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ПЕРАБУДОВА. 
1 ЧAJIABEK~ 

16-19 мая у Мiнску nра
ходзiла Усесаюзная навуко
ва-nрактычная канферэнцыя 

«Дыялектыка. Перабудова. 
4_алавек». У ёй nрынялi 
удзе.11 больш за 200 вучоных
грамадазнауцау з многiх га
радоу краiны, уключаючы та
кiя буйнейшыя ·навуковыя 
цэнтры. 1,к Масква, Ленiн

град. Kit.'_y. Новасiбiрск. 
Нанэуна . .\ 11ершыню канфе

рэнцыя такuга роду nры да
nамозе публiкацый у рэспуб
лiканскiм друку заnрасiла 
удзельнiчаць у рабоце ycix 
жадаючых. Тым самым было 
выражана iмкненне адысцi ад 
«кялейнасцi» навуi<овых ды
скусiй, выказана гатоунасць 
да дыялогу, абмеркавання 
розных nазiцый i думак. 
На nр~цягу ycix чатырох 

дзён работы форума грама
дазнауцау nрадметам дыску
сii былi такiя актуальныя 

) ,чытаннi тэорыi i nрактыкi, 
як роля матэрыялiстычнай 

дыялектыкi у фармiраваннi 
метадалагiчнай базы nерабу
довы, nраблема духоунага аб

наулення сацыялiзму, nерс
nектывы радыкальнай эка
намiчнай рэформы, шляхi 
фармiравання прававой дзяр
жавы, iснаванне навукi у сi
стэме сучасных сацыяльных 

каштоунасцей. 
Як глыбокiя i змястоуныя 

былi адзначаны выстуnленнi 
члена-карэсnандэнта АН 
СССР В . С. Сцёniн,а, дак
тароу фiласофскiх навук 
В. М. Мяжуева, М. С. Кас 
гана, · д. 1. Зелянкова, канды
дата фiласофскiх навук Г. С. 

Бацiшчава, а таксама iншых 
удзельнiкау канферэнцыi. 
Жывую, зацiкауленую раз

мову грамадазilауцы вялi 
i на чатырох арганiзаваных 
у рамках канферэнцыi «круг
лых _ сталах», праведзеных па 

тэмах: «Дыялектыка раз
вiцця сацыялiзму : твор-чы 

ленiнiзм суnраць метафiзiкi 
сталiнiзму», « Нацыянальная 
самасвядомасць i культура 

мiжнацыянальных адносiн», 
« Перабудова i моладзь» ( на 
Мiнскiм ИВА «Iнтэграл»), 
« Практыка nерабудовы у nра
цоуных калектывах: nрабле
мы i суnярэчнасцi» (на Мiн
скiм ВА вылiчальнай тэхнi
кi) . На дзвюх апошнiх суст
рэчах адбыуся дыялог nрад·
стаунiкоу nрацоуных калек
тывау з фiлосафамi i экана
мiстамi, якi выклiкау немалую 
цiкавасць у ' абодвух бакоу. · 

_ . ':\ 7. мая прайшла сустрэча 
д·октара фiласофскiх навук, 

начальнiка Галоунага уnрау
лення выкладання грамадскiх 
навук Дзяржкамiтэта СССР 
па народнай адукацыi В. 1. 
Купцова са слухачамi I П 1( 
nры БДУ iмя У. \. Ленiна. 

Галоуны вынiк канферэн
цыi ·_ высвятленне задач i 
nерсnектыу далейшага уда
сканалення работы грамада· 
знауцау i вышэйшай школы. 

М. ЖБАНl(Оs:' . 
кандыдат фiласофскiх 

навук. 

Каб не стаУ БДУ 
даУгабудам · 

Навукова-дасJ,Jедчы iнсты.ут трауматалогii, медiнстытут, 
бальнiца хуткай даnамогi, 9-я клiнiчная бальнiца, школы, 
дзiцячыя сады, · -жылыя дамы ..• Гэтыя аб'екты адзiн за 

адным хутка nаnаунялi яrо «будаунiчы»_ рахунак. 

.. .Па усiм было вiдаць, што 
гэтыя двое даунiя i добрыя 
сябры. Спачатку некалькi 
звычайных у _такiм выпадку 

пытанняу: «Ну, дзе ты за

раз?)), «Як сям ' я?>), ((А JIK 
справы у цябе?» . 1 незаува
жна размова перайшла у дзе

лавое рэчышча. «Пайшлi у 

ход)) славы «засаука)), «ка

бель)), «бетон)), «цэгла>), 1 пы
танне гучала адно: «Можа 

ведаеш, дзе дастаць?». 
, - Заскочу пры · выпадку 
да цябе, пагляджу, чым бага

ты, што можна «пазычыць)). 

Я адразу абурылася яго 
словам , · але потым, калi 

пазнаёмiлася з маiм субя
седнiкам блiжэй, зразумела: 
iнакш нельга. 

- На жаль, сёння сiстэма 

забеспячэння будоулi неаб
ходныму матэрыяламi не вы
трымлiвае нiякай крытыкi,

гаворьщь В. М. Сапёлкiн .
Таму i даводзiцца вь,кары
стоуваць ·асабiстыя кантакты: 
з некiм разам вучыуся, ка

госьцi ведаеш па сумеснай 

рабоце . · тэрмiны будаунiцтва 

даволi сцiслыя, таму хочаш
не хочаш, а вымушаны кру

цiцца. 

- Наколькi я ведаю, спад· 
чына Вам дасталася не леп-

стытута да сённяшняга дня ва 

ycix iнстанцыях даказвае, што 
нiякай радыяцыйнай пагрозы 
гораду установа несцi не бу

дзе. А час iдзе. Магчi.,ма, 
хутка мы атрымаем дазвол 

(неабходl;!ЫЯ паперы пакрысе 
збiраюцца) на будаунiцтва 
корпуса. Толькi у сярэдзiне 

года хто возьме яга у план? 

Па рашэнню Савета Мiнiст
рау сёлета на гэтым аб'екце 

мы павiнны асвоiць 600 ты
сяч рублёу капiталаукладан
няу. 

Карацей, марудзiць няма 

часу. Тым больш, што уся
лякае адхiленне ад плана 

пагражае зрывам канчатко

вых тэрмiнау будаунiцтва. А 
калi улiчьщь, што для Галоу
мiнскбуда унiверсiтэцкi "гара
док - аб'ект цi не друга
радны (сёння больш спыта
юць за 'узвядзенне жылл.я, 
б'альнiц, дзiцячых садоу), 
то трэба спяшацца. 

.- Побач з nляцоукай, дзе 
nачата будаунiцтва унiверсi
тэта,- рэлiктавая дубрава. 
Як Вы думаеце зберагчы яе? 

- Месца гэта, сапрауды, 
унiкальнае. Шкада, што да па

чатку работ пра яго нiхто не 
успомнiу. Помнiк прыроды 

стау месцам пастаяннага ад-

шая. . . пачынку ЖЫJ!ароу мiкрараё-

- З адным даугабудам1 ___: нау, што знаходзяцца непада-
спартыуным комплексам па лёку, частыя госцi тут i сту-
вулiцы Кастрычнiцкай, спа- дэнты. Таму дубрава забру-
дзяю.ся, у блiжэйшы час раз- джваецца, знiшчаюцца ма" 
вiтаемся: плануем у чэрвенi ладыя парасткi дрэу. А яе 

. здаць першую чаргу. Неуза- абавязкова патрэбна заха-
баве i увесь комплекс увой- ваць, хаця б таму, што коль-
дзе у строй. касць зялёных насаджэнняу 

А вось што 'рабiць з НДI вакол горада рэзка скарача-
ядзерных праблем? Згодна ецца. Добра было б знайсцi 
з планам, будаунiцтва яга дубраве сапрауднага гаспада-
павiнна было пачацца два :"" ра i зрабiць на гэтым месцы 
гады нёрад, а гэта не зробле- нешта накшталт батанiчнага 
на i зараз. Кiраунiцтва iн- ca,lja, Зараз мы дамауляемся 

Студэнцкаму форуму - бьщь! - уnэунены студэнт фi-
i iчнага факультэта д.ляксандр Бандарчык· . · 
Шмат праблем накапiлася. Каму, як не вь,х_аванаму, на 

самакiраваннi студэнту, ix вырашаць? / хощ, застауся у 
Сашы толькi адзiн вучэбны год, спадзяёмся ён nacnee 
не толькi унесцi прапановы,"але i правесцi ix у жьщцё ... 

. Фота С. ГРЫЦА. 

Не так дауно яго nрозвiшча унесена у даведнiк кiрую
чых работнiкау БДУ_ iмя У. \. Ленiна. Сёння наш карэсnан
дэнт сустрэлася з Вiктарам Мацвеевiчам САП ЕЛ К/Н Ы М -
дырэктарам унiверсiтэцкiх аб'ектау, якiя будуюцца. 

з -Саюзам архiтэктарау аб 
праекцiраваннi агароджы для 

помнiка прыроды. 

Есць тут i яшчэ адна 
праблема. Побач з дубравай 
мы павiнны былi прабурыць 
дзве свiдравiны, якiя б забя

спечвалi вадой аб 'екты. Адна 
з ix ужо была зроблена, ка
лi аб гэтым даведалася гра
мадскасць, у · прыватнасцi, 
члены нефармальных аб 'яд

нанняу. Зараз работа спыне
на. Думаю, свiдравiны усё ж 

такi будуць. Але, ведаеце, ча
сам_ крыудна становiцца: чаму 

трэба сотнi разоу ва ycix 
iнстанцыях i проста прыват
ным асобам паутараць: мы 
бяром ваду з сямiдзесяцiля
цiметровай глыбiнi. Гэта трэцi 
ваданосны слой. Дубраву· ж 
будзе «паiць» першы. · 

- \дучы на гэту nасаду, 

Вы, безумоуна, ведалi ста
новiшча cnpay. l. усё ж выбар 
зроблены. 4аму? 

- Па-першае, на маiм ра

хунку ужо ёсць унiверсiтэц

кiя аб 'екты. Я у нейкай сту
пенi валодаю «тайнамi» унi 

версiтэцкага будаунiцтва. Па
другое, захапiу яга маштаб: 
да 2005 года - часу уводу 
у дзеянне 1,!Пошняга аб 'екта 

- трэба асвоiць больш .за 200 · 
мiльёнау рублёу капiт·ала
укладанняу. Акрамя тых аб '
ектау, пра якiя iшла размова 

. вышэй, будз.ем узводзiць iн~ 
тэрнаты, сталовыя, будынкi 
вучэбных · карпусоу, жылыя 
дамы, мiжвузаускi цэнтр аб
слугоування навуковых да

следаванняу, пансiянат для 

прафесарс-ка-выкладчыцкаrа 

саставу, бiястанцыю для ву
чэбнай i навукова-даследчай 
работы, гараж i iншыя збуда
ваннi. Карацей, як жартуюць 
мае таварышы, работы хо-

пiць да neнcii. 

- Што Вас, як дырэктара, 
хвалюе сёння больш за усё? 

- Як утрымаць кадры. 

Сёння iдзе вельмi вялiкi ад
ток людзей з дзяржауных 

прадпрыемствау у каапера
тыв-ы. Мой намеснiк, з якiм я 

працавау раней, таксама на
кiравауся у кааператыу. 1 

зараз не шкадуе, ба у нас ён 
атрымлiвау 270 рублёу у 

месяц, а т'ам (пры выкананнi 
аднаго i таго ж аб'ёма ра
бот) - 1200 рублёу . 
Праблема цякучасцi кад

рау стаiць надзвычай востра. 
Таму што у нас нiзкая матэ
р.ь,яльная зацiкауленасць. Ка
лi ва упрауленнi - ранейшым 

месцы маёй работы - iн
жынер атрымлiвау 160-_170 
рублёу, то тут --'-- 140-150. 

_ Паспрабуйце знайсцi спецы
ялiста на такiя грошы . Вопыт

ны, безумоуна, пойдзе туды, 
дзе больш ,мацяць. А школь
нiк, якi не ведае будоулi, 
нас не задавальняе. Няма тут 

i «чатырнаццатай» зарплаты 
за выч1угу гадоу. 

Вась i даводзiцца скара
чаць штаты, каб хоць неяк 
матэрыяльна заахвоцiць лю

дзей - добра, што гэта зараз 
не забараняецца. Таму пры 
невя:niкiм штаце дырэкцыi ад 
чатырох чалавек вымушаны 

сёння ,;1дмовiцца. 
- В·iктар Мацвеевiч, на nа

садзе дырэктара Вы працуе
це не так · дауно - нейкiя 
тры тыднi. Цi адчуваеце за, 

давальненне ад сваёй работы? 
- Пакуль, на жаль, адны 

клопаты. Але вырашыш адно 

пытанне, i гэта ужо прыемн_а 

- справа пацiху рухаецца 

наперад . 

Гутарку вяла 
3. АJIЯШКЕВ\4. 

. ЦI быць · форуму?· .. 
Фору·м будзе не першым 

«зборам » прадстаунiкоу сту
дэнцтва. Гiсторыя студэнцка
га руху ведала i злёты акты
вiстау будаунiчых атрадау 
( апошнi адбыуся у 1983 годзе 
у Алма-Аце, чарговы плану
ецца на чэрвень гэтага года у 
Валгаградзе), i Усесаюзн!>J 
злёт студэнтау, якi праходзiу 
у Маскве у 1971 годзе. Тады у 
Вялiкiм l(рамлёускiм палацы 
было сказана нямала nравiJ1ь
ных слоу аб студэнцкiх nраб
лемах , але nераважау устой
лiвы стэрэатыn «у нас усё 
добра, хоць i не без асоб· 
ных недахоnау». Магчыма, гэ
та i з'явiлася _галоунай пры
чынай 'raro, што амал ь два 

дзесяцiгuддзi не праводзiлi-' 
ся сустр ,ч ,,, са студэнтамi . 

Паст1 11u11,1 звужалася кола 
пы1а111111i· . 11kiн выраш<1лiся 
nры н~11асрэдным удзеле сту-

дэнтау, не улiчвал.ац1 ix дум
ка па тых цi iншых прабле,
мах. Студэнты усё больш ста· 
навiлiся «гасцямi» ва улас
ным доме. 

Аднак аnошнiм часам сi
туацыя у студэнцкiм асярод
дзi, як i у краiне у цэлым, 
значна змянiлася . lншымi 
стал~ 1 будучыя высокаква
лiкаваныя сnецыялiсты . У 
большасцi сваёй нны хо
чvнь актыуна уздзейнiчаць 

на увесь nрацэс уласнай пад
рыхтuукi, iмкнуцца змянiц~ 

iснуючае становiшча cnpa!;'· ) 
вышэйш а й школе. Таму ёсць 
nадстава спадзя1щцца, што 

форум не nератворыцца у ме
сца рытуальных зваротау да 
вышэйшага кiраунiцтва краi

. ны, як· гэта было раней. Мы 
спадзяёмся на сур ''ёзную, 
канс:rруктыуную размову пр<1 

(Заканчэнне на 3-й стар.). 

СА .ВЕТ МАЛАДЫХ 
ВУЧОНЫХ 

БДУ сум~сна с рэктаратам 
праводзiць конкурс iдэй, пер

спектыуных тэм i распрацо
вак. Пераможцы к'онкурсу 
будуць мець магчымасць i · на

далей працаваць над прад

стауленымi тэмамi на працягу 

двух гадоу. Фiнансаванне ра

бот будзе ажьщцяуляцца у 

аб'ёме 10 тысяч рублёу па 
гуманiтарных факу льтэтах i 
такая ж сума - па прыро

дазнаучых штогод. Заяукi на 

удзел у конкурсе прымаюцца 

да 30 верасня. . 
Тэлефон для · даведак -

26-57-00 (А . Ф. Сышчанка, 

п. 155 галоунага корпуса). 
Дарэчы, атрымаць падрабяз
ную iнфармацыю вы можаце 

у сябе на факультэце, калi 
звернецеся да старшынi саве

та маладых вучоных . 

т. доr: нлР. 

КАЛI f ВАС ГРОШЫ 
НЕ ЛIШНIЯ 

i вы жадаеце стаць ' перамож

цай, прымiце удзел у штога

довым конкурсе на лепшую. 

навуковую работу. Право
дзii.ща ён будзе па чатырох 

серыях. 

Серыя 1. Матэматыка, ме
ханiка, фiзiка . 
Серыя 2. Хiмiя, бiялогiя, 

геаграфiя . 
Серыя 3. Гiсторыя, фiласо

фiя, навуковы камунiзм, эка
номiка, права. 
Серыя 4. Фiласофiя, жур

налiстыка. 
П,ераможцау конкурсу ча

кае прэмiя памерам 200 руб
лёу для · кожнай серыi. Пра
дугледжаны таксама чатыры 

заахвочваючыя прэмii па 50 
рублёу. Тэрмiн па.дачы матэ

рыялау - да 1 лiстапада. Ра
б0ты на конкурс прадастауля
юцца старшыням саветау ма

ладых вучоных факультэтау. 

САВЕТ 
МАЛАДЫХ 

ВУЧОНЫХ БДУ. 

Э.KCKYPCII 
ДЛЯ ЗАМЕЖНIКА.f 

- справа звычайная . У час 
вучобы мы iмкнёмся больш 
даведацца- пра _Савецкi Са

юз, яго людзей. Нядауна 

нас запрасiлi да сябе у госцi 
дзецi, якiя займаюцца у Мiн

скiм Палацы пiянерау i 
школьнiкау. Для 30 студэн

тау i аспiрантау з розных 

~антынентау свету, якiя накi- . 
равалiся у Палац пiянерау 

разам з выкладчыкамi ка

федры рускай мовы БДУ, 

гэты дзень стау сапраудным 

святам . . 
Школьнiкi таксама былi 

рады сустрэчы з намi. Пасля 

агульнага знаёмства з рабо
тай Палаца, мы пабывалi 

на выстауцы iлюстрацый, якiя 

расказваюць аб рабоце шасцi 
аддзелау: тэхнiчнай i мастац- · 

кай творчасцi, метадычнай, 

масава-палiтычнай i абарон
на-масавай работы, дэкара

тыуна-прыкладной творчасцi. 
· вельмi уразiла выстаука ра

бот, якiя дзецi выканалi 
уласнымi рукамi. Незвычайна 

прыгожа выглядаюць бела

ру_скiя нацыянальныя касцю
мы, вышытыя школьнiкамi, 

розныя фантастычныя сувенi
ры. Асаблiва зацiкавiу нас 
настольны хакей, у якi мы на

ват згулялi (ён таксама змай

страваны рабятамi). 
А у канцы сустрэчы мы 

наведалi клуб дружбы . Дзе
цi · спявалi нам песнi аб мi
ры i дружбе, расказвалi пра 
сваiх сяброу за мяжой - у 
ГДР, Балгарыi, Польшчы. Мы 
таксама пакiнулi дзецям свае . 

адрасы - мы сталi сябрамi. 

МАРЦIН 
СЕРАНЕЙ t<УРГАТ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 
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• . ПАДРУЧНIК ПСТОРЫI 

Гiсторыя герба i флага 
БССР непарыуна звязана з гi
сторыяй утварэння hершай у. 

свеце . дзяржавы рабочых 
сялян, са станауленнем яе 

нацыянальнай сiмволiкi. 
ДзяржаУныя • 

с1мваль1 
Вялiкая Кастрычнiцкая са

цыялiстычная рэвалюцыя лi
квiдавала iснуючыя у Pacii 
гербы i флагi, як знешняе вы
ражэнне старога, аджыушага 

ладу. Маладой Савецкай Рэс
публiцы былi неабходны зу
сiм iншыя сiмвалы, якiя б ад
люстроувалi новы грамадскi i 
эканамiчны лад, мiрныя ства

ральныя iмкненнi сацыялiсты
чнай дзяржавы, дружбу, роу
насць i братэрства савецкiх 
людзей. 

Савецкай , Беларусi 

Першым сiм~лам Краiны 
Саветау стау чь1рвоны флаг. 
Упершыню пытан не аб 

Дзяржауным флагу Краiны 
Саветау было разгледжана на 
пасяджэннi ВЦВК 8 красавiка 
1918 года. Выступаючы на 
пасяджэннi, старшыня ВЦВК 

Я. М. Свярдлоу сказау: «Гэ
та пытанне, якое мае, безу

моуна, сусветнае значэнне .. . ' 
можа бьщь вырашана на пра
цягу кароткага прамежка ча

су. Дf1Я нас, несумненна, адзi
ны флаг Расiйскай Савецкай 

Рэспублiкi - гэта той флаг, 
з якiм мы iшлi на барацьбу 
з самадзяржауем i буржуа
зiяй». У той жа дзень ВЦВК 
зац~ердзiу Дэкрэт аб флагу 
РСФСР. Загадам ВЦВК ад 14 
красавiка 1918 года чырвоны 
сцяг стау Дзяржауным фла
гам Савецкай дзяржавы i ба
явым сцягам яго Узброеных 
Сiл. 

Пер~,uая Канстытуцыя краi
ны, зацверджаная 1 О лiпеня 
1918 года Пятым . Усерасiй
скiм з 'ездам Саветау, закана
дауча замацавала чырвоны 

флаг у якасцi дзяржаунага. 

У артыкуле 90 Канстытуцыi 
гаварылася: «гандлёвы, мар

скi i. ваенны флаг РСФСР 
складаецца з палотнiшча чыр

вонага (пунсовага) к_олеру, у 
левым в угле якога, ля дрэука, 
наверсе, размешчаны зала

тыя лiтары РСФСР або надпiс 
Расiйская Сацыялiстычная 
Федэратыуная Савецкая Рэс
публiка». 
Савецкi герб пачынае сваю 

гiсторыю з дзяржаунай пяча
цi першага у свеце урада ра
бочых i сялян. Ля вытокау 
стварэння стаяу У. 1. Ле
нiн . У студзенi 1918 года 
ён даручыу сакратару Са
вета Народных Камiса

рау М. П. Гарбунову знайсцi 
мастака, якi змог бы узяцца 

за стварэнне эмблемы Са

вецкай улады, i ужо у пачатку 
сака в iка 1918 года акварэль
ны малюнак ге рбавай пяча

цi паступiу у .Саунарком. 

19 чэрвен я 1918 года, пасл я 
адпаведнай дапрацоукi, Са

вет Народных Камiсарау за
цвердзiу канчатковы варыянт 

малюнка гербавай пячацi. 
Ен лёг у аснову Герба РСФСР, 
зафiксаванага 1 О лiпеня 1918 
года першай Савецкай Кан
стытуцыяй. 
Да 1919 года В iцебская, 

Вiленская, Магi.лёуская 
Смаленская губернii увахо
дзiлi у састау Заходняй воб
ласцi (з 13 верасня 1918 го
да ,- Заходняя Камуна) -
адмiн iстрацы йна-тэрыт ары
яльнай адзiнкi Савецкай Pa
cii. Дзяржау.ныя сiмвалы 
РСФСР былi прыняты i уза
конены органамi Савецка~ 

улады на гэтай тэрыторыi. 

Сацыялiстычная Савецкая 
рэспублiка Беларусi (ССРБ) 
была абвешчана 1 студзеня 
1919 года . У Канстытуцыi 
БССР, прынятай 3 лютага 
1919 года I Усебеларускiм 
з 'ездам Саветау, утрымлiва
лася апiсанне флага i герба 
рэспублiкi: «Гандлёвы i ваен
ны флаг ССРБ складаецца 
з палотнiшча чырвонага (пун

сов~га) колеру, у левым вуг
ле якога ля дрэука, навер

се, змешчаны залатыя лiта

ры С. С.Р.Б. або надпiс «Са
цыяпiстычная ·Савецкая Рэс-

публiка Беларусi». «Герб 
С.С.Р.Б. складаецца з ад-
люстравання · на чырвоным 

фоне у промнях с·онца за

латых сярпа i молата, ~ме

шчаных крыж-накрыж · дзяр

жальнамi кнiзу, акружаных 

вянцом з калоссяу i з над

пiсам: а) Сацыялiстычная 

Савецкая Рэспублiка . Бела
русi; б) нПралетарь1i ycix 
краiн, яднайцеся!» 

Такiм чынам, першы флаг 
i Герб БССР капiравалi флаг 
i Герб РСФСР, адрознiваю
чыся ад ix толькi назвай рэс
публiкi. · Агульнасць дзяр
жауных сiмвалау РСФСР i 
БССР, аналогiя каляровай 
гамы адлюстроувалi ва умо

вах грамадзянскай вайны i iн
тэрвенцыi палiтычнае, экана

мiчнае i ваеннае адзiнства 
,:авецкiх рэспублiк, iнтэрна

цыянальную аснову ix супра
цоунiцтва. 

27 лютага 1919 года дзве 
• незалежныя савецкiя рэспуб

лiкi - Беларуская i Лiтоу
ская аб'ядналiся у адзiную 
Сацыялiстычную Савецкую 
Рэспублiку Лiтвы i Беларусi з 
мэт'ай кансалiдацыi палiтыч
ных, эканамiчных i ваенных 
намаганняу у барi3цьбе з iн
тэрвенцыяй i унутранай 
контррэвалюцыяй. Гэта вы

клiкала неабходнасць ства
рэння навага герба i флага. 
У праекце Канстытуцыi аб ' 
яднанай рэспублiкi прадугле
джвалася, што у ас;,ову гер
ба будзе пакладзены Герб 
БССР. Змены датычылi толь
кi надпiсу: дэвiз «Пралетарыi 
ycix кpait;., яднайцеся!» пра
пускауся, назву Р"!спублiкi 
меркавалася даць на пяцi _мо

вах лiтоускай, поль

скай, яурэйскай, рускай i бе
ларускай. Было таксама выра
wана, што флагам Лiтбела 

стане палотнiшча чырвонага 

колеру без усялякiх адлю
страванняу i надпiсау. 

Лiтоуска-Беларуская ССР 
праiснавала нядоуга. На тэры
торыi Лiтвы усталявалася ула
да буржуазii i памешчыкау. 
У «Дэкларацыi аб абвяш.чэннi 
незалежнасцi Сацы я~ iс т ыч
най Савецкай Рэспублiкi Бе
ларусi», прынятай 31 лiпеня 

1920 года, гаварылася пра 
стварэнне Ъеларускай ССР 
на асновах, устаноуленых 1 
студзеня 1919 года. Герб i 
флаг рэспублi~i былi адноу
лены у першапачатковым вы

глядзе, толькi замест поунай 

назвы рэспублiкi давалася аб
рэвiятура «ССРБ», а дэвiз гу

чау на беларускай мове. У 
1922 годзе абрэв i я тура 
«ССРБ» была заменена на 
«БССР». 

30 снежня 1922 года быу 
утвораны Саюз Савецкiх Са
цыялiстычных Рэспублiк. У 

Дагаворы аб утварэннi СССР, 
якi падпiсалi чатыры суверэн-
ныя савецкiя рэспублiкi 

(РСФСР, УССР, ЗСФСР, 
БССР), указваЛj!сЯ, што «Са
юз Савецкiх Сацыялiстычных 
Рэспублiк мае свой флаг, 
герб i дзяржауную пячаць». 
У Канстытуцыi СССР , зацв е р
джанай 31 студзеня 1924 года 
11 з'ездам Саветау, гаварыла
ся, што дзяржауны герб скла

даецца з сярпа i" молата !'!а 
фоне зямнога шара, намаля

ванага у праменях сонца i апа
ясанага кал осе-ем, пера в iтым 

чырвонай стужкай з надпiсам: 

«Пралетарыi ycix краiн, яд

найцеся! » ..- на шасцi МОВ!"Х 

- рускай, украiнскай, бела
рускай, грузiнскай, армян

скай, цюрска~rатарскай. На 
верее герба размяшчалася 
пяцiканцовая зорка. Артыкул 
71 Канстытуцыi утрымлiвау 
апiсанне дзяржаунага фла-
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га: «Дзяржауны флаг Саюза 
Савецкiх Сацыялiстычных Рэ

спублiк складаецца з чырво
нага або пунсов;зга палот
нiшча з адлюстраваннем на 

яго верхнiм вугле ля дрэука 

залатых сярпа i молата i 
над iмi чырвонай пяцiканцос -
вай зоркi, апаясанай залатай 

аблямоукай. Адносiны шыры-
нi да даужынi 1 :2». 
Да 1924 года склалiся ас

ноуныя прынцыпы савецкай 

гербе знайшл i адлюстраван
не асаблiвасцi рэспублiкi i яе 
сувязь з Саюзам ССР. 

Работа над гербам працяг
валася больш за тры гады. 
У 1924 годзе быу nраведзе
ны рэспублiканскi конкурс ~а 
лепшы праект герба, аб ' яу-' . -~ лены адначасова I ва усеса-

юзным маштабе .. У кастрычнi~ 
к у таго ж года да стварэн

н я герба быу падключаны lн
стытут беларускай культуры 

Зараз, як tiiкoлi, узрос iнтарэс грамадскасцi да гi
старычнаrа мtнулаrа. Паусюдна (у тым лiку i на ста
ронках nерыядычнаrа друку) iдзе абмеркаванне i nе
раасэнсаванне самых разнастайных гiстарычных 
фактау i nадзей, nраводзяцца дыскусii па nытаннях 
i nраблемах, якiя раней не разrлядалiся, неда
статкова rлыбока i нават скажона трактавалiся riсtа
рычнай навукай. Пры ycix станоучых рысах rэты 
nрацэ~, на наш nоrляд, не абыходзiцца без вы
даткау. Некаторыя, несумненна цiкавыя, але далёка 
не самыя важныя, з'явы i факты аказваюцца: у цэнт
ры yвari, rinертрафiруецца ix гiстарычная. значнасць. 
Iншыя, што nатрабуюць самай niльнай yвari i выву
чэння, нiбы адышлi у цень - незаслужана (а часам 
i наумысна) nада.юцца недакладна. Да ix лiку адно
сiцца i nытанне аб nершаnачатковых вытоках дзяр
жаунай сiмволiкi Беларусi i, перш за усё, герба 
i флага рэсnублiкi. 

эмблематыкi. Састауной част
кай дзяржаунага герба i фла
га сталi пяцiканцовая чырво

ная зорка, серп i молат. Зор
ка здауна знаменавала нады

ход шчаслiвага часу. У рэва

люцыйную сiмволiку яна 
упершыню была · уведзена 
дзекабрыстамi i потым выка
рьiстоувалася як сiмвал рэва
люцыйнага i рабочага руху. 3 
перамогай Вялiкай Кастрычнi
цкай сацыялiстычнай рэвалю

цыi зорка стала увасабляць 
барацьбу працы i капiталу на 
пяцi мацерыках зямлi, адзiн
ства пралетарыяту ва усiм 

свеце, пралетарскi !нтэрна

цыяналiзм. ~на становщца 
эмблемай новай apмii, якая 
а·бараняе iнтарэсы рабочых i 
сялян. 

Серп i молат - сiмвал 
сузаральнай працы, iдэ;;.нага 

i непарушнага адзiнства ра
бсэчых i сялян - паявiуся в яс
ной 1918 года. Яго ау,арам 

афiцыйна лiчьщца маскоускi 
мастак Е. 1. Камзолкiн. Часам 
аутарства эмблемы прыпiсва
ецца петраградскаму _ архi

тэктару · Л. В. Рудневу. Напэу: 

на, кампазiцыйнае размя
шчэнне сярпа i молата нале
жьщь абодвум аутарам, та
му што адлюстраванне гэтых 

асобных прылад працы (зда
раецца, намаляваных побач) 
з'явiлася значна раней. 

1 ншыя геральдычныя атры
буты гэтак жа проста i дас
тупна выказвалi самыя iстот

ныя рысы Савецкай улады . 

Сонца - сiмвал святла, агню, 
багацтва, жьщця - у герба
вай кампазiцыi увасабляла 

сiлу Савецкай дзяржавы, за
ла,ы беражок вакол зоркi -
водблiск агню рэвалюцыi, ка
ласы жыта цi пшанiцы - жы
ватворную сiлу народа, мiр i 
працв iтанне. 

Стварэнне СССР пастав iла 
на парадак дня пытанне аб 

новым гербе БССР. Першы 
герб, на жаль, не адлюстроу
вау. нiякiх нацыянальных аса

блiвасцей рэспублiкi. Да та
го ж быу парушаны адзiн з 
асноватворных законау ге

ральдыкi, якi забараняу вьща

рыстанне аднаго i таго ж гер
ба рознымi асобамi i дзяржа- · 
вамi. Гэта поунасцю адно
сiлася i да флага. 
Упершыню пытанне аб но

вь1м гербе Беларусi раз
г леджана на пасяджэннi Прэ

зiдыума ЦВК БССР 22 лютага 
1924 года, дзе было выказана 
пажаданне, каб у новым 

8 чэрвеня 8 

(lнбелкульт), пры якiм ства
рылi спецыяльную камiсiю. 

У 1926 годзе у стварэннi 
праекту удзельнiчае Народны 

камiсарыят асветы БССР, якi 
аб'явiу конкурс на стварэнне 
герба у падведамасных яму 
ус.та!"'овах арганiзацы ях. 
Прапа.новы на удзел у кон
курсе былi накiраваны такса

ма мастацкiм установам i ар
ганiзацыям РСФСР i УССР. 
Мяркуючы па дакумен

тальных даных, у ходзе рабо 
ты над гербам было прад
стаулена каля ста праектау 

i эскiзау гербавых кампазi
цый. На жа~;~ь, графiчных цi iн

шых iлюстрацыйных адбiткау 
гэтых праектау i эскiзау па
куль не знойдзена. Вядома 

толькi, што адзiн з ix (аутар 

Г. Я. Жмудзiнскi) лёг у асно
ву ордэна Працоунага Чырво
нага Сцяга БССР - вышэй
шай урадавай узнагароды рэ
спублiкi. Па асобных ап1сан
нях, якiя захавалiся, можна 

меркаваць, што абавязковы
мi атрыбутамi ге~ба з ' яуля
лiся чырвоная зорка, серп [ 
молат, асаблiвасцi рэспуб
лiкi спрабавалi падаць у вы
глядзе графiчных адлюстра

ванняу шасцерняу, квiтнею

чага бульбянага бацьвiння, 
сасно в ых галiнак, надпiсау i 
iншых эмблем. 

Непасрэдны удзел у рабо
це над r~раектам герба пры
малi беларускiя мастакi П. М. 
Гуткоускi, · Г. Я . Жмудзiнскi, 

М. В. Лебедзева, В. В . Вол
кау, Пауловiч i iншыя. 
У абмеркаваннi i разгле

джаннi прадстауленых праек

тау i эскiзау прымалi удзел 
вядомыя беларускiя вучоныя, 
дзеячы навукi i культуры 

М. В. Доунар-Запольскi, Б. 1. 
Эпiмах-Шыпiла, М. М. Шчака
цiхiн, 1. 1. Замоцiн, О. Л. Ды
ла, В. Д. Друшчьщ, М. В. 

Мялешка i iншыя . 

Пытаннi; звязаныя з гер

бам, неаднаразова разгляда
лiся на пасяджэннях СНК 
БССР i Прэзiдыума ЦВК 
рэспублiкi: Асабiсты удзел у 
абм~ркаваннi праектау пры
малi А. Р. Чарвякоу, 1. А. 
Адамовiч, А. В. Балiцкi, А. О. 
Сташэускi, В. А. Нодэль i 
iншыя кiруючыя · работн1кi 
рэспублiкi. 

Такi прадстаунiчы удзел да
зваляе гаварьщь аб тым, 

што праекты i эскiзы герба 
падвяргалiся уважлiвай i ква
лiфiкаванай экспертызе. 

27 снежня 1926 года СНК 
БССР прызнау лепшым пра
ект кiраунiка Беларускага ма
стацкага тэхнiкума у Вiцебску 

В. В. Волкава. Ен i . быу 
прыняты за аснову з невялiкi

мi папраукамi. Урад рэспуб
лiкi пастанавiу: «Выдаць ма

стаку Воу~аву за проэкт гер
бу, як за лепшы з пададзе
ных, прэмiю у суме 500 руб.». 

Адначасова з гербам iшла 
работа над i::цягам БССР. 
Газета «Савецкая Беларусь» 
11 чэрвеня 1924 года паведа
мiла, што I нбелкульту дару
чана распрацаваць эмбле
му Дзяржаунага флага рССР, 

я_кая павiнна была адлюстра
ваць сувязь БССР з СССР. 

10 снежня 1924 года СНК за
слухау пытанне «Аб . зацвяр
джэннi эмблемы д'ля флага 

БССР» i пастанавiу: «Прыняць 
прапанаваны праект, замя

нiушы у эмблеме сасновую 
галiнку дубовай. Надрукаван
не · апiсання флага адкласцi 
да высвятлення пытання аб 
тым, якiя дзяржауныя флагi 

iснуюць у УССР i ЗСФСР». 
Па гэтых кароткiх звестках 

цяжка вызначьщь, што уяу

ляла сабой эмблема, якiя 
элементы знайшлi у ёй ад

люстраванне. Вядома толькi, 

што яна прызначалася для 

трафарэтных адбi~кау на 
.флагу. Напэуна, гэта быу 
адзiн з варыянтау праекта 

герба, над якiм у гэты час 
працавала камiсiя I нбелкуль

'та. 

Работа над флагам hрацяг
валася i у i 925-1926 гадах. 
У адказе Сакратарыята ЦВК 

БСС:Р ад 22 лютага 1926 го
да на просьбу. Сакратары ята 
ЦВК СССР тэрмiнова даслаць 
узоры · герба i сцяга Белару
сi гаварылася, што ' «узор 
герба i флага БССР будзе 
высланы не пазней першых 

дзён сакавiка г. г., да якога 

тэрмiна lнстытуту беларускай 
культуры прапанавана закон

чьщь яго аr\рацоуку i прада
ставiць на · зацвярджэнне 
Прэзiдыума ЦВК БССР». Вiда
вбчна, да гэтага часу работа 
над флагам была закончана, • 
таму што у адносiнах Сакра

тарыята ЦВК БССР у СНК 
БССР ад 8 чэрвеня 1926 
года выказвалася · просьб9 
«пасьпяшыць з разглядам па

даннага вам праэкту Гербу i 
сьцягу БССР». 

Далейшыя звесткi аб рабо
це над флагам цi яго абмер

каван н i губляюцца. Невядо-' 
мы таксама нiводзiн яго 

варыянт, уключаючы i той, 

што з'находзiуся у СНК. 
Усё гэта не дазваляе адказаць 
на шэраг важных пытанняу. 

Па т1,,1х дакументах, якiя заха
валiся, можна гаварьщь, што 
у ходзе абмеркавання герба 
адхiлялiся праекты, у якiх 
чырво.ная стужка-перавязь 

мела бакавыя белыя палоскi. 
Магчыма, што на варыянце 

флага было спалучэнне бела
чырвона-белага колеру. 

5 красавiка . 1927 rода пачау 
работу V 111 Усебеларускi 
з'езд Саветау, якому патрэб
на было прыняць новую Кан
стытуцыю рэспублiкi. Праект 
Герба БССР, выкананы В. В. 
Волкавым, быу выстаулены у 
·зале пасяджэнняу з'езда, дзе 

з iм азнаёмiлiся дэлегаты i 

гос цi. 11 красавiка 1927 го 
з езд аднагалосна . зацв, 

дзiу малюнак герба, i яго а1 
санне было дадз~на у арт 
куле 74 Кансп ыi БСG 

«Дзяржауны ге,-_ елару~к 
Сацыялi'стычнайс:авецкай f 
спублiкi складаецца з адJ 
стравання . на чырвоны, 

не у лраменях узыхо 

сонца сярпа i мол, 
шчаных крыж-накr 

жальна~i унiз i с 
вянком, якi складае..., 

з жытнiх калоссяу, 

ценых канюшынай, i , 
з дубовай галiнкi; ун 
дзвюмя палавiнка, 

знаходзiцца частка 

ш~ра. Абедзве 
вянка пераплецены , 
лентай, на якой з . 

надпiсы на белару, 
рэйскай, рускай 

екай мовах: «Прё 

ycix краiн, яднайцес, 

жэй - iнiцыялы «Б. 
На верее герба маецu 
канцовая зорка. Такiм 

у новы герб БССР упе~: 
увайшлi атрыбуты, як 
люстроуваю.ць у графiL. 

сэнсавай · форме сувер" 
· рэспублiкi i яе нацыян 
ныя рысы. 

Канстытуцыя БССР, npk 
тая 19 лютага 1937 г, 

Надзвычайным XI I У себе 
рускiм з'ездам Саветау, yt 
ела змены у апiсанне Дз~ 

жаунага флага БССР. У ар, 

куле 120 Канстытуцыi гаваr 
лася: «Дзяржауны флаг Бе 

рускай ССР складаецца· 

чырвонага палотнiшча з , · 

люстраваннем на яго верх~ 

вугле ля дрэука залатых с-

па i молата i над iмi 
чырвонай пяцiканцовай зr 

абрамленай залатым шл · 
а унiзе сярпа i мо.лата 
тыя лiтары - БССР. i 
ны шырынi да даужын 
Флаг рэспублiкi з гзта 
су нясе на сабе сiмвё 
парушнага адзiнства ра1 
i сялян - серп i л 
Дакладна вызначауся 
сцяга - чь1рвоны (без r 
вага, як гэта было р, 
агаворвалiся яго па, 

Пэуным недахопам з ' яуJ 
ся тое, што флаг БССР 

вельмi падобны да фл, 
СССР i флагау iншых саю. 
ных рэспублiк. Герб рэспуб. 
лiкi заставауся без змен, 
толькi геральдычная абрэвiя

тура «БССР» стала расшы· 
фроувацца як Беларуская Са·· 
вецкая Gацыялiстычная Рэс· 
публiка. 

lстотныя змены у вiдарысl 
Герба БССР былi унесены у 
1938 годзе. Яны закранул 
як малюнак герба, так i надпi
сы на iм. Па рашэнню пер· 
шай ·cecii Вярхоунага Саве

та БССР ад 26 лiпеня 1938 
года мастаJ< В. lil. Волкау 
перайначыу вянок ерба: ле·-· 
вая частка вянка •з · , .:1лася ра
нейшай, а у пр.авай дубовая 
галiнка была заме·нена калос
сямi, пераплеценымi льном. 

На. гэтай жа cecii асноунымi 
мовамi Беларускай ССР былi 
прызнаны беларуская i рус
кая. У сувязi з гэ,тым у гербе 
дэвiз давауся на гзтых дзвюх 

мовах. Указам Прэзiдыума 
Вярхоунага Савета БССР ад 

20 лiстёiпада 1938 года быу 
зменены пераклад дэвiза 

«Пралетарыi ycix краiн, яд-



найцеся!». Раней слова «сое
диняйтесь» перакладалася на 
беларускую мову як «злу
чайцеся», па новаму Указу 
яно павiнна было перакла
дацца «еднайцеся», што най

больш адпавядала сэнсу ло-
~ зунга на беларускай мове. 

Яшчэ адна змена адбылася у 
Гербе БССР у 1958 годзе. 

1 Яна таксама адносiлася да дэ
вiза. Слова «соединяйтесь» 

, стала гучаць на беларускай 
мове як «яднайцеся». Усе 

гэтыя змены знайшлi адлю

страванне у Канстытуцыi 

БССР, прынятай 14 красавi
ка 1 -~ года пазачарговай 
дзев ~ сесiяй Вярхоу
нага . <>вета Беларускай ССР. 
Флаг БССР атрымау суча

сны выгляд пасля Вялiкай 

Айчыннай вайны. Беларускi 
народ прыняу самы актыуны 

удзел у разгроме фашысцкай 

Германii, i Беларуская ССР, 
'< член-заснавальнiк Арганi

~ыi Аб.яднаных Нацый, 

:tlвала выйшла на мiжна-

а,ную арэну, стала 

1ельнiчаць у выра-

iНi важнейшых праблем, 
я. хвалявалi чалавецтва. У 

1 язi з гэтым наспела неаб
а,насць вiдазмянiць Дзяр

,уны флаг БССР, даклад

. й адлюстраваць у iм суве

эннасць рэспублiкi, яе нацы
нальныя рысы. Над новым 

рлагам працавалi вядомыя 

гiсторыкi, юрысты, мастакi 
Беларусi. 

25 снежня 1951 года Прэ
зiдыум Вярхоунага Савета 
БССР зацвердзiу новы 
флаг Беларускай ССР. Арты
кул 168 Канстытуцыi БССР, 
якая дзейнiчае i эараз, утры
млiвае наступнае яга ап iсан
не: «Дзяржауны .флаг Бела-

1: рускай Савецкай Сацыялiсты
чнай Рэспублiкi уяуляе сабой 
палотнiшча, якое складаецца 

з дзвюх гарызантальна раз

мешчаных каляровых палое: 

верхняй чырвонага колеру, 

што складае дзве трэцi, шы~ 

рынi, i нiжняй зялёнага коле
ру, што складае адну трэць 

шырынi флага, з вiдарысам на 

верхнiм левым вугле чырво
най паласы залатых серпа i 
молата i над iмi чырвонай 

пяцi . нцовай зоркi, апрауле

наЙ' "' той аблямоукай. Ля 
дрэука вертыкальна разме
шчаны беларускi нацыяналь
ны арнамент белага колеру 
на чьiрвоным полi, якi скла

дае 1 /9 шырынi флага. Ад
носiны шырынi флага да яга 
даужынi - 1 :2». 
Новыя элементы, унесеныя 

у флаг, наглядна выражаюць 
нацыянальныя асаблiвасцi рэ
спублiкi: зялёны колер - ко
лер надзеi, дастатку, свабо

ды - стау адначасова уваса
бляць i лясныя багаццi Бела-
1усi; у арнаменце, выкана-
ым у стылi вядомых слуцкiх 
1аясоу, знайшла адл~;остра

занне мастацкая творчасць 

беларускага народа. 
Пад гербам i флагам БССР 

ажыццяулялiся асноуныя эта

пы станаулення i развiцця Са
вецкай Беларусi, якiмi б цяж
кiмi яны нi былi у асобныя 
гiстарычныя пЕ!рыяды. Наш 
герб i флаг· святынi. 
Духоуна - бедны той, хто 
успрымае савецкiя дзяржау
ныя сiмвалы толькi як эле
мент урачыстых дэманстра

цый . i абавязковы атрыбут 

свят, не усведамляе усёй глы
бiнi ix сапрауднага значэння i 

1,. сэнсу, хто спрабуе з пазiцый. 
ваяунiчага дылетантызму 

«асвят ЛSQJ.b » айчынную гiсто

рыю. У заключэнне хацелася 
б прывесцi славы першага са
кратара праулення Саюза 

пiсьменнiкау БССР Н. С. 
Гiлевiча: «Актыунае развiццё. 
беларускай эканомiкi, навукi, 
сапраудны росквiт культуры, 

якi ВЬ1 17dу на дваццатыя гады, 
калi , · .;,, не выяулялiся дэ

фармацыi сацыялiстычнага 
. курса, iшло пад Гербам БССР, 
пад флагам БССР! Дык ш'rо ж 

перашкаджае ажьщцяуляць 

задачы перабудовы пад гэ
тым · гербам, пад гэтым фла
гам? Нiчога, lншы пады
ход - або наiунасць, або не
шта яшчэ горшае, што вiда

вочна шкодзiць справе пера
будовы». 

А. ПУКА НА У, 
. В. 1\\СМЫЛЕУ. 

Цi б.ыць форуму? •• 
(Заканчэнне. 

Лачатак нd 1-й стар.). 

набалелае : Тым больш, што · 
iдэя правядзення форума не
калькi гадоу «выспявала» у 
ВНУ i тэхнiкумах - у сту
дэнцкiм асяроддзi, Афiцыйна 
прапанова склiкаць форум 
была сфармулявана на ХХ 
з'ездзе камсамола i пацвер
джана 111 пленумам ЦК 
ВЛКСМ у маi 1988 года. ' 
Чым кiравауся ЦК 

вл кем, Дзяржкамiтэт па . 
народнай адукацыi СССР i 
ВЦСПС, падтрымлiваючы 
прапанову студэнтау аб пра
вядзеннi форума? 

Па-першае, неабходнасцю 
рэальна ацанiць новьt"я' з ' я

вы у жыццi студэнцтва, якiя 
выкл iкала перабудова. 

Сёння, ва умовах дэмакра
тызацыi ycix сфер грамадска
rа жыцця, адносiны будучых 

спецыялiстау да наваколь
нага свету, як нiколi, неад
назначныя. 1 мноrае у лёсе 
грамадства залежыць ад та

го, якiя тэндэнцыi у студэнц
·кiм асяроддзi стануць . пера
Ва)J(.нымi. 

Па-другое, форум можа вы
працаваць прапановы па , па

ляпшэнню матэрыяльнага 

становiшча студэнтау, ix са
цыяльнага «самаадчування», 

павышэнню 11касцi падрых
тоукi спецыялiстау i эфектыу
насцi ix выкарыстання. 

Па-трэцяе, неабходна глы
бока прааналiзаваць студэн
цкi рух у краiне, яго тэн
д.энцыi i персnе1<тывы. Ства
рэнне асацыяцый, розных 
аб'яднанняу прафесiйнай, 
экалагiчнай, культурна-гiста
рычнай накiраванасцi, палi- · 
тычнай а}>ыентацыi ставiць 
нямала пытанняу. Цi ёсць 
сэнс у стварэннi агульнасаюз
най студэнцкай арганiзацыi. 
Якой ёй быць? Хто можа 
стаць яе членам, якiя будуць 

узаемаадносiны з дзяржау
нымi· органамi, камсамолам i 
прафсаюзамi - rэтыя праб
лемы i маrла б абмеркаваць 
лiста11адауская сустрэча сту
дэнтау. 

Безумоуна, Усесаюзны сту.-. 
дэнцкi форум адразу не выра
шыць усе праблемы, не зро
бiць iндыферэнтных студэн-

. тау актыунымi, не забяспе
чыць заутра ж ycix больш 
высокай стыпендыяй i месцамi 
у iнтэрнатах. 
Але ён ВЫ!(анае пастауле

ную задачу, калi прыцягне 

увагу дзяржауных, прафса
юзных органау, шырокай гра
мадскасцi да ключавых праб
лем студэнцтва, вызначыць 

шляхi ix рэалiзацыi, выка-
. жацца за актыуны удзел са
мiх студэнтау у працэсе аб
наулення вышэйшай i сярэд
няй спецыяльнай школы , 
усяг,о грамадства. 

Правядзенне форума - не 
самамэта, не «данiна» дэ
макратызацыi грамадсп1а . 

Форум уilуляецца важным, 
але не адзiным звяном у фар- . 
мiраваннi «студэнцкай», ма
ладзёжнай палiтыкi грамад
ства на сучасным этапе. Важ
нымi элементамi гэтай работы 
моrуць быць таксама студэн
цкiя канферэнцыi, сустрэ-

. чы студэнтау у партыйных, 
савецкiх, прафсаюзных орга
нах, камiтэтах ВЛКСМ, аб
меркаванне студэнцкiх праб
лем на старонках сродкау ма
савай iнфармацыi. 

Думаецца, што галоуным у 
правядзенн.i форума з ' яуля
ецца калектыуны пошук ад
казу на пытанне: «Чым сту
дэнт можа дапамаrчы перабу

дове грамадства i чым гра

мадства можа дапамагчы сту

дэнту?». 

Падрыхтоуку да форума 
ажыццяуляе Падрыхтоучы 
камiтэт у складзе 92 студэн
тау, аспiрантау, камсамоль
скiх i прафсаюзных актывi
стау, «нефармалау»,. эл-егi
раваных ад студэнцтва ycix 
саюзных рэспублiк. Дапа
могу Падрыхтоучаму камi
тэту аказвае рабочая rpyna 
цк вл кем, якую узначаль
вае В. Афанасьеу. 

На с 11 ; 1 iч 11еl?шым пася
джэн11i. 11 а узгад"нен·ню 
J ар1 анiзацыямi-заснаваJ1ьнi

камi, П К прыняу рашэнне 
правесцi Усесаюзны студэнцкi 

Анкета 
Падрых1оучы камiтэт гатовы разгледзець i прыняць Вашы 

iдэi i прапановы па правядзенню Усесаюзнаrа студэнцкага 
форума. 

Будем удзячны, калi Вы адкажаце на пытаннi rэтай мiнi
анкеты i накiруеце яе на адрас: 220080, Мiнск, Ленiнскi 
праспект, 4, п. 304 (rалоуны корпус), або у рэдакцыю газеты 
« Беларускi унiверсiтэт». 

ВАША МЕРКАВАННЕ 

1. Якiя праблемы студэнцтва у якасцi 
заслуrоуваюць абмеркаnання на форуме? 

самых вострых 

2. Лiчу, што на форуме павiнны быць прыняты рашэннi: 

3. У ходзе . палр1,1хгоукi i у рамках форума плануюцца суст
рэчы студэнтау 1 111щучымi вучонымi, вядомымi грамадскiмi 
дзеячамi. З кiм, на Вашу думку, гэтыя сустрэчы былi б най-
больuJ цiкавыя? ............ ......... .............. .............. ..... .. ....... .. ......... . . 

.................... ... ... ................. ... ................ ............................ , .... ........... . 

Дзs,куй за адказы . . 

форум у л iстападзе 1989 го
да у Маскоускiм Палацы мо
л 'адзi . 

. .. КАЛ! БЫЦЬ, ТО ЯКIМ? 

На другiм пасяджэннi Пад
рых.тоучым камiтэтам быу вы
значаны парадак выбрання 

дэлеrатау i яrо рабочая пра
rрама ( чытайце « Беларускi 
унiверсiтэт» за 11 мая гэтага 
года). 

· Пры распрацоуцы рабочай 
праграмы форума Падрых
тоучы камiтэт зыходзiу з таrо, 
каб у максiмальнай ступенi 
забяспечыць дэмакраты.зм аб, 
меркавання, iнтарэсы розных 
rруп студэнцтва. 

Колькасць дэлегатау ад 
вышэйшых навучальных уста
ноу складзе каля 1100. У фо
руме таксама прымуць удзел 

360 прадстаунiкоу сярэд
нiх спецыяльных навучаль
ных устаноу (у адпаведна
сцi з распрацаванай П К нор
май прадстаунiцтва). Акрамя 
таго, дэлегатамi форума ста

нуць 20 пераможцау конкур
сау «Комсомольской правды» 
i «Студенческого меридиана», 
якiя выкажуць найбольш ц'i
кавыя прапановы па перабу
дове народнай адукацыi, 

прадстаунiкi ЦК ВЛКСМ, 
Дзяржкамiтэта па народнай 
адукацыi СССР, ВЦСПС. 
Характэрнай асаблiвасцю 
форума будзе удзел у яго ра
боце прадстаунiкоу шэраrу 
студэнцкiх арганiзацый пра
фесiйнай арыентацыi, а так
сама «нефа1рмалау». Агуль
ная колькасць дэлеrатау -
каля 1600 чалавек. 
Для удзелу у форуме пла

нуецца запрасiць прадстау
нiкоу замежных студэнтау, 
што вучацца у Савецкiм Са
юзе, а таксама дэлегацыю 

Мiжнароднага Саюза сту
дэнтау. 
Зыходзячы з усяrо сказа

наrа, плануецца · праводзiць 
форум на працягу пяцi дзён. 
У першы дзень мяркуецца 

правесцi пленарнае пася
джэнне, сфармiраваць рабо
чыя органы, а такса м а раз

r J1едзець парадак i рэгламент 
работы. А яшчэ адкрыццё 

• 8 чэрвеня 

i 7 тэматычных дыtкусiйных 
цэнтрау . Тут будуць абмяр
коувацца такiя пытаннi, як 
удзел студэнт.;~у у кiраваннi 
навучальнымi установамi, 
студэнты i ваенныя кафед

ры, праблемы ' выкладання 
грамадскiх навук, студэнцтва 

у грамадска - палiтычным 
жыццi краiны, перспектывы 
студэнцкаrа руху, шляхi пера

будо~р~ у камсамольскiх i 
прафсаюзных арганiзацыях, 
студэнты i рэпiгiя, здароуе на
вучэнцау. 
На дpyri дзень працяrнуць 

работу тэматычныя дыскусiй
ныя цэнтры. 

Трэцi дзень будзе адведзе
ны сустрэчам дэлегатау па 
прафесiйных iнтарэсах (педа

rогау, медыкау, буд.аунiкоу, 
машынабудаунiкоу i г . д.). 

Пачнуць работу кaмicii па 
падрыхтоуцы рашэнняу фо
рума. 

Чацвёрты дзень будзе пры
свечаны ' сустрэчам удзель
нiкау форума з кiраунiкамi 
мiнiстэрствау i ведамствау, 
абмеркаванню праблем вы
шэйшай i сярэдняй адукацыi 
на пленарным пасяджэн-

нi. 

На пяты дзень будуць за
вершаны спрэчкi, прыняты 
вынiковыя дакументы: рэза

люцыi, прапановы ва урад, 
Вярхоуны Савет СССР. 
На працягу работы фору

ма будуць арганiзаваны суст
рэчы з вядучымi вучонымi, 
вядомымi rрамадскiмi дзеяча- · 

. мi, адбудуцца брыфiнri i 
прэс-канферэнцыi. 

Студэнтамi творчых В НУ 
будзе падрыхтавана . культур
ная праrрама. 

Трэцяе пасяджэнне Пад
рыхтоучага камiтэта адбыло
ся 23-27 мая 1989 гр
да. Абмяркоувалiся пытаннi 
перабудовы выкладання гра

мадскiх навук, iльrот на тран
спарце. 

Прапануецца аб'яднаць 
курсы « Палiтэканомiя капi
талiзму» i « Палiтэканомiя 
сацыялiзму » , а таксама « Гi
старычны матэрыялiзм » i 
«Дыялектычны матэрыялiзм » 
у адзiн курс, наблiзiць тэо-

рыю. навуковага камунiзму 

да практыкi сацыялiстычнаrа 

будаунiцтв'а. 
Унесена прапанова iсную

чыя льготы на травспарце: 

чыгуначным, водным - 50 
працэнтау з 1 кастрычнiка да 
15 мая, паветраным - 30 
працэнтау з 15 снежня да 15 
сакавiка зрабiць круrлагадо
вымi. 

Наступнае пасяджэнне 
Падрыхтоучага камiтэта ад
будзецца у канцы лiпеня. гэ
тага года. 

Падрыхтоучы камiтэт пра
пануе для абмеркавання пы
танне аб стыпендыяльным за
беспячэннi. 

1. Плата за працу цi са
цыяльна~ дапамоrа. 

2. Мiнiмальны памер сты
пенд_!,li. Крытэрыi яе фармi
равання. 

3. « Паталок» стыпендыi. Цi 
павiнен ён быць? 

4. Фармiраванне памеру 
стыпендыi (надбаукi за наву
чанне на ваеннай ~афедры, 

вытворчы стаж, выдатную ву

чобу, грамадскую работу i 
r. д.). 

5. В НУ i прадпрыемства -
маrчымасць атрыманн·я сты

пендыi з розных крынiц; 
В НУ, прадпрыемства , к1Lапе
ратывы i iнш . 

6. Хто гаспадар стыпен

·дыяльнага фонду: адмiнi

страцыя цi студэнты? 

7. Выкарыстанне фонду 
надбавак, прэмiй, матэрыяль
най дапамогi. Яrо памер . 

8. Выкарыстанне маrчыма
сцей эканомii стыпенды 
яльнага фонду. 

9. Падаходны падатак са 
стыпендыi. 

10. Выплата сrыпендыi з 

улiкам раённых каэфiцыен

тау. 
Нам важна ведаць думку 

студэнтау па ycix праблемах, 
з якiмi iм даводзiцца суты

кацца. 

А. КIШКЕВIЧ, 
член Падрыхтоуч ага 

камiтэта Усесаюзнага 

студэнцкага форум а, 

старшыня nрафкома 

студэнтау. 
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МАСТ AЦKASI Г ACЦIHASI 

Стрэлкi наблiжалiся да 
15.00. Усё менш заставалася 
свабодных месцау на трыбу
нах стадыёна «Дынама». Мне 

давялося сядзець на «казыр7 
ку». 

Канцэрт пачауся. Але, зда
ецца, мяне i ycix астатнiх 

падманулi. Замест «Кiно» 
выйшлi абсалютна незнаёмыя 
доугавалосыя х-лопцы i назва
лi сябе мiнскай рок-групай 
«Фарпост». 

Я з цяжкасцю разбiрала 
славы песень i матывы ме
лодый. Гучная музыка, шум 

публiкi, што патрабава
ла Цая, злiвалiся у адзiны 

магутны роу, якi нагадвау Нi
агарскi вадаспад. Нарэшце, 

гэты дэцыбелавы шум скон
чыуся. Мы з палёгкай уэдых
нулi. 

Усе чакалi · «Кiно». 1 вось 
бела-зялёны рафiк, узяушы 
старт ля аркi стадыёна, ру

' шыу па бегавой дарожцы. 
Спынiуся ля· драулянай сцэ
нiчнай пляцоукi. 3 ·аутамабi

. ля выйшау Вiктар Цай, а за iм 
Kacnap\lH, Цiхамiрау i 

Гур'янау. Гром алпадысмен: 
тау i фанатычныя воклiчы 

прыхiльнiкау сустрэлi ix. 
Вiктар Цай спакойна узяу 

у рукi гiтару i, акампану
ючь1 сабе, заспявау «Горад 
по имени Солнце» ... 

«Bi-i-i-ця!» - пачууся звер

У крывавых языках полы
мя пахавальнага . воrнiшча 
ашалела мiтусяцца постацi. 
Выконваецца рытуал_ьны та
н~ц у rонар riахавання саро
дзiча. 1 усё патанаt у цемры ... 

Так пачынаецца дыпломны 
спектакль 40-га выпуску тэат
ральнага...факультэта Бе41ару
скаrа дзяржаунага тэатраль

на-мастацкаrа iнстытута. 0 

Спектакль «Дзве стралы» па
стаулены па аднайменнай 
аповесцi А. Валодзiна. 
Што такое «Дзве СТ!)алы » : 

прытча каменнага в~у. я~ 
выз_начыу п'есу сам а) 1.;р. 
цi яrо смелы замах на ,·у

часнасць? 

Рэжысёр-пастаноу ш ч ы к 
спектакля Валерый Данiлавiч 
Анiсенка ахарактарызавау 
п'есу як сумна вядомую: 
больш за пятнаццаць гадоу 
яе не рэкамендавалi да па

станоукi. 
1 вось· на сцэне вучэбна·га 

.тэатра iдзе спектакль. На 
адзiным дыханнi мы сочым за 

развiццём сюжзт.~, i ;щразу 
закрадваецца думка. што са

мае галоунае - знайсцi за
бойцу. Вось ён, здаецца, рас
крыты: ён «вылiчаны» па про

стай формуле - дзве стралы 
з савiным апярэннем, пушча
~ыя у спiну Доугаму, вель.мi 
падобныя на стрэлы, якiя но
сiць у сваiм ка.iJчане Вушасты. 
У племенi ведалi, wто яны не 
былi сябрамi, хутчэй наадва
рот. Значыць, забойца , Ву-

ху -~оклiч, якi амаль перахо- ~ 
дз1у у рыданне. Падняушы 

1 галаву, я убачыла юнае ства
рэнне, якое, размазваючы па

цёкшую па твары ту~,' у адчаi .,fl 
выказвала сваё безадказнае .,fl 
каханне да Вiктара. .,f1 

Заканчвалася песня. Пад- ~ 
рыхтавалiся да забегу на сто- • 
метровую дыстанцыю да сцэ- ..., 
ны дзяучаты з кветкамi у ру
ках. Апошнiм .акордам старт .,fl 
~_ыу дадзены. Хто хутчэй? Мо- .,fl 
жа, тая, _У д.оугiм черным пла- f'I 
шчы? Ц1 яе сапернiца у ка- ~ 
кетлiвым ж6утым швэдры? • 
Але Вiктар Цай, без пера- J; 
пынку, заспявау наступную .., 
песню. Абедзве дзяучыны .,fl 
сцiпла паклалi свае кветкi на .,fl· 
сцэну. Перамаг_ло сяброуст- .,f1 
ва... fl 

«Группу крови» спяв.ау 
увесь стадыён. Апошнiя ело- ~ 
вь1 Пеf=нi -патанулi у навальс .,fl 
нiцы апладысментау·. Шчаслi- .,. 
выя _прыхiльнiкi крычалi, свi- .,ill 
стал~, размахвалi трапiушымi .,fl 
пад руку швэдрам1, хустка- .,fl 
мi ... 
Песня «Аллюминиевые ~ 

огурцы» была -апошняй. .fl 

1 Ал'е гэта быу яшчэ не ка
нец канцэрта. Ля брамы ста

дыёна сабралiся самыя стой
кiя · фанаты ... Рафiк з ГР.упай 

у салоне, iмклiва набiраючы 
хуткасць, выехау са стадыёна 

«Дынама». А за iм, бьщцам 

табун мексiканскiх мустангау 
з воклiчам амерыканскiх 

' iндэйцау, не.слiся неутаймава-
ныя прыхiльнiкi... il 

В. ЗIНОВIЧ. . s 
~ 

~ .. 
«МIШЫН» .,fl 

Прыхiльнiкi ан~лiйскай rpy- fl 
пы · «Мiшын» былi вельмi .fl 
здз1улены, кал1 у час канцэрта .,fl 
ансамбля, якi праходзiу_ у . " 
Брыстале, на сцэну выйшла ~ 
жан~ына давол~ сталага узр~- ~ 
сту I пачала л1х_а выта~.цоу- и 

ваць пад · давол1 агрэс1уную .,. 
муз.ыку лiдэрау · так званага 
«неагатыч'нага:- року. 
Як высветл. iлас1:1 по-· 

тым, такiм чынам вiтала лi- .,.. 
дэра _«Мiшын »(«Мiсiя») Уэна 
Xaci яrо бабуJ1я. 

шасты? Але, магчыма, нека
му на руку павесiць на яrо га

небны ярлык. (Jрычын для · rэ
тага дастаткова. Вуwасты 

жыве не так, я-к усе. Ен непа
добны да iншых: незrаворлi- . 
вы i нязручны чалавек. Ен 
не умее, як усе, хаваць ·свае · 
пачуццi. Ды у яго, нарэшце, 
i вуwы не такiя, як ва ycix: · 
вельмi аттапыраныя, як у ля-

тучай мыwы. . . 
Сам Вуwасты яwчэ малады 

i не бачыу подласцi i здра
ды. Ен не ведае, як цяжка 
пераконваць у сваёii н·евiноу
насцi таrо, хто, прыкрываю
чыся завесай · справядлiва- · 
сцi, так марыць пазбавiцца 
ад Вуwастага, так чакае яrо 
смерцi i у каго сапрауды ру
кi у крывi. 

· Вушасты верыць, wто зной-

дзе забойцу. Для яrо гэта 
нешта большае, чым проста 

боязь страцiць сваё жыцце -
rэта выратаванне Вышэйwай 
Спра,вядлiващi. Знайсцi за
бойцу значыць знайсцi 
Выwэйwую lсцiну. 

Толькi адзiн чалавек у пле
_менi - Галава роду - ве
дае, што адбылося i чым ста
ла lсцiна: яснае i бязгрэwнае · 
люстэрка iсцiны разбiлася на ' 

.маленькiя асколкi, · i кожны 

уладальнiк свайrо асколка лi-
. чыць сябе уладальнiкам сваёй 
iсцiны. lнwая яму не, патрэб
на. Галава роду ведае, як спа
лохае гэтых уладальнiкау lc
цiiia Bywacтara. Як ненавi
дзяць яны rэтiira змагара за 

справядлiваtць! 

«Бяжы!» просiць ён 
Bywacтara. 

Але для Вушастаrа lсцiна 
даражэй за жыццё. 

Яны, уладальюк1 гэтага 

свету, i ён, Вуwасты. А па
мiж iмi мiтусiцца Дауганосiк . 
i не · можа nрыбiцца нi да ад
наг·о берагу. Маленькi ча
лавечак, парты жалю i баяз
лiвы. Ен ЗАfСЕДЫ ЗГА
ДЖАЕЦЦА, КАЛI 3 IM РАЗ
МАУЛЯЮЦЬ ПА-ДОБРА
МУ. Вуwасты гаварыу з iм 
так, i таму ён яrо сябра. Вое
начальнiк i Красамоуны па
прасiлi яrо па-добраму, i ён 

.забiу сародзiча стралой сяб-· 
ра, якоrа pailiцoй павiнны 
пакараць як вiнаватага. 

. Цяжка было спазнаць та
кую lсцiну Bywacтat11.y .. Ал~ 
ён, як Праметэй, смела нясе 
агонь людзям свайго племенi. 
Яны адварочваюцца ад Аг

ню. Ды позна: полымя ужо 
паспела растапiць ix васко
выя маскi. 

Вось яны . перад намi, гэ
тыя пярэваратнi, у сваiм са

прау дным аблiччы. « Краса
моуны», якi выкарыстоувае 
сваё аратарскае майстэрства, 
каб выказаць lсцiну. « Вое
нач ал ьнiк», якi замест спра
вядлiвага бою аддае перава
rу удару у спiну. «Хадок», 
якi ходзiць, як ш~вень, па 
спальнях сваiх сяброу, калi 
тых няма дома. Удава важа
ка, якая сваiм распуствам 

rаньбiць ycix жанчын племе-
нi . . 

«ЕУРОПА» 

Музыканты групы . « Еуро
па» не толькi маладыя (23-
25 rадоу), але i па-сапрауд
наму таленавiтыя. lx трэцi 

дыск «Anowнi адлiк» узна
чальвае хiт-парады у двацца
цi дзвюх краiнах. Былы лi
дэр rрупы «Абба» Бенi Андэр
сан дау гэтым музыкантам 
блiскучыя характарыстыкi. 
А кiраунiк « Еуропы» кампазi
тар i вакалiст Джоi Тэмпест 
сказау: 

- У 80-м годзе разам з 
Джонам Норумам i Джонам 

. Левенам мы пачалi рэпеты
цыi у падвале дома, дзе я жы
ву. Два гады работы не былi 
марнымi: мы сталi перwымi на 
конкурсе маладых т11-лентау, 
якi праводзiла мясцовая га
зета i фiрма запiсу.. 12 сту
дзеня 1982 года « Е уроп 11-» 
атрымала rалоуны прыз кон
курсу, а Норум быу адзнача
ны як лепшы· riтарыст. 

Першы дыск не удауся, 
другi - «Заутраwнiя кры
лы» - быу занадта «цяжкiм» 
i «гiтарным». · Неузабаве мы 
увялi у састау клавiwнiка 
Мiку Мiкаэлi: ён ' пiша i кам
пазiцыi па вершах. У « Еуро
пе» iграюць таксама Ян Кау
rланд i Юi Марцэла, якi за
мянiу· Норума. Група irpae 
меладычны хард-рок, за iм -
будучае, так мы мяркуем. На
ша музыка мае wырокi дыя
пазон слухачоу: маладыя 
прыходзяць на канцэрты, 

старыя rлядзяць тэлевiзар. · 
«Усеяднасць» rаворыце 
вы? _ Не, .дэмакратычнасць. 

«ДЭПЕШ МОД» 

Перwы ,дыск-гiгант групы 

«Дэпеw мод» выйшау у 1981 
rодзе. Тады у яе с~стау ува
ходзiлi Эндру Флетчар, Дэвiд 
Г,эан, Марцiн Гор, Вiнск 
Кларк. Усе irpaлi на сiнтэ
затарах, электрычных удар

/lЫХ, а таксама i на больw 
традыцыйных iнструментах 
- riтapax, барабанах. Сты.ль 
rрупы акрэслiуся адразу -
электрычны рок з вiдавочным 

танцавальным ухiлам. Песнi 
nepwara дыска вызначала ме
ладычнасць, умелая аранжы-

Значыць, гэта цэлая змова 

- п.рыбраць Доугага, якi ха
цеу, каб у племенi жылi na 
сr1равядлiвых законах, звалiлi 
усю вiну на Bywacтara, якi 
таксама пераwкаджау iм 
жыць. 

Такая удала сплеценая iнт
рыга вiдавочна не пад ci.ny 
розумам старажытных nячор

ных людзей каменнага веку. 
~ык хто ж яны? Маrчыма,. 
гэта люстраное, крыху 

фантастычнае адлюстраванне 
Герояу Нашага Часу? 
Забiты Вушаi:ты, пакiну· 

племя Галава роду. 
Але зярнятка ужо кiнут ·.., 

сухую патрасканую глебу." 
Устау Дауrаносiк, i на яrо 
твары няма больw звычайна

га выразу страху: ён так
сама хоча пайсцi, каб раска

заць аб тым, што здарылася, 
iн,wым плямёнам. Але нечыя 
здраднiцкая рука назаусёды 
спыняе яrо. А навокал зноу 
У'се ttадзелi · мас_кi. Якiя пустыя 
ix· вачнiцы! Толькi радуюцца 
ix душы; як· чорнае вараннё, 
лопаючы крыламi. 

Патанае ix карабель. Яму 
цяжка nлыць без рулявоrа з 
грузам крь1вадушнасцi , 11од
ласцi , j вераломства. · Цi 
знойдзецца хто-небудзь. хто 
ачысцiць яrо трумы i nадыме 
белы cuяr lсцiны? 

А. ЖУР, 
студэнтка-завочнiца 

факультэта жур11,алkтыкi. 

роука i ... пустыя тэксты. 
Трэба адзначыць, што ня

rледзячы на камерцыйны 

поспех nepwara дьiска, rpyna 
не пайшла П<! пратоптан11-й 
сцежцы. 1 хоць у музыцы 

усё ж naitye э.riектронiка, тэк
сты nесень ужо разлiчаны 
бощ,ш на слухаючую nублiку, 
чым на танцуючую: гру11а ста

ла закранаць сур 'ёзныя тэмы. 
Зараз «Дэnеw мод» акты_уliа 
удзельнiчае у антываенным. 
руху, вы~тупае супраць расiз
му, беспрацоуя. Група пад
трымала забастоуку анr л·iй
скiх гарнякоу. «Дэпеш мод» 
- адзiн 1 з лепwых прадстау
нiкоу электрычнага року. 

·' 
«ПIНК ФЛОЙД» 

Новы альбом легендарнай 
групы «Пiнк Флойд», якi вый
wау пад назвай «Часовае 
вар'яцт13а» i зaHJIY вядучае 
месца ва ycix хiт-парадах све
ту,- фiкцыя. Так лiчыць не ' 

хто-небудзь, а стRарал·ь

нiк i духоуны лiдэр калектыву 
бас-гiтарыст Уотэрс Гловэр. 

Выnускнiк КембР,ыджа , з 
дыпломам архiтэктара · (Уо
тэрсу ·зараз 43 гады) - ён 
ганарыцца тым, wто за двац

цацiгадовую гiсторы ·ю групы 
яе некамерцыйная музыка 
заваявала поспех ва усiм с·ве
це. Але зараз . гэта у поу
ным сэнсе слова гiсторыя, бо 
калектыу распауся. Тым боль- · 
wae раздражненне выклiкалi 
у Уотэрса спробы трох - астат: 
нiх членау « Пiнк Флойда» 
Гiлмара, Райта, Мэйсана -
вярнуць жыццё леrендзе. 

- Калi б Джордж Харь1-
сан i Рынrа Стар выстуr1iлi 
пад маркай · «Бiтлз», цяжка 

было б nрыдумаць вiдовiшча 
ropwae,- гаворыць ён у iн
тэрв'ю часопiсу «Рок экспрэс» 

1 . Цэлае пакаленне, безу
моуна, р_аскупiла б бiлеты, 
нават не думаючы, што нека

лi жыу Джон Ленан. А б 
яrо ж rpyna не група. Калi я 
не irpaю у « Пiнк Флойдзе6' 
- rэта не « Пiнк Флойд». 
Карыстацца назвай групы, 
думаючы пра rpowы, гэта ж 

сорамна. 

Падрыхтавала 
Лэйла БАйРАМАВА. 

Рэдактар 

М. f. ЗАГОРСКАЯ. 


