
змесцiва страунiка ryci i кулiкi звычайна 

цёл або даставалiся пражэрлiваму Коцю . 

навуковых 

i аналiзу 

iшлi у ка-

КАРАЛЬ - невялiкi, абгароджаны сеткай адсек для 
загону аленяу . Звычайна каля яго можна знайсцi без 
асаблiвай цяжкасцi прыгожыя i моцныя г'алiнкi рог але
няу. 

Побач з каралем, сярод тундры, стаялi загружаныя 
нарты. Нашаму абурэнню не бщло канца. Даверлi.
вы i сумленны народ гэтыя ненцы. Калi адпрау

ляюцца вясной з аленямi на поунач, у Байдарац
кую тундру, упакоуваюць усё, што спатрэбiцца толь
кi зiмой, i прымацоуваюць маёмасць да нартау. 

Спрадвеку iснуе у тундры не замацаваны нiякiмi пя
·чацямi закон - крануць рэчы без гаспадара дазваляе 
са'бе хiба толькi мядзведзь. 

Суровае жыццё чакае таго, хто пасялiуся у тундры. 
Таму i адносiны памiж людзьмi заснаваны на даверы i 
добразычлiвасцi. Аднойчы нам давялося бачыць напау
гнiлыя нарты, гаспадар якiх ужо некалькi гадоу як па

мёр. Да гэтае пары стаяць яны некранутымi . 
Гэты раз нас сустрэлi адкрытыя скрынкi, раскiданае 

адзенне, кнiгi ... Усё зразумела: тут папрацавалi звяры 
на дзвюх нагах. Калi рака затрымае свой бег, скаваная 
магутным панцырам лёду, вернуцца сюды ненцы . 

Што падумаюць гэтыя лн;,дзi, якiя паспадзявал i ся на 
векавы вопыт сваiх продкау, што жылi па спрадвеч

ных законах тундры? 
Нечаканыя госцi пакiнулi на беразе ракi частку свай

го скарбу: гумавую падушку i насос. Няужо туры
сты? У такiм выпадку ужо у факторыi мы ·зможам 

сустрэцца з гэтымi злачынцамi. У тундры нiводны 

крок не застаецца незаув,ажаным . 
Павольна ру:хаюцца на·перад нашы байдаркi «Тай- · 

мены, i «Калiбры» да Бурыдана - каменнай брамы. Бу
рыдан гэта iмклiвыя струменi, вiры, падводныя 

уцёсы. Па дарозе рабiлi звычайны улiк птушак, якiя 

таратуры, К. Калiноускi 

добра усведамляу, што 
мова беларуская гэткая 
ж прыгожая, багатая 
гнуткая, як i любая iншая 
з еурапейскiх моу. 

Мова газеты «Мужьщ

кая прауда» (1862-1863 
гг.) уяуляе сабой у пэу
най ступенi апрацаваную 

народную гаворку ва усёй 

сукупнасцi. яе хар,;1ктэр
нr.1х рыс . «Мужьщкая 

прауда» засведчыла шы

рокiя семантычныя i сты
лiстычныя !"агчымасцi бе
ларускай мовы. Ад высо

кай патэтыкi да слоу нiз

кага гучання такi 
дыяпазон . мовы аутара. 

Побач з такiмi тыповымi 
(магчыма, i стылiзаваны

мi) народна-гутарковымi 
формамi слоу, як пран

цузы (замест французы), 
Свiстаполь (Севастопаль); 
некрут (рэк рут), ман iхвест 
(ман iфес т), у мове «Му
жыцкай прауды» адлюст

равалася даволi значная 
колькасць тэрмiналагiчнай 
лекс iкi (асэсар, губерн~-

тар, казначэйства, камi

сар, манiфест, пасрэднiк, 
сенат, спраунiк, чыноу

нiк i iнш.). Шырока кары
стаецца аутар такiмi воб

разна-выяуленчымi срод

камi, як эпiтэт (прауда 

горка, шчасце нябеснае), 

параунанне (суды маскоу
скiя - гэта воучая яма; 

як свет шырок i , кроу 
пальецца; цар як гэты 
воук), устойлiвыя зваро

ты (дзяруць астатнюю 
кашулю, дабiцiся да кус

ка хлеба; ц-ярпеу крыжо
выя мукi; пайшлi з дымам 

хаты; аддаць на вечныя 

мукi). 
Структурна кожны з ну

мароу газеты _падзяляецца 

на тры часткi. 

Пачатак нумара напiса

ны у газетна-публiцысть,ч~ 
ным стылi. Тут аутар з 
пафасам узнiмае злаба
дзённыя пытаннi, эмацыя

нальна i вобразна перадае 
кожную сваю думку: 

«Дзецюкi! 
Кал i Бог стварыу ycix 

людзей вольнымi усiм . 

• 

У другой частцы аутар 
у даходлiвай форме тлу

мачыць тыя цi iншыя з'явы 

тагачаснай рэчаiснасцi, на 

кан крэтн а-жыц цёв ы х 

прыкладах паказвае ста

нов iшча беларусау. Стыль 
апавядання з публiцы
стычна-газетнага перахо

дзiць у размоуна-апавя
дальны. Перад намi ужо 
своеасаблiвая гутарка, ня
спешнае апавяданне, дэ

талёвае, разгорнутае: 

«Быу калiсьцi народ наш 
вольны i багаты. Не пом
няць гэтага нашыя баць
кi i дзяды, але я вычы

тау у старых ксендж

ках, што так калiсьцi 
бывала.- Паншчыны тады 
нiякай не было. 1 няма 
чаго таму дзiвавацiся, бо 
было лесу шмат, поля 
колькi хочаш, а людзей 

жа мала, дык нашто ж слу

жыць паншчыну за зямлю, 

калi · кожны мог лесу 
выцерабi ць, хату сабе 
паставiць i мецi сваё по
ле .. . » (№ 2). 

«Дзяры з нас, Цар, дзя
рыце з нас, чыноунiкi яго

ныя, хаця да астатняй 
скуры; але памятайце, 

што i на вас прыйдзе па
ра, што калi мужык раз
гуляецца, то як свет шы

рокi, кроу ваша паль

ецца!» (№ 4). 
Напiсаная страсна i эма

цыянальна, шчыра i давер
лiва, адлiтая у жывых i 
пякучых словах, «Мужыц

кая прауда» К. Калiноу
скага стала не толькi ма

нiфестам народнага зма

гання за волю. Яна выя

вiла незвычайны талент 

публiцыста, палым я нага 

трыбуна народных дум i 
спадзяванняу - К. Калi

ноускага - Яськi-гаспада
ра з-пад Вiльнi. «Мужьщ

кая прауда» з ' явiлася 
школай i узорам ' выпра
цоу11Сi новай беларускай 
лiтаратурнай мовы - на

родна-размоунай у сваёй 
аснове. 

Мiкалай ПРЫГОДЗIЧ, 
дацэнт кафедры 

беларускай мовы. 

• у сакал1нь1м кра1 

~:}--~ 
;~ .. /---:~ 

сустракалiся нам. Асаблiва многа было крахалёу. 
Амаль увесь Бурыдан прайшлi без прыгод. А у кан

цы ... Са скалы сарвауся, напауняючы звонк i мi гукамi 
цяснiну, сокал. Маё сэрца, сэрца арнiтолага, здрыга-

нулася: «Гэта ж сапсан!» Колькi раз у душы песц1у я 
на\!(зею аб гэтай сустрэчы! 1, зразумела, выбiраючы 
сапсана сiмвалам сваёй будучай дзейнасцi, сiняй птуш
кай сваiх пошукау, я не · уяуляу сабе, што сустрэ
ча адбудзецца так нечакана. 
САПСАН - другi па велiчынi, пасля крэчата, сокал 

фауны свету. Сустракаецца вельмi рэдка. У Бела

русi 3-4 пары жывуць у самых глухiх раёнах . 
1 вось з трывожным крыкам носiцца над намi птуш

ка, а са, скалы ляцiць насустрач яшчэ адна. У яе гру

бейшы голас, ды i афарбоука не такая кантрасная -
са мка . Магчыма, недзе побач знаходзяцца птушаняты . 
Калi сумлен1;1а, дзеля гэтай сустрэчы прайшоу я увесь 
нялёгкi шлях ад Мiнска да Пыра-яхi, пакiнуушы 

незавершанымi назiраннi за птушанятамi скапы у Бя
рэзi нскiм бiясферным запаведнiку - аб'ектамi маёй бу
дучай курсавой, каб паспець сюды, на поунач, пакуль 
маладыя сапсаны яшчэ не адправiлiся на захад за пту-
шынымi чародамi. ' 
Птушкi суправаджалi нас, пакуль не засталiся ззаду 

апошнiя скалы . Тут, дзе каля берага сцiхаюць вiры 
Бурыдана, мы i паставiлi палатку. 
Праз паугадзiны, каля 22.00 мы пераплылi на дру

гi бераг у надзеi застаць ля старыцы гусей. 
Нас сустрэла цiшыня . Мноства слядоу, пер ' я - i 
нiводнай птушкi. Хто ж ix распужау? Абагнуушы падко

в у затокi, мы зауважылi на беразе каляiны, што пакiну
л , гусенiцы усюдыхода, i рэшткi банкетавання меха
н, кау : банкi з-пад згушчанага малака, тушонкi, смец
це. Цывiлiзацыя. Магчыма таму так непакоiлiся сапса
ны . Шкада, што апынуушыся на поуначы, людзi ча
сам не толькi не адчуваюць сувязi з прыродай, але 

сваiмi злачынствамi ,Рвуць апошнiя яе нiтачкi. Затры-
майся, чалавек: як гукнеш, так i адгукнецца. · 
Прыцямнела . Мы зКосцем выйшл i з лагера, каб знай

сцi месца для назiрання за гняздом сапсана. lшлi 
на крык сокала. Спрабавалi · зiрнуць вверху на кар
нiзы скал. Дарэмна. 1 усё ж да лагера вярталiся з цвёр
дай упэуненасцю, што заутра абавязкова знойдзем гняз
до. Так i не давялося. Але птушаня бачылi. Яно ужо 
добра лsпала. Я ж паспеу за два днi убачыць сап
сана, якi вяртауся дамоу са здабычай. Нават назiрау 
за iм нейкi час, трымаючыся рукамi за стойкi засiдкi, 
што павiсла на плячах. Бурна рэагавау на зялёную гор

ку, якая рухалася са спыненнямi (гэта было · маё 
маскiровачнае адзенне), сапсан на другiм беразе ракi. 
Ен адзiн вiнаваты у тым, што птушка знiкла, так i не па
кiнуушы «аутографа» на плёнцы майго фотаружжа. 

· у суправаджэннi чаек-халеяу, чые крыкi у гэтым 
месцы ракi нагадвалi чалавечыя, мы накiравалiся на 
сустрэчу з новымi нечаканасцямi, якiя падрыхтавау у 
гэтым сезоне Ямал. 

А. ,ВIНЧЭУСКI, 
студэнт бiялаriчнаrа 

факультэта. 
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