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ДЗЯРЖАУНАГА УНIВЕРСIТЗТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА 

ЯКIЯ НЕ 

CKAJIAHYJII 

ПАСТУПIЛА 
ПРАПАНОВА 

. сф_армiрав,аць два · студэнцкiя 
· атрады для рамонту iнтэрна
тау. Члены рэктарата iнiцыя
тыву падтрымалi. А камiтэт 
камсамола? Здаецца, такса
ма не супраць. Спадзяёмся, 
хутка мы не будзем наракаць 

на нядобраякасны рамонт 
«другога дома» - студэнты 

зробяць я,·о для сябе на «вы
датна». 

На пасяджэннi ' рэктарата 
iшла таксама размова аб ра
боце падрыхтоуча.га факуль
тэта БДУ. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

СТУДЭНТ РАБОТА 

яшчэ зусiм нядауна гэтыя 
два паняццi былi несумяш
чальнымi. Зараз жаданне сту
дэнта зарабiць не лiчьщца 
крамольным. Тым больш ле

там. l(aлi у вас з'явiлася та
кое 11амкненне, калi ласка, 

звяртайцеся на Мiнскi завод 
«Тэрмапласт». Юраунiцтва 
яго на час летнiх канiкулау 
прапануе вам работу лiцей

шчыкамi i nрасаушчыкамi 
пл астм асы. 
Аплата працы - здзельна-

11рэмiяльная. 
Тэлефон для даведак -

65-18-21. 
3. ВАЛНIСТЫ. 

груп адтрьiмкi аргкамiтэта 
БНФ «Адраджэнне». Дыску
сiя ва унiверсiтэце выявiла 
розныя падыходы да арганi

зацыi дзейнасцi груп. Пад
вергнуты крытыцы безынiцы
ятыунасць i «некарэктнасць 
мыслення» арганiзацыйнага 

камiтэта. Выступаючыя за
кранулi таксама праблемы, 
якiя востра стаяць ва унiвер
сiтэце i у рэспублiцы. 

48 гру11 падтрымкi БНФ 
прынялi зварот да кiраунiцт
ва БДУ i да дырэктыуных 
органау рэспублiкi. 

Т . ГРЫДЗЮШl(А. 

ЧАРО~НЫЯ АКОРДЫ 
ГIТАРЫ 

лiтаральна запаланiлi залу. 
Яны то выклiкалi адчуванне 

, смутку, то прымушалi устра
пянуцца, ажыць, на вуснах 

з'яулялася вясёлая усмешка i 
ужо самому ха_целася пад
пяваць, адбiваць у такт му
зыцы знаёмую мелодыю. Гi
тара уладарыла над намi. 
1, напэуна, не знайшлося ча
лавека, якi пашкадавау, што 

прыйшоу на вечар « Песня. 
Гiтара. Кампазiцыя». Аутар 
i выканауца - Алесь Гiле
вiч. 

М. ТАРАСАВА. 

РАСТОS'-НА-ДОНЕ. 
Прафесiйных сацыёлагау 

п ачынаюць рыхтаваць у Ра
стоускiм дзяржауным унi
версiтэце з наступнага наву

чальнага года. 

Неабходна вызначьщь ме

сца сацыёлагау у сiстэме 
грамадазнауства, сфармуля
ваць гiбкiя планы i праграмы 
спецыяльнасцi , стварыць ка

федру сацыялогii, неабходную 
для падрыхтоукi спецыялi
стау вучэбна-метадычную i 
камп 'ютэрна-iнфармацыйную 

ДЫПJIОМ 

за тры 

rады 

Адразу на чацвёрты курс, 
правучыушыся у ВНУ усяго 
адзiн год, перайшлi пасля 

п~ч1яховай .здачы " ле;rняи 
cecii дваццаць пяць студэн
тау факультэта журналiстыкi 
БДУ iмя У. 1. Ленiна. Цуд? 

- Нiколькi,- лiчыць дэ
кан факультэта, доктар гi

старычных навук, прафесар 

Алег Георгiевiч Слука.- Для 
таго, каб зрабiць такi скачок, 

зусiм неабавязкова быць вун 
дэркiндам. Дастаткова па
ступiць на спецыяльнае -за

вочнае аддзяленне. Сюды без 
экзаменау, пасля субяседа
вання, адразу на трэцi курс 
залiчваюцца тыя, хто ужо 
мае вышэйшую адукацыю, 
трохгадовы стаж практыч

най работы у органах ма
савай iнфармацыi i рэка
мендацьii рэдакцый. 

Студэнты, як i на звычай
ным завочным факультэце, 
два разы у год збiраюцца 
на сесiю. Заняткi праводзяц
ца па спецыяльных вучэб
ных планах, «на узбраенне» 
узяты iнтэнсiуныя метады на
вучання. 

Галоуны упор робiцца на 
вывучэнне тэорыi i практыкi 
савецкай журналiстыкi, тэх
нiкi афармлення газеты, фо
тасправы, асноу радыё i 
тэлебачання, стылiстыкi i 
лiтаратурнага рэдагавання. 
Акрамя пералiчаных вышэй 

умоу, для паступлення ёсць i 
яшчэ адна: узроставы цэнз 

прэтэндэнтау абмежаваны са
рака пяцю гадамi. 

В. БАГДАНОВIЧ, 
кар. БЕЛТА. 

- .... . - -
НА СТУДЭНЦКIМ ::МЕРЫДЫЯ НЕ 

· базу. томск. 
На фiласофскiм факультэце 

унiверсiтэта ужо чытаюцца 
праблем на-эксперы мент аль
ныя спецкурсы па шэрагу 

сацыялагiчных дысцыпл i н на 

аддзяленнi .навуковага ка
мунiзму, iдзе работа па 
стварэнню кафедры сацыяло
гii. 

чы 

Ен 

кааператыу « Радыус». 
будзе аказваць паслугi 

насельнiцтву i прамысJ1 0 1.1ы~1 

прадпрыемствам у пытаннях 

~,ашыннай апрацоукi iнфар
мацыi, складання навучаль-

У Томскiм педiнстытуце 

дзейнiчае клуб маладога на
стаун1ка . Чарговае пася

джэнне клуба адкрыу ягоды
рэктар Л . Ф. Пiчурын . Задача 
клуба - сфармуляваць ас

ных i кантралюючых праграм, ноуныя праблемы, сутыкнуць 
вырабу i рэалiза11ыi малымi розныя пункты гледжання, 

сабраць iдэi, думкi па праб-
партыямi унiкальных llpы Jiaд , леме. А пасяджэнне клуба 

УФА распрацаваных вучонымi y11 i- б . маладога вучонага ыло 

Пры Башкiрскiм унiверсi- врысвеч а на праблеме мала-
тэце створаны пачынае версiтэта , рамонт электр о11- камплектнай школы . 
дзейнiчаць навукова-вытвор- нaii тэхнiкi, кнiгаабмен. ' 

У Caparocy ... на 

практыку 

ЗБIРАЮЦЦА ПАЕХАЦЬ ВОСЕННЮ ГЭТАГА 
ГОДА СТУДЭНТЫ ФIЗIЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА. 

- Зарадзiлася наша сяб - r1opy i накiравалi у lспанiю 
роуства з .Сарагоскiм ·y11i- для абмеркава11ня . 1 хоць 
версiтэтам яшчэ у мiнулым го- i с 11анскiя « цэнтрь, адукацыi » 

дзе, калi дэлеrацыя гэтаii не вельмi ахвотна iдуц1, на 
ВНУ гасцiла у беларускаii ка~r такт (цi лепш сказаць 
сталiцы,- гаворыць ст'аршы к а нтракт) , нашы у мо111,1 1 1 а га
iнспектар па мiжнарОJJ,НЫх 
сувязях М. А. Мартынау.- 1.1ору быJ1i прыняты. А т1дау
Прапанова аб супрацоунiцтве на дэлегацыя Сарагоскага 
здалася нам тады нечаканай. унiверсiтэта начале з рэкта 
Але мы склалi праект дага- рам Камаранам Бадзья за-

ключыла дагавор з БДУ iмя 
У. 1. Ленiна аб супрацоу
нiцтве. Цяпер многiя нашы 
выкладчыкi i студэнты змо

гуць абменьвацца вопытам са 
c1.1a iмi iспанскiмi калегамi. 

Тэрмiн дагавору не абмежа
ваны. Прауда, калi праз пяць 
гадоу адзiн з бакоу захоча 
перарваць кантракт, то та

кая ·магчымасць таксама ага

ворана. Аднак, думаецца, 
наша садружнасць будзе 

трывалай, бо Белдзяржунi
версiтэт пакуль што першая 
В НУ Савецкага Са юза, 
ик а н пасябравала з унiвер 
с iтэтам Сарагосы. 

М. МАСТОУСКI . 

JIITAPAТYPHЫ 

СВЕТ 

Цягн iк, падоугу чакаючы . 

вольнага шляху на невядомых 

маленькiх станцыях, упарта 

поуз угору . Выгiнауся то у 

адзiн , то у другi бок, ажно 
нешта пачынала пагрозлiва 

рыпець у зчэпках, нанiзвау 
на сябе вялiзныя зялёныя 
каралi бясконцых тунеляу. 
Нарэшце усё-такi выбраус я на 
сонечны марскi бераг. Стом
леныя доугай дарогай, мiн
чукi абселi сонечныя вокны . 

Нехта марыу пра добры ад
пачынак, хтосьцi распавядау 
вясёлы я показкi, а сёй-той 

спачывау у салодкiм ца рстве 

Марфея. Зрэшты, да лiку 
апошнiх адносiуся я . Бо 
спадарожная кампанi я ака

залася не вельмi гаваркая: 

дзве падобныя адна на адну 
бабулькi з унучкай школьнi 
цай. 

Двое сутак амаль беспра
буднага сну - рэванш за 
бяссонныя студэнцкiя ночы. 
Аднак наталiць сонную сма
гу так i не здолеу . 1 Пiцун
ду праспау. Заехау ажно у 
Гагры. Да позняй ночы пешшу 
вандравау па кауказскiх даро

гах ; пакуль нейкi добразыч
лiвы грузiн не падвёз да 

самага Дома творчасцi. А 
там, як кажуць, з карабля 
на баль. Ужо назаутра адбы
лася творчая сустрэча удзель

нiкау семiнару маладых паэ
тау. Некаторыя чыталi адзiн 

аднаму першыя генiяльныя 

радкi, напiсаныя тут, у Пi
цундзе. На жаль, для мяне 
такi творчы абмен закон
чыуся поуным крахам. 

Я прыехау на семiнар беэ 
падрадкоунiкау. 

Нават масквi'lы i ленiн
градцы не разумелi маiх вер

шау. Пашчасцiла хiба толькi 
на кiраунiка майго семiна
ру. Вядомы маскоускi паэ_т, 
адказны супрацоунiк выда

вецтва «Советский писатель>>, 

не - толькi добра разумеу, 
але i нядрэнна размауляу са 
мной па-беларуску. Бо нара
дзiуся ён , Пётр Кошаль, у 
Слуцку. Увогуле, шчыра ка

жучы, творчы абмен не вель
мi удауся. 1 не таму, што 
гучалi вершы на розных мо

вах, 1 гэты бар 'ер перашка
джау калi-нiкалi зразумець 

паэтычны настрой, -адчуць 

стыль , ацанiць майстэрства 
адзiн аднаго. Па усяму было 
вiдаць, што людзi прыехалi 
адпачываць. 1, магчыма, з гэ
тай нагоды лепш за усё ас

татняе захавалася у памяцi 

непауторная маляунiчая Пi

цунда i адно з васьмi цу
дау свету - возера Рьща . 

М. СКОБЛА, 
студэнт фiлалагiчнага 

факультэта. 

YHOCIM .JJJ>AПAHOBЫ 

Якiм ·бьщь форуму? 
З кожным днём наблiжа

ецца той момант, калi пачне 

сваю работу Усесаюзны сту
дэн цкi форум. Якiм ён будзе? 
Г этае пытанне хвалюе сёння 
большасць студэнтау. ' 
У папярэднiх нумарах «Бе

ларускага унiверсiтэта» па

знаёмiуся з прапановамi Пад
рыхтоучага камiтэта форума 
па парадку выбарау дэлега-

тау i перал iку , тэматычных 
дыскусiйных цэнтрау. У ра
здзеле «Перабудова вышэй
шай адукацыi , арганiзацыя ву

чэбнага працэсу» закранаюц
ца праблемы адносiн студэн
та i выкладчыка, форм су

працоунiцтва ВНУ з вытвор

часцю, пошуку «свайго» абi 
турыента. Лiчу, што у гэты 
раздзел '1 патрэбна унесцi 

асорны пункт: «Камп'ютэры
зацыя ВНУ як асобны фактар 
паляпшэння падрыхтоукi спе

цыялiстау». Сёння, нарэшце, 
нiкому не трэба растлумач
ваць неабходнасць камп'ютэ
рызацы i навучальных уста

ноу. Па гэтай праблеме ад

былiся гарачыя спрэчкi i на 
З "ездзе народных дэпутатау. 

У раздзеле «Студэнт 

ваенная кафедра», на маю 

думку, трэба зрабiць акцэнт 
на дэмакратызацыю ваеннай 

падрыхтоукi, закра н уць пы

таннi правоу студэнтау . Не 
сакрэт, што i у час перабу
довы на ваенных кафедрах 

асноуным прынцыпам у а,дно

сiнах памiж выкладчыкам i 
i студэнтамi застаецца: «Я -
начальнiк, ты - падначале

ны». 

1 апошняе, нi у адным з 

раздзелау не упамiнаюцца 

пяр,вiчныя прафсаюзныя ар

ганiзацыi. А колькi у ix за 

працяглы час накапiлася пра
блем! Перабудова вышэйшай 
адукацы i пачынаецца мена

вiта з ix. Таму i увагi на 
форуме iм трэба удзялiць 
як мага больш. 

Цi знойдзе студэнцкi з 'езд 
адказы на усе узнiкшь1я у . 
жыццi пытаннi? Зразумела, 
не. Але спадзяюся, што ~а

шэннi форума зробяць сту
дэнцкае жьщцё больш цiка
вым. 

А. КАНАВАЛЕНКА, 
старшыня прафбюро 

факультэта журналiстыкi. 
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ВЫШЭйШАЯ ШКОЛА: · ПОГЛЯД · У. 
· БУДУ~ЫНЮ · · · ·.. · .' 

Атмасфера на кафедры была рабочая, i таму майго з ' я у.nення 
тут амаль нiхто не зауважыу. Па-ранейшаму ажыуJ1ена 
абменьвалiся думкамi маладыя выкладчыкi, а замежны аспi
рант старанна вывучау падручнiк. За апошнiм сталом 
бесперастанку стракатала пiшучая машынка, але, вiдаць, яна 
нiколькi не перашкаджала двум студзнтам (па усiм бачна -
першакурснiкi), якiя цярплiва спрабавалi «прыручыць» мiк
ракамп ' ютзр. 

ЯК «ПРЫРУЧЫЦЬt 

КАМП'ЮТЭР? 

Знаёмлюся: Сяргей Стры
бук i Сяргей Гурын. Другi 
Сяргей аказауся больш сме
лым (што больш гаваркi , 
не скажаш) i згадзiуся запа
,rолiць маю цiкаунасць . Вядо

ма, першым было пытанне, 

што прывяло яго сюды, на 

механiка-матэматычны фа

культэт БДУ iмя У. 1. Ленi
на . Хлопец адразу удаклад
нiу, ш·то яшчэ са школы (за
кончыу ён Мiнскую СШ 
№ 169) марыу вучьщца на 

аддзяленнi матэматычнай 
электрон1к1 гэтага факуль

тэта. 1 таму зараз ён ужо 

ведае, чым будзе займацца, 
атрымаушы дыплом маладо

га спецыялiста. Распрацоу
ка персанальных камп ' ютэ
рау вялiкiх iнтэ гральных 

схем - вось дзе ён вы
карыстае свае веды. Таму i 
стараецца сёння с пасцiгн у ць 
тэорыю, замацаваць яе н а 

практыцы . Ен ' добра 
ведае адну з моу праграмi
равання мову Паскал ь. 

Спрабуе асво й ваць i iн шыя: 

Бэйсiк, Фартран. А · ху тка 

з ' явiцца магчымасць паспра

баваць усё практычна. 
Студэнты, якiя вучацца на 

аддзяленнi матэматычнай 

электронiкi, заусёды з нецяр

пеннем чакаюць таго дня, 

калi змогуць самi (хоць, бе
зумоуна, i пад пастаянным 

кантролем кiраун_iкоу) пра

цаваць са складанай тэхнiкай . 

Дарэчы, практычныя занят

кi праводзяцца у спецыя
лiзаваных лабараторыях унi
версiтэта, на вытворчых уча-

стках НВА « 1 нтэграл» у 

1 нстытуце матэматык1 АН 
БССР. А знаёмства з буду
чым месцам работы пачы

наецца ужо на першым кур

се i працягваецца усе гады. 

·, 

Таму у ix ёсць пэуны вопыт 

i навыкi. 
- Лiтаральна з першага 

курса студэнты акунаюцца у 
свет складаных дысцыплiн,

расказвае дацэнт кафедры 

урауненняу матэматычнай 

фiзiкi, кандыдат тэхнiчных 

навук Валерый Паулавiч 
Супрун .- На працягу усяго 

вучэбнага цыкла яны р.аска-
нала авалодваюць матэ-

матычным аналiзам, агульнай 
фiзiкай, фiзiкай пауправад

нiкоу, тэорыяй графау, лiч
бавымi метадамi, тэхналогiяй 
пауправаднiко"вай вытворча
сцi : тэорыяй ах.таматау, асно

вам i кiбернетыкi , асновам i 
пабудовы вылiчальных ма
шын i сiстэм i г. д . Пачынаю

чы з трэцяга курса на аддзя

леннi уводзяцца прадметы 
спецыялiзацыi па выбраных 

напрамках. Пакуль ix вылуча

Нd толькi чатыры: распра
цоука апаратных сродкау i 
базавага праграмнага забес
п ячэнн я, распрацоука перса

нальны х камп ' ютэрау, рас
працоука сродкау стварэння 

электрычнай схемы i распра
цоука сродкау сiнтэзу тапала
гiчнага чарцяжу . Зараз вы

рашаецца пытанне аб увя 
дзенн i пятай спецыял iзацыi 

- аутаматызаваная распра- . 
цоука звышвялiкiх iнтэграль
ных схем. 

Чым жа выклiкана такая 
пiльная увага да аддзялення 

матэматычнай электронiкi? 

Што такое мiкраэлектронi
ка сёння? Яна у многiм 

вызначае эфектыунасць раз

в iцця шматлiкiх галiн народ

най гаспадаркi . Сапрауды, 

цяжка знайс ц, такую сферу, 

дзе м iкраэлектронiк а не 
выкарыстоуваецца . Не можа 

абысцiся без яе транспарт, 

м ашынабудаунiцтва, кос -
мас, сельская гаспадарка 

г . д . 

Але iнжынер-распрацоу-
шчык ужо не у стане адзiн 

праектаваць складаныя выра

бы - звышвялiкiя iнтэграль
ныя схемы (ЗВ I С) . На дапа

могу яму прыходзяць срод

кi вылiчальнай тэх нi к i . У 
сувязi з гэтым узнiкае пытан

не падры х тоукi спецыялiста 

па распрацоуцы складаных 

с iстэм аутаматызаванага пра

ектав.tння ЗВIС. Вырашэнне 
гэтаиfзадачы патрабуе удзелу 
вя лiкай 1<олькасцi высокаква
л i фiкаваных iнжынерау, якiя 
валодаюць грунтоунымi ве 

дамi · у многiх галiнах сучас
най навукi __: матэматыцы, 
фiзiцы, электронiцы, кiбер
нетьщы . lменна на стыку гэ

тых навук закладваюцца пер

спектыуныя напрамкi у галiне 
распрацоукi сiстэм аутаматы

заванага праектавання звыш

вялiкiх iнтэгральных схем . 
Праблему павiнна было у 

нейкай ступенi вырашыць ад
крыццё у 1987 годзе на 

механiка-матэматычным фа

ку льтэце аддзялення ма

тэматычнай электронiкi (гэ

та пакуль адзiная у краiне 

ВНУ, якая мае такую спецыя
лiзацыю). 

Адна з асаблiвасцей . ад
дзялення - студэнт мае маг

чымасць сам выбраць сабе 
месца будучай работы i за
ключыць (ужо на першым 
курсе) дагавор з прадпрыем
ствам, напрыклад; з « 1 нтэ
гралам». Ен выгадны абодвум 
бакам: навукова-вытвор 
чае аб'яднанне само рых
туе для сябе спецыялiста, а 
студэнт у~ала спалучае тэо

рыю з практыкай. Немала

важную ролю адыгрывае i 
матэрыяльны бок справы: 
за выдатную вучобу аб ' яд
нанне даплочвае_ студэнту 

50 працэнтау да стыпен
дыi, за добрую - 30 працэн

тау. Не бяда, калi вы выпад
кова здалi нейкi прадмет 
не зусiм удачна «адха
пiлi» тройку - вы атрыма

еце звычайную стыпендыю . 

Нашы знаёмыя Сяргей 

Стрыбук i· Сяргей Гурын так
сама ужо задумваюцца над 

тым, каб дзе-небудзь «кi
нуць я кар». Канчатковы ва

ры янт, напэуна, з ' явiцца пас
ля вылiчальнай практы к1 , н а 
другiм курсе . А па к ул ь -
паусядзённая вучоба i рабо
та у навукова-вытворчай ла

бараторыi, якая створана 
сумесна з НВА «lнтэграл» 

на кафедры урауненняу матэ
матычнай фiзiкi - базавай 
кафедры аддзялення мат

злектронiкi. 
3 . АЛЯШКЕВIЧ. 

гкапчэнне. Пачатак у 
Г J:~9 за 1 чэрвеня 1989 г .). 

- ПАДРУЧ HI К~ ГIСТОРЫI -

1 

1 

Фашысты былi цвёрда 
упэунены у сваёй бяспецы. 

Магутныя, стромкiя скалы 

прыкрывалi ix лагер з yci x 
бакоу. А невялiчк i я дазоры 
маглi стрымаць на вузкiх 
горных сцежках цэлае вой

ска. Таму наш н.ечаканы 

штурм быу для ix, як гром 
сярод яснага неба . Ашалом-

БЫ9 МЕСЯЦ МАЙ 
I • • •• 

леныя гiтлерауцы мiтусiлiся 

у горнай цяснiне, ш укаючы 

паратунку ' за каменнымi глы
бамi, у натоупе мiрных жы'-

1 

хароу, за вазамi i клункам i . 

Разгром фашысцкага атрада 

быу поуны. Недзе у людскiм 
х аосе згубiуся наш праваднiк. 
Так i не знайшоуся гэты ма
ленькi герой, так i застауся 
безымянным славацкi патры-

вiлiся нашымi разведчыкамi 
i праваднiкамi, самаахвярн а 
удзельнiчалi у размiнiраванн i 
даро г. Неаднаразо ва дзя

куючы партызанам мы без 

кровапралiцця авалодвалi цэ
лымi гарнiзонамi . Добра па

мятаю разгром фашысцкага 

гарнiзону у вёсцы Кош-Гам

ры. На падыходзе да гэтага 
паселiшча нас сустрэу пажы

лы селянi н. Ен выйшау на
сустрач с авецк iм войскам, 

каб перада ць ве льмi важны я 
звестк i аб ворагу. Выявi

лася, што фашысты спакойна 

адпачываюць у сялянскiх ха

тах . . 1. калi абысцi засады i 
дазоры, то можна лёгка ава

лодаць гарнiзонам. 

1 

ёт. Зрэшты, колькi ix яшчэ 
сустракалi мы на сваiм 
шл яху: добразычлiвых, спа
гадлiвы х i мужны х людзе й на 

шматпакутнай славацкай зя м

лi . Цэлым i атрадамi улiва -
Уразiла тое, што старому 

славаку не шкада было на
л iся у нашы рады славац- ват сваёй уласнай хаты, дзе 

- Абы не- выйшлi жывымi 
нацы,- коратка прамовiу 
стары.- А хата, бог з ёй, 
з хатай .. . 
Вызвалiушы Кош-Гамры, 

н аша часць сходу фарсiра
в ал а раку Гельнiцу . 
Цяпер перад намi раскiнула

с я старадауняя Чэхiя. Сляды 

вайны, фашысцкага рабаван 
н я сустракалiся ледзь н i на 
кожным кроку. Спаленыя ха
ты, разбураныя пЬмнiкi, смут
куючыя мацi i дзецi. 1 так ва 
ycix вёсках, гарадах i пасёл

ках. Але нават вялiкае, страш
нае гора не магло стрымаць 

радасцi вызвалення. Нас су

стракалi, як братоу. Нас ча
ставалi, нам прапаноувалi 
дапамогу, прасiлi парады. 

Зрэшты, такiя цёплыя су

стрэчы, братэрскiя адносiны 
былi да нас i у Mapaвii. 

Пасля вызвалення горада 

Чадца наша злучэнне тэр

мiнова перакiнулi у марау
скае сяло Нассiдаль. У спеш

цы мы вымушаны былi пакi
нуць абозы, коней. А яны нам 
вельмi спатрэбiлiся 6 . Бо 
шостага мая нам неабходна 
было пачынаць наступленне 
у гарах. Дзе узяць коней для 
транспарцi роукi артылерыi, 

боепрыпасау? 1 на гэты раз 
на дапамогу прыйШJ1 i чэшскiя 

сябры: далi нам сваiх коней, 

дапамаглi рэквiзаваць ix у ба
гатых нямецкi х маёнтках. 

Ранiцай 6 мая пасля моц
най артылерыйскай падрых

тоукi мы пачалi наступленне. 
Сходу авалодалi населеным 

пунктам Блейхвiту, а за

тым, фарс i раваушы раку 

Апаву , уварвалiся у горад 

Крноу .. Вулiчныя баi прынялi 

вельм i жорск i i к ровапралiт
ны х арактар . Фашысты тры

малiся да апошняга . 3 боем 
даводзiлася браць кожны па

верх _р.ома, кожны завулак . 

Хутка нам l;!a дапамогу пры й

шлi iншыя часцi, i гiтлерау
цы адступ i лi на за хад. Вы

звалiушы Крноу, мы iм клiва 
працягвалi наступленне i 
выбiлi фашыстау з населе
ных пунктау Бранцiц, Лiн 

дау, Хэдвiгсгрунд, Непахо
вiцэ. , Браунсдорф, Лiхтэн, 

Зейферсдорф, Бухвергсталь, 
Фрыдэрсдорф, Нойерберс
дорф . 

У ноч на дзевятага мая нам 
паведамiл i аб безагаворачна й 
капiтуляцыi Германii. На

стау дзень Перамогi . Аднак 

фашысцкiя во йскi у Чэха

славакii адмовiлiся с класц i 

зброю. Яны пачалi паспеш-

1 зноу пачалося - гал ауны 
боль пасля бяссонна й ночы, 
валяр ' янка перад сустрзчай з 
самым бескампрамiсным вы
кладчыкам , многа-многа ар

кушау друкаванаrа тзксту 
~ ад штучным асвятленнем, . • 

' 

Над чым яшчз у студзн 
' кiм жыццi так самаадда'~m, 
працуюць, пасля чаго можна 

адчуць такое задавальненне 

i палёгку, як не пасл.я эк-

• заменау? 
Зараз у rорадзе шмат мала-

дых нервовых тварау, асаблi
ва каля карпусоу В НУ - сту· 
дзнты пер ажываюць самую 

цяжкую пару, .скардзяцца на 

стомленасць родным i знаё
мым . Але цi не прыйдзецца 
тым жа студзнтам , знясiле
ным напружанасцю cecii, у 
хуткiм часе успамiнаць rзтыя 
днi i ночы як самыя шчаслi

дарагiя i нез варотныя? 
Фота С. ГРЫ ЦА . 

. . 1 
л~ва адыходзщь на захад . Пе-

рад намi была пастаулена 1 
задача вымусiць капiтуляваць 

рэшткi фашысцкай групi
роукi. У складаны х умовах, 
з баямi за тры днi мы пера-
адолелi 250 кiламетрау. 

12 мая мы выйшлi у раён 

пасёлка Чыжэвес, што непа- , 
далёку ад Прагi . Тут i ад

быуся мой апошнi у жыццi 
бой, тут я сустрэу канчат
ковую Перамогу. 

Быу месяц май. Ласкавае 
вясенняе сонца шчодра да

рыла нам сваю цеплыню . 

Чыстае мiрнае неба без 
пагрозлiвага рыкання бам
бардзiроушчыкау, без чор
н ых хмар пажарау здавалася 

ненатуральным. Усё яшчэ 

не верылася , што вайне 1 
канец . 1 толькi сэрца тры- . 
вожна стукала у такт шпар-

кiм колам цягнiка . Сэрца 
i мкнулася на Ус ход. 

ricтopыi СССР 
дасавецкага перыиду . Етызаны. Яны 8с8т8а8н8а8--з8а•с•е•лi гiтлерауцы. 

А. КАЖУШКОS', 

кандыдат riстарычнu1х 
навук, дацзнт кафедры 

-----
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ : ВЫКЛАДЧЫКА : 

ДАВАЙЦЕ 
СПРАЧАЦЦА 

3 MIHICTPAM! 
Я н е экстрэмiст i не нефар

мал. Я звычайны выкладчык 

унiверсiтэта. Матэрыялiст па 
светапогляду. Спецыялiст

фармалiст па роду заняткау. 
Растлумачваю чаму . · 

Няхай даруюць мне мае ка
легi (сярод ix пераважная 
большасць выдатных педаго
гау i вучоных), але усе мы 

воляй лёсу вымушаны быць 
фармалiстамi. Бо вытокi бю

, ракратызацыi вышэйшай шко

лы · хаваюцца у бясконцых 
iнструкцыях, што быццам 

снежная лавiна спускаюцца з 
«верху ,, у ВНУ. 

Усё не так проста. Бяс
спрэчна i не пазней вызна

чанай дакументальна . даты 
належыць рапартаваць аб ix 
выкананнi. Пры гэтым нiхто 
усур 'ёз не цiкавiцца думка
мi, пануючымi у канкрэт
най навучальнай установе. 

Мы самi не зауважылi, як 
прызвычаiлiся да такой сiтуа
цыi. 1, вядома, не забываем
ся дакладна рапартаваць. 

Скажам, ва усе часы сту
дэнты · у масе сваёй вучылiся 
«на слых)) i экзамены здава
лi «са слыху». Калi «уверсе» 
упэунiлiся, што адукацыю ат

рымлiваюць не старанныя 
слухачы, а тыя, хто навучыуся 

думаць, i палiчылi, што лек
цыйная нагрузка (да сарака 
гадзiн у тыдзень) пазбау
ляе студэнтау магчымасцi ду

маць, Дзяржкамiтэт па на

роднай адукацыi СССР рэка

мендавау скарацiць лекцый

ныя' гадзiны i ·rвесцi больш 
самастойных заняткау. Рэ

камендацыю успрынялi, як 

распараджэнне. Вядома, раз

давалiся пры гэтым i цвяро
зыя галасы, спрабуючы дака-

= заць, што нельга уводзiць 
сама·стойныя заняткi агулам, 

што ВНУ да гэтага яшчэ не 
гатовы (няма неабходных 

падручнiкау, метадычных 

распрацовак, а самае гало'f.
нае па загаду нел ь г'а 

прымусiць самастойна ду

маць). Аднак гэтыя галасы 
патанулi у дружным хоры 

тых, хто прызвычаiуся рапар

таваць . 

Прыклады фармалiзму 

можна працягваць. Зрэшты, 

не у ix сутнасць, а у тым, 

што перабудоуваючы сiстэму 
вышэйшай адукацыi, трэба ic
цi не ад прадпiсанняу чыноу
нiкау, а ад аналiзу вопыту 
выкладчыкау. У нашым унi

версiтэце ёсць педагогi, якiя 

выкладаюць нестандартна. 

Яны маюць чым падзялiцца i 
ахвотна падзеляцца, я )iпэу

нены. На ix i трэба абапi
рацца пры выпрацоуцы пала

жэнняу новага вучэбнага пра
цэсу. Акрамя таго, трэба (ка

мусьцi з кiраунiцтва унiвер
сiтэта) знайсцi сярод выклад
чыкау аднадумцау. Праэкс

перыментаваць з ix дапамо
гай iдэю спачатку у адной 
групе, затым на адным па

току, затым ужо niсаць, але 

не iнструкцыi, а ... рэкаменда
цыi. Менавiта парады патрэб
ны нам сёння, а не жорст

кi абавязковы рэгламент. Да
рэчы, у iнструкцыi нiколi не 

бывае аутара. Нехта напiсау, 
хтосьцi абмеркавау, адобрыу, 
прауда, у рэшце рэшт, хто-не

будзь усё ж зацвярджае. 
Вiдавочна, што у такiм ва

рыянце незразумела, каго 

абвяргаць . На усе недаумен
нi звычайна адзiн адказ: 

«Вы што, хочаце з мiнiстра

мi спрачацца?» . Аргумент на 

сённяшнi дзень яшчэ даволi 
унушальны ... 

АД АУТАРА. Шчыра кажучы, аут-ара у rэтаrа лiста па
куль што не iснуе. Ва усялякiм разе у нашым унiвер
сiтэце. Я напiсау яrо на аснове думак, меркаванняу, разваr 
многiх людзей i лiчу, што пад iм можна было б паставiць 
многа выкладчыцкiх подпiсау, па жаданню. Але нiводнага 
падобнага допiсу на працягу навучальilаrа года мы так i не 
дачакалiся . Выходзiць, усё яшчэ не асмельваемся падыхо
дзiць да iнструкцый творча? 

М. ДЗЯБЕЛА. 

/ . РОДНАЯ МОВА . :_ ·. :,. ·r-·· :: ·, 
-i • ~ ' ' • • 

Не хочаце быць 
<<дзеравеншчынаЙ>>? 

Спрачаюцца пiсьменнiкi i 
вучоныя, журналiс-ты i ма

стацтвазнауцы. Не застаюцца 
убаку усе тыя, каго хвалюе 
лёс роднай мовы, традыцый 
i звычак нашага народа. 
Адны прапануюць больш 

цi менш канструктыунае ра

шэнне праблем. У другiх 
эмоцыi часам пералiваюцца 

цераз край. Аднак ycix аб ' яд
ноувае iмкненне выправiць 

бядотнае становiшча, што 
насаджалася дзесяцiгоддзя
мi - калi чалавека, якi раз

мауляу на роднай мове, 
iнакш як ··« бескультурным» 

цi «дзеравеншчынай» не на

зывалi . Адтуль пайшлi сён

няшнiя lваны «без роду 
племенi», псеудаiнтэлекту
алы, якiя лiчылi за ганьбу 

размауляць на роднай мове, 
ведаць вытокi i каранi свайго 
народа. 

3 якога боку падступiцца 
да гэтай надзённай праб

лемы? На маю думку, патрэб
на пачынаць са школы, таму 

што iменна тут фармiруецца 
светапогляд уступаючага у 

жыццё чалавека, заклад

ваюцца маральныя прынцы

пы. 

У чым жа заключаецца 
_цяжкасць у авалоданнi мовай, 

што перашкаджае рабятам 

размауляць на ёй? Гэтыя 

пытаннi я задавау Аляксанд
ры Сцяпанауне Палуян, на

стаунiцы беларускай мовы i 
лiтаратуры СШ NO 115 г. Мiн
ска . 

- Я б паставiла пытан
не iнакш: хто перашкаджае? 

На уроках вучнi стараюцца 
размауляць па-беларуску, 

асаблiва .у малодшых класах. 
1 на перапынках я з iм·i 

таксама гутару на роднай мо

ве. А у сем ' ях часам проста 

непаважлiва ставяцца да мо

вы. Некаторыя бацькi вызва
ляюць дзяцеи ад вывучэння 

мовы i тым самым уласнымi 
сiламi ствараюць прабел у 
адукацыi дзiцяцi, вырываюць 
з яго свядомасцi цэлы пласт 

культуры ... 
-Але справа, напэуна, не 

толькi у бацьках? 

Вiдавочна, што .на выву

чэнне беларускай лiтаратуры 
патрэбна не менш часу, чым 
на якi-небудзь iншы прадмет . 
А пакуль перад вучнямi 
старэйшых класау настаунiк 

павiнен выступаць у ролi 

статыста, спыняючыся толькi 
на датах з бiяграфii пiсь

меннiкау i назвах творау'. 
Хiба тут да аналiзу?! 

У гэтым годзе, нарэшце, 

настаунiкi могуць самастойна 
вар ' iраваць тэмамi: на адну 
затрацiць больш вучэбных га
дзiн, на другую - менш. }\ле 
ёсць адна закавыка: агульная 

колькасць гадзiн на прад

мет усё роуна застаецца 

нязменнай. Ды i як супраць-
пастауляць М. Тан ка А . Ку-

ляшову, або 1. Мележа 
П. Панчанку? Кожны ·мастак 

па-свойму шматгранны 

своеасаблiвы. 
З ' явiуся «Праект новай 

праграмы па лiтаратуры для 

сярэдняй агульнаадукацый

най школы » у часопiсе «Бе

ларуская мова i лiтаратура 

у школе» (NONO 3-4, 1988) . 
Новая праграма павiнна на 

думку аутарау з НД I пе-

дагопк1 Дзяржкамiтэта · па 
r1ародна й адукацыi БССР 
сiстэматызаваць вучэбны ма
тэрыял для кожнага класа. 

Я пазнаёмiуся з праектам. 

вось да якога вываду 

прыйшоу: давядзецца, напэу
на, старшакласнiкам зноу 
выступаць у ролi запамiнаю

чых устройствау. Таму што у 
агульнай колькасцi на паэ

зiю, прозу, драм атур г i ю 
5Q.....:::80-x гадоу адводзiцца 

усяго тольк i пяць ву ч эб ны х 
гадзiн! 

Уплываюць i неда хопы вы

кладання у вышэйшай школе: 

маладыя настаунiкi i белару
сазнауцы, што накiроуваюцца 

у школу, маюць часам неда

статковы узровень ведау. У 
гэтым я выпадкова перака

науся, задаушы некальк i пы
танняу (на роднай мове) сту
дэнтцы У курса фiлалагiч

нага факулыэта, якая прахо

дзiла тады педагаг i чную 

практыку у СШ NO 115. 
Дзяучына адказвала па-бела

руску з вялiкай цяжкасцю, • 
ды i сuма прызналася, што з 
мовай студ;')нты развiталiся 

яшчэ на трэцiм курсе . 

Перал i чэнне «завалау» у 

вывучэннi мовы можна пра

цягваць, але праблему, на 
жаль , гэтым не вырашыш, 

яе не пераскочыш. Таму -
кры ху аб тым, якiя першыя 
крокi ужо зроблены. 

Начальн i к аддзела агуль

най сярэдняй адукацы i i да
школьнага выхавання Упрау

лення народнай адукацыi 
Мiнгарвык"анкома Ала Ва
сiльеуна Фралова расказала: 

- У гэтым годзе у Мiн-

с ку у шаснаццацi школах 

адкрылася па аднаму 

пер_шаму класу , дзе 

выкладанне вядзецца на бе
ларуска'Й мове,- у гэтых 

класах вучацца 242 чалаве

кi. У пяцi школах паявi

лiся сёмыя класы з паглыб
леным вывучэннем роднай 

, мовы . 3 наступнага года бе-
ларуская мова будзе выву
чацца з другога класа, а не 

з трэцяга, як зараз. __ 
Ствараюцца i новыя пад

ручнiкi: беларускай мовы 
для 4-га класа i беларус
кай лiтаратуры для 8-га. У 
кожным раёне Мiнска пла

нуецца адкрыць лiтаратур

ныя гасцiныя для старшаклас

нiкау. Асаблiвая увага удзя
ляецца i пачатковай школе. 
У першых класах зараз уво
дзiцца мiнутка беларуска~ 
мовы, а у другiх - факуль

татывы. 

Хочацца верыць, што усё 
гэта - не чарговая кампа

нi я . Чалавек, якi жыве на бе

ларускай зямлi i есць хлеб , 

вырашчаны на ёй, павiнен ве

даць мову народа, яго трады

цыi i гiсторыю, а iнакш аб 
якой культуры i марал i мож
на весцi гаворку? 

На мой погляд, супрацоу
нiцтва пiсьменнiкау, вучоных 

са школай i з бацькамi, 

удзел у гэтай справе нефар
мальных, аб ' яднанняу, дапа
мога журналiстау, студэнтау, 

якiя прыдуць спачатку на 
практыку, а потым працаваць 

у школу, дазволiць адрад,зiць 

i зах аваць тое, што зас,а
лося нам у спадчыну . 

Д. MAЛ I H OS:- C IO . 
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Не абмiнiце! 
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Я не паверыла сваiм вачам, 
калi некалькi месяцау назад 
убачыла у анонсе тэлевiзiй
ных перадач аб ' яву аб рэтра
спектыуным паказе фiльмау 
ленiнrрадскаrа рэжысёра 

Аляксандра Сакурава . Наша 
кансерватыунае тэлебачанне 
дэманструе фiльмы рэжысёра, 
з якiм па колькасцi «злосных 

эпiтэтау» у яrо адрас з боку 
крытыкау у мiнулыя часы 
мог бы паспрачацца хiба што 

Андрэй Таркоускi. 

А. Сакурау паставiу чаты
ры мастацкiя стужкi. Апош 
няя з ix « Выратуй i збера
жы» на экраны пакуль не 

выйшла. Яна здымалася па 
матывах рамана Г. Флабера 
« Гаспажа Бавары». Першыя 
тры фiльмы таксама пастау
лены па матывах лiт а ратур
ных твора у. Гэта -«Адз iн о
кi rолас чалаве h а » п а раска
зу А. Платонава « Ра к а П а · 
тудань » , « Журботная бяз
душнасць » - па п 'есе Б. Шоу 

1 

«Дом, дзе разбiваюцца сэр
цы » j «Днi зацьмення » -
экранiзацыя фантастычнай 
аповесцi братоу Стругацкiх 
«За мiльярд гадоу да канца 
свету » . 

Няхай аматары тво рч ас цi 

дуць яго. Для Сакурава гэта 

натуральна. Для яго лiтара
турная першакрынiца - толь

кi штуршок для асабiстай 
фантазii. Рэжысёр лiчьщь, 
што прамая экранiзацыя нао
rул немагчыма, таму што яна, 

на яго думку, абмяжоувае 
успрыманне, дае iншае тлума
чэнне лiтаратурнаму твору. 
Сакурау глядзiць на чужы 
твор праз сваё бачанне све
ту, уводз'ячы рад асабiстых 
асацыяцый. Успомнiце, колькi 

разоу былi падмануты вашы 
чаканнi пасля знаёмства з 
чарговай экранiзацыяй. 3 
фiльмамi А. Сакурава такога 
не адбываецца. 
Нам патрэбна ведаць су

светную лiтаратуру, гiсторыю 
pэлirii i фiласофii, каб не 
прыняць сакураускiх герояу 
за «ска11ленне сэ ксуальны~ 

монстрау , а пан таных тольк1 
бiялагiчнымi iнстынктамi » , а 
усю творчасць рэжысёра 
« паклане11нем тром бу-

мам - мадэрну, сэксу i бу
дызму» , як гэта зрабiу адз iн 
з крытыкау. 

Сакурау у сваiх фiльмах 
выкарыстоувае знакавы ме
тад мастацтва сярэдневякоуя, 
якi бярэ свае вытокi у Хры
сцiянстве. Рэжысёр, як i ся
рэдневяковыя мастакi i паэ

ты , кадзiруе свой твор асаб

J1 iнымi ёмiстымi сiмваламi. t 
Стругацкiх i Шоу не зю iу 
ляюцца, калi знойдуць у фi J1ь
мах мала агульнага з nерш а 

крынiцамi або зусiм не зной-

----• 

Напрыклад, у фiльме « Жур

ботная бяздушнасць» сiстэ
ма гэтых сiмвалау вельмi раз
настайная. Тут прачытваецца 
вобраз доктара Калiгары, 
вар'ята-урача дома звар ' яце

лых , якi з дапамоrай гiпно
за прымушае рабiць забойст

вы . Ланцуr асацыяцый рэ

жысёр праводзiць ад Калi
rары да Шапенгауэра, якi 

разглядау riпноз як сродак 
падаулення асобы, i далей -
да Нiцшэ i Фрэйда. У фiль-

, ме rу'чаць бiблейскiя матывы, 
тэма Валтасарава пiра, riбeлi 
Вавiлона, прамыя цытаты з 
Евангелля ад Матфея. 
Але колькасць метафар не 

самамэта Сакурава, як можа 
падацца на першы погляд. 

... Усе фiльмы Сакурава рэлi
r1езныя, у гуманiстычным сэн

с~ rэтага слова. Для яго рэлi
r1я - вышэйшы духоуны па
чатак, сiстэма маральных 
крытэрыяу . 

Я добра разумею, што у 
Ал.яксандра Сакурава па-ра
неишаму больш незычлiуцау, 
чым прыхiльнiкау. Але ж rэ
та аб'ектыунае становiшча 
кожнай неардынарнай асобы. 
Таму я спадзяюся знайсцi у 
будучым шмат аднадумцау у 
пакланеннi рэжысёру Сакура-

ву. А . Ж Э РЗДЗЕВА, 
студэнтка факулыэта 

журналiстыкi. 

Вас клiча лета 

Засталося зус iм нямнога ... Засталiся апошнiя экзамены гэтай cecii, наперадзе радаснае 
развiтанне з вучэбнымi клопатамi, якiя не пакiдалi уве~ь год - i цябе паглыне сту
дэнцкае лета з yciмi яrо паездкамi, паходамi, буд- i nедатрадамi i сустрэчамi. Сёння, 
мусiць, не знойдзеш студэнта, якi, еедзячы над падручнiкамi, не звяртауся б у марах на 
хвiлiнку да доугачаканых дзён лета. Спрау, шляхоу i спакусау яrо чакае -,- незлiчона. 
Аднаго беглага погляду на факулыэцкiя дошкi аб'яу хопiць, каб упэунiцца, што свае 
канiкулы студэнты унiверсiтэта пр<1вядуць самым цудоуным · чынам. 

Фота С. ГРЫЦА. 
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-НА ВАШУ КНIЖНУЮ ПАЛIЦУ 
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Вяртанне памяцi 
Доугi час г.iстарычная тэма 

у беларускай л iтаратуры зна
ходзiлася ·у заняпадзе. Тыя 
шматлiкiя вершы, апавяданн i 
i драматургiчныя творы, што 

1 
з ' яул ял i ся у друку, не маг:Пi 
задавол i ць цiкавасць чытача 

да мi нулага свайго народа , 

вярнуць яму нацыянальную 

памяць . Першым зрабiу гэта 
Уладзiмiр Караткевiч. Яго ра
маны «Каласы пад сярпом 

1 
тваiм», «Хрыстос прызямлiу

ся у Гароднi », «Чорны замак 

Альшанскi » , асобныя апавя

дан н i , аповесцi , п 'есы, закра
наючы розныя пласты гiсто

ры i, паказваюць, як на пра

цягу стагоддзяу беларускi 

1 

народ змагауся за сваё са

цыяльнае i нацыянальнае раз
н яволенне, за права бьщь 
роуным сярод роуных. · 
Зярняты , пасе я ны я · на лi

таратурнай н ,ве У . Каратке
вiчам , далi добрыя усходы . 

Больш таго, закаласiл iся на 

1 
ёй i новыя таленавiтыя пара
стк i. За асэнсаванне м i нулага 
узял iся тыя, хто належьщь да 

малодшага пакалення лiтара

тарау. Сярод ix Леанiд Дай
нека - цудоуны паэт, выдат

ны рам1анiст. Адзiн з апош
нiх яго раманау «След вау-

1 
калака» вяртае у 1068 год, 
расказвае пра полацкага кня

З !I Усяслава, пра яго намаган

н i адстаяць незалежнасць 

роднай зямлi. Як i у раней
шых творах, на гэты раз 

Л. Дайнека спалучае у сабе ri-

·_ ПРОБА IJЯРд.:> 

сторыка-_аналiтыка i р_аманты

ка-рэалiста. 

Валянцiна Коутун у кн i зе 
«Крыж мiласэрнасцi» асэн

соувае жьщцёвы .i творчы 

шлях беларускай паэтэсы
рэвалюцыянеркi Алаiзы Паш

кевiч, што увайшла у гiсто
рыю пад прозвiшчам Цётка. 

У рамане багатЬ1 дакумен
тальны . фон - аутар вы

карыстала матэрыялы (у тым 
лiку i невядомыя) архiвау, 
ранейшыя публiкацыi у мно
гiм пераасэнсоуваюцца, па

даюцца з пункту глl!джання 

сучаснай гiстарычнай на
вукi . Гэта пацвярджае 

сур 'ёзныя адносiны пiсьмен
нiцы да бiяграфii repaiнi , яе 

жаданне падаць вобраз Цёткi 
шматгранна i непауторна. 
Лiтаратурным в уч нем 

У. Караткевiча часта называ

юць Уладзiмiра Арлова . Са
прауды, малады пiсьменнiк 

многа узяу у свайго папярэд

нiка. 1 гэта не толькi уваж
лiвае стауленне да гiстарыч
нага факта, а ·i рамантычнае 
успрыманне падзей м i нула

га, якое iдзе ад усведамлен

ня, пераканання, што ва усе 
часы народ жыу прыгожа i 
светла. У новай (другой па 
л i ку) кнiзе У. Арлова «Дзень, 
калi упала страла» чытач су

стрэнецца з многiмi гiстарыч

нымi асобамi . Сярод ix князь 
Уладзiмiр Полацкi,. фiлосаф 

Казiм iр Лышчынскi', вальна

думец Аляксандр Незабытоу-

скi ... 

.1 У гiстарычнай аповесцi 1 
«Восень сярод вясны» Ар.ам 
Мальдзiс выступае у крыху 
нечаканай для сябе ролi. Вя
домы . крытык, лiтаратура
знауца, даследчык i раптам .. . 
празаiк. Аказеаецца, нiчога 

нечаканага . Прынамсi , у 

жанры прозы А. Мальдзiс 1 
адчувае сябе зусiм не навiч
ком. Апiсваючы падзеi 1861 
года на Беларусi (гэта, як вя
дома, быу пярэдадзень пау
стання пад кiраунiцтвам Ка
лiноускага) , п iсьменнiк рас

казвае i пра самога Яську 1 
з-пад В iльнi, i пра паэта Ула-
дзiслава Сыракомлю, i пра 
актрысу Мольскую-Кiркор. 

У перакладзе на белару
скую мову убачыу свет ра
ман вядомага л iтоускага пiсь

менн iка В. Мiс.яв i чуса «Мядз

веджая акадэм i я » . Яго з зада- 1 
вальненнем прачытаюць i 
тыя, для каго найлепшая аса

лода - знаёмства з прыгод

нiцкай лiтаратурай, i тыя , хто 

цiкавiцца г iсторыяй. Усе гэтыя 
элементы у творы ёсць, а rёt-

лоунае - аутар праудзiва 1 
адлюстроувае жьщцё у Бела-

рус i XV 111 стагоддзя. 
Названыя кнiгi можна на

бьщь у магазiне «Кнiгарня · 
пiсьменнiка» , якi знаходзiцца 
па вулiцы Казлова, 2. 

Я . БЯРЭйШЫК. 
заrадчыца « Kнirap нi 

r1i сьменнi ка ». 

КантРа 
•• 

лер 
_У вагоне электрычкi на яго 

нiхто не звярнуу увагi: чала

век, як чалавек, чаго г.itя

дзець. Ен уладкавауся у 
вугалку, схаваушыся за гарой 
чамаданау, i пачау сканцэнт
равана/ корпацца у сiняй ма
церчатай сумцы, нечым па

добнай да худой чарапах i . 
Чалавек нiчым не вызначауся, 
выглядау даволi стомлена. Ен 
дауно не галiуся, аб чым 
сведчыла калючая шчацiна. 

1 раптам гэты непрыкметны 
чалавек ' вымавiу: «Падрых
туйце, кал i ласка, бiлецiкi ! » 
i вылез з-за чамаданау, тры
маючы пад паха й вял 1 К1 

дзiркакол . Гэты я словы пра

неслiся па вагону, нiбы ха
лодны зiмовы вецер . Многiя 
сталi зашпiльваць палiто i на
соуваць шапк i на вушы . Не
хта усхвалявана шнырыу па 

кiшэнях, хтосьцi глядзеу з 
падробнай абыякавасцю, iн
шыя пацягнулiся да выхаду. 

Кантралёр хадзiу па салоне. 
З ' явiлiся першыя ахвяры. 
Пётр l ванавiч быу, як зау

"сёды, спакойны. Ен не збi
рауся расставацца з грашо

вым i знакам i, ды яшчэ на ва

чах усяго вагона. Ен паклау 
газету у кiшэню, . устау, папра

в i у гальштук i грацыёзнай 
паходка й накiравауся да кант

ралёра . Спынiушыся , Пётр 

l ванавiч сказау добра пастау
леным роуным голасам: «Та
варыш кантралёр, калi будзе 
станцыя Пятрова?» Потым ·ён 
задаволена глянуу на прьщiх
шых пасажырау i, змахнуу
шы пылiнку з пляча, здзiу
лена-чакальна глянуу на кант

ралёра. Той мiжволi сцiснуу
с я i паспрабавау схавацца за 
пышнагр удую пасажырку . 

«Чаго ж вы маучыце, ба-цю х
на? м iла падбадзёрыу 
яго Пётр l ванавiч ,- народ 

чакае». «Не ведаю,- пра

мармытау кантралёр, чыр

ванеючы пад сваёй шчацiнай, 

- я першы раз на гэтым 

маршруце». Пётр l ванавiч 

адлюстравау з~зiуленне на 
сваiм твары , велiчава пацiс
нуу плячом i павучальна зая
вiу: «Цiкава, як вас наогул 

да п усц i лi да такой адказнай 
работы?! » Пётр lванавiч абу
ральна падняу брыво . Кантра
лёр спужауся, прьщiснуу да 

грудзей сумку. «З якiм вы
разам твару вы правяраеце 

бiлеты у таварышау?!» - пра

цягвау Пётр lванавiч , шырока 
узмахнуушы рукq_ю над гало

вамi зацiкауленых пасажырау 
i робячы нацiск на «тавары
шау» . «У якiм адзеннi?! -
ён тьщнуу па:Пьца4 у ста
рэнькае палiто кантралёра.

Што гэта за здзек? Вы - гань
ба нашай чыгункi !» 
Усе пасажыры павярнулiся i 

з цiкавасцю сталi назiраць за 

тым, што адбываецца. Кант
ралёр, занепакоены такой 
пiльнай увагай , паспрабавау 
адступiць i крыху не спатык
нууся аб велiзарных памерау 

сумку, што загарадзiла увесь 
праход. Гаспадыня пацягнула ·. 

сумку да сябе i ~ выклiкам 
глянула на кантралёра, якi 
разгубiуся канчаткова . 

Пётр I ванавiч задаволена 

усмiхнууся i, абапёршыся аб 
спiнку сядзення, пачау рас

павядаць пра маральнае 

аблiчча савецкага кантралё

ра. Нарэшце, напружваючы 

увесь свой голас, якi стау 

раптам голасам грамадскас

цi , ён патрабавау раздаць па
цярпеушым сабраныя кантра
лёрам рублi. Так i адбылося 
6, але ... 
Дзверы салона адчынiлiся 

i у вагон увал iлася жанчына 

у зялёным пал iто ч ыгу-

tiачнай фуражц.ы. Твар яе на
памiнау маску распаунелага 
сфiнкса. Напэун_а, за гэтыя 

якасцi яна i была прынята 
на такую адказную работу . 
«Miwa, чаго гэты хмыр на ця
бе горла дзярэ?» - спыта

ла яна кантралёра голасам, 

як i раптам . напомнiу водгук 
далёкага грому у пустой боч
цы . Потым, задумлiва прыж

мурыушы вока, глянула на 

Пятра lванавiча i той пад яе 
поглядам змоук, узмакрэу 
i стау нервов·а аглядвацца . 

Падтрымкi не было. Пасажы
ры адварочвал iся або пачына
лi уважлiва ~ывучаць наскi 
сваiх бацiнак. Жанчына у зя
лёным палiто н iбы мiж iн- · 
шым вьщягнула з вялiзна й 
кiшэнi дзiркакол (з такiм не 
страшна было 6 i cцi i на 
мядзведзя) i зрабiла спробу 
блiжэй падысцi да Пятра 
l ванавiча. Той, справядлiва 
вырашыушы, што жьщцё да
ражэй, адступау да выхаду 

i нават спытау бабульку, калi 
будзе станцыя Пятрова. Т'ая, 
спагадлiва глянуушы на яго , 

адказала : «Ужо два прыпын
кi, як праехалi, сынок>> . 

Пётр lванавiч застагнау i стау 
хутка працiскацца да дзвярэй, 
праклiнаючы сваю дурную 

галаву . Але тут, нечакана для 

ycix, кантралёр, апамятаушы
ся, па правiу сумку i сказау, 
звяртаючыся да Пятра lвана

в i ча: 1<Грамадзянiн! Плацiце 
штраф» . «Пяць рублёу'»,
дадау-ён цiшэй. «Як?!» - вы
рвалася у Пятра lванавiча. 1 
ён здз iулена паглядзеу на 
ачуняушага кантралёра. «А 
так ,- адказала яму Зялёнае 
палiто.- Ты ужо два пры
пынк i едзеш без бiлета». 
Пётр lванав i ч палез у кiшэ

ню ... 

Цана 2 каП. 
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НАШ ФОТАКУР'ЕР 

СамалячэННе 
небяспечна 

Хiрурriчныя захворваннi 

органау брушной nоласцi, 
я к iя узнiкаюць нечакана, спе

цыя л i сты аб'ядноуваюць 
агульным nаняццем «\!остры 

жывот». У такiх выnадках 
хворым неабходна неадклад

ная медыцынская даnамоrа, 

а большасцi - экстранае або 
тэрмiновае аnератыунае умя
шан не . 

Пацыенты з вострымi хiрур 
riчным i захворваннямi орrа
нау брушной nоласцi скла
даюць 35 працэнтау ycix хво
рых, якiя штодня nаступаюць 

у хiрурriчныя аддзяленнi ста
цыянара. Толькi з наrоды во
страга апендыцыту у нашай 
краiне nраводзiцца каля пау
тара мiл ьёна аnерацый у год. 

Воnыт xipypriчнara лячэн
ня востра~·а аnендыцыту nа

казвае, што сярод nастуniу 
шых у xipypri•1нae аддзяJ1енне 

хворых у nершыя шэсць га

дзiн nасля таго, як пачалiся 
болi у жываце, смяротнасць 

нiзкая. А сярод тых, хто звяр
нууся за даnамогай урача 
толькi nраз суткi, гэты пра
цэнт nавялiчваецца у пяць
дзесят разоу . Кожны nавi
нен зад:умацца над nрыведзе

най статыстыкай . 
Адной з гадоуных nрыкмет 

« вострага жывата» (вострага 
аnендыцыту, ушчэмленаii 
rрыжы, праб'адной язвы 
страунiка i дванаццацiперс
най кiшк i , востраrа хале-

цыстыту, востраrа nанкрэаты

ту, nазаматачнай цяжарнас
цi, кiшэчнай неnраход

насцi, а таксама закрытых 
пашкоджанняу органау 
брушной поласцi) з 'яуляецца 
боль у жываце - калючая, 

ныючая , nастаянная , схват

камi, якая аддае у верх цi 
нiз жывата , iрвота i r. д. 
Характэрная асаблiвасць 

ycix вострых хiрурriчных за- · 

хворванняу орrанау брушной 
nоласцi - хуткае i прагрэ

сiруючае развiццё хваробы 
i nагаршэнне стану чалаве
ка. У такiх выпадках неаб

ходна тэрмiнова звяртацца за 

даnамогай урача. 
Хворы М. , 59 гадоу,' галоу

ны спецыялiст аднаго з nра

ектных iнстытутау, днём неч а
кана адчуу вострыя болi у 
верхнiх аддзелах жывата, 

якiя узмацняJjiся nры руху. 
На nрацягу дня ён прымау 
абязбольваючыя nрэnараты, 

nрамывау страунiк, не звяр
тауся за медыцынскай даnа
могай·. Стан хворага паrар

шауся, але толькi вечарам на
стуnнага дня родныя здагада

лiся выклiкаць хутку10 даnа
могу . У бальнiцы быу па
стаулены дыягназ: nрабадная 
язва страу·нiка. Стан nацыен
та быу такiм цяжкiм , што да
вялося nравесцi сnецыяльную 
кароткую nерадаnерацыйную 

nадрыхтоуку для nадтрыман
ня важнеiiшых функ·цый apr·a-

нiзму. 

У час аnерацыi дыягназ быу 
nацверджаны, а брушная nо
ласць аказалася наnоуненай 
, · ноем . У nасляаперацый ныя 

днi стан хворага доугi ч ас за
ставауся крытычным, i тольк i 
выкарыстанне навейшых ме
тадау лячэння, моцных ан
тыбiётыкау даnамаглi xipyp
raм выратаваць ·жыццё ч ад а

века, якому замест звычай
ных дзесяцi дзён давялося 

правесцi у стацыянары усе 
трьtццаць. 

Хворы К. , 55 гадоу, вы
кладчык адной з ВНУ стал i
цы, 21 снежня, 1988 года ад
чуу болi у жываце, якiя nа
ступова узмацнялiся . У ход 
пайшлi цёnлыя грэлкi, nра

мыванне страунiка i iнш. Боль 
крыху сцiхла, аде не адnус

кала. «Самалячыуся» К 
амаль тыдзень, nасля чаго 

быу у цяжкiм стане дастау
лены у бальн i цу, дзе адразу 
лёr на аnерацыйны. стол . 
У яrо аказауся гнойны 
nрабадны аnендыцыт. Зноу 
доугая i цяжкая барацьба за 
жыццё пацыен'fа, а потым 

· працяглая неnрацаздоль

насць. 

Вось цана, на шчасце, не 
самая высокая, якую заnла

цiлi людзi за сваю медыцын
скую непiсьменнасць i не

своечасовы зварот да урачоу. 
Заnомнiце некалькi парад. 

Пасля таго, як адчулi болi 
у жываце, не ужывайце ежы 
i . вады, nалажыце на жывот -
холад i нi у якiм разе ite 
nрымайце лекау. А самае 
гадоунае - тэрмiнова звяр
тайцеся да урача. 

' А. ЯСЕПКIН, 
урач-хiрург 2-й гарадской 

клiнiчнай бальнiцы . 
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