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Стаць журналiстам я марыу 
з самага дзяцiнства. Пра гэ

tа' сведчаць малюнкi, зроб-
1 -
J)еныя у малодшых класах, 

t\a тэму «Мая будучая npa
peci я» . На i х я - заусёды 
fаля_вау сябе з фотаапара
т~ам 1 дыктафонам. 

1. 1 вось мая маJ>а ~ж.ьщця
Е/1лася - я стау студэнтам 

j
ДУ . Але пасля кароткага 

асу вучобь1 першыя уражан
i бьщцам раздваiлiся. 3 ад
аго боку ён {БДУ) застаецца 

lордым , з моцным хара~та

~ам, з другога - . пак1ну
тым сам-насам са сва1м жыц-

~ём. . 

1 Моц унiверсiтэта адчувj!
ецца , у тым, што вучоба у iм 

1/ iчыцца за гонар - аб гэтым 
сведчыць конкурс у час уступ-

1 - 3 -· ~ых эк~амен~у. ахвотаи ву-

~ацца у нас 1 замежныя сту
дэнты. 1 усё было б выдат
на, калi б не праблемы, якiя 
не вырашаюцца з году у год, 
перашкаджаюць спакойна 
1 • 
)!<Ыць I працаваць. 

Першае, з чым мне давя

лося сутыкнуцца,- недахоп 

месцау у iнтэрнаце. 1 здары
лася так, што м.ы, першакурс

нiкi, засталiся адзiн на адзiн 
з незнаёмым горадам, а так

сама з думкай: дзе жьщь? 

Кожны вымушаны быу выра
шаць гэта пытанне самастой

на. 

Што яшчэ выклiкала вялi~ 
кiя .нязручнасцi - гэта раскi
данасць факультэтау. У пер

шыя днi было цяжка арыен
тавацца. А пра свой факуль

рт i наогул не хочацца гава
рьщь: нас прытулiу наргас. 

l<ажуць, у цеснаце ды не у 
крыудзе'. Але добра, калi гэ
та не уп11ывае на вучобу. А у 

J;i aC? 

Яшчэ да паступлення у БДУ 
я пацiкавiуся, як тут справы 

з беларускай мовай. 1 пачуу 
абнадзейваючае тлумачэн
не: мауляу, палова лекцый 
будзе чытiщца гiа-беларуску. 

· ~ачьще, нават уступны экза
мен па роднай мове ёсць . 

Але правучылiая мы ужо 
больш месяца, а беларускiх 
лекцый я так i не пачуу. 

Хацелася б спытаць, цi доуга 
яшчэ будзем чакаць, калi вы
кладчыкi, нарэшце, загаво

раць па-беларуску? 

; Каб неяк запоунiць гэты 
прабел, вырашыу звярнуцца 
у ст_удэнцкi клуб. Адз i нае, 
што !:l.!le змаглi тут прапана
ваць ,-фал ь кл орна-эт награ 

фiчны ..,. ансамбль --;,Неруш». 
На жаль, стаць яго удз ельнi

кам я не змог - не валодаю 

артыстычнымi данымi . Ды i 
наогул, «Неруш» размауляе 
па-беларуску толькi на сцэне, 
а у час рэпетьщый гэту мо
ву забываюць. 

Нядауна, прауда, пачуу 
прыемную навiну: праблема 
беларускай мовы зрушылася 
з «мёртвай кропкi» - у БДУ 
створана Таliарыства белар.у
скай мовы . Але цi стане гэта 
арганiзацыя такой, якой па

вiнна бьщь? Баюся, каб не 
ператварылася Таварыства у 

яшчэ адну «арганiзацыю для 
~алачкi». Таму асабiста я не 
спяшаюся уступаць у 

ТБМ, лiчу, што тым, што 

· размауляю на роднай мове, 

прыношу больш карысцi. 
Вось такi лабiрынт праб

лем атрымлiваецца. 

С. СЯНКЕВIЧ , 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

' 

'ПР АЛЕТ АРЫ/ "YCIX КР AIH, ЯДНАНЦЕСЮ 

БЕААРУСКI 

. . -
ОРГАН ПАРТКОМА, РЗКТАРАТА, КАМСАМОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮЗНЫХ 
КАМIТЗТАУ БЕЛАРУСКАГА ОРДЗНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА YHIBEPCITЗTA IМЯ У. I . ЛЕНIН~ 

- ~ 

ГАЗЕТА .. УЗНАГАРОДЖАНА' 
ГАНАРОВАА ГРАМАТАА . 
. ВЯРХОУНАГА САВЕТА 

. : БССР 

1989 

ЧАЦВЕР 

19 

КАСТРЫЧНIКА 
\ 
No 27(1620) 

г 

Сябры сустрэJliся зноj 1 
~ 

,,,,t-1 

3 другакурснiкам мехмата Пятром Дзяшкевiчам сустрэцца 
i пагаварьщь атрымалася толькi на бягу. Справы. I fjвогуле, 
ён стараста, але, калi. трэба, да Пятра сакурснiкi iдуць i з 
камсамольскiмi, i з прафсаюзнымi праблемамi. Ен якраз з 
тых людзей, · якi.i не абмiнаюць клопаты сяброfj, якiя усё 
прапускаюць праз слбе. 

Фота С. ГРЬЩА. 

У дзень, кал i набiраусн апо 
шнi выпуск «Аудыторыi No 7» 
(27.09.89), мы прачыталi 
публiкацыю карэспандэнтау 
ТАСС А. Вальвачова i Г. Но
вiкава « Грошы на барабан». 
Тон яе адкрыта дысанiравау 
з матэрыялам нашага ня 

ш татн ага карэспандэнта 

Чытачы «Беларускага 
унiверсiтэта» ужо ме.[!i 
магчымасць пазнаёмiцца 
з iнфармацыяй аб рабо-
це курсау павышэння ква
лiфiкацыi для выпускнi

коу-замежнiкау. («Б~ла
рускi унiверсiтэт» за 28 
верасня ). 

Лiст студэнта-замежнiка 
ШАР ЛЯ МАйЕК.У паве~ 
дамляе аб ix больш пад
рабязна. 

Тэмы нашых курсау 
асвятлялi асноуныя пытаннi 
i акJУ<!.ль~ыя праблемы срод
кау масавай iнфармацыi у 
святле галоснасцi i перабудо

вы,- пачала свой расказ 
намеснiк дэкана па рабоце 
з замежнымi студэнтамi А. д. 
Рудэнка.-Для чытання лек

цый мы запрасiл i (акрамя 
сваiх выкладчыкау) практыч
ных работнiкау сродкау маса
вай iнфармацыi i прапаган

ды. Але мы разумелi, што 
самыя трывал ын веды набы
ваюцца на практыцы. Таму 
i прапанавалi нашым слуха

чам пайсцi у рэдакцыi 1 азет , 
часопiсау, на радыё i тэлеба 
ч ан не i уласнымi вачыма уба
чьщь тыя змены, якiя адбы

.niся за гады перабудовы. · 
Патрэбна сказаць, што кур 

сы атрымалi 

С. Шапрана «Канцэрт не 
адбыуся, але ... » 
Каму верыць? 
Не у меншай разгубленас

цi быу i чытач, тым больш, 
што 30 верасня артыкул « Гро
шы на барабан» надрукавала 
«.Комсомольская правда». 

Мяркуючы па тэлефонных 

ку слухачоу . Вось, напрык
лад. што сказау выкладчык 
Вышэйшай партыйнай шко
лы у В 'етнаме Нгуен В ' ет 
П'ек : 

Перш за усё дзякую 
усiм, хто дау нам магчымасць 

прыехаць сюды. Карысць кур" 
сау у тым, што яны дапама
гаюць нам быць у курсе 
падзей, якiя адбываюцца у 
вашай краiне. Больш таго, 
мы можа~ ув~чав iдкi уба-1 
чыць , як щзе у вас працэс 

перабудовы грамадства. 

Садзех Мутана Амар зау 
важыу, што арганiзацыя кур 
сау павышэннн квалiфiкацыi 
- вялiкая падзея длн за

межных студэнтау . 

Тут мы зноу сустрэ
лiся з сябрамi. Вельмi цiкава 
было даведацца, хто дзе 

працуе, што паспеу зрабiць, 
чаго дасягнуу кожны з нас 
пасля заканчэння вучобы у 
Савецкiм Саюзе. д яшчэ вель
мi прые'мна было сустрэцца 
з вы.кладчыкамi, нкiх не бачы
лi так доуга. 

Слухачы курсау былi :э.дзi
нымi у сваiх выказваннях 

аб тым, што арганiзацыю та

кои вучобы неабходна прак
тыкаваць i надалей. 

званках у рэдакцыю, «шмат

тыражка, абараняючы ка

манду Белавусава, паспя ша
лася з публiкацыяй». Тым, 
хто па-ранейшаму у гэтым 
упэунены, раiм прачытаць ар

тыкул Ю. Фi.лiнава « Шоу
шулеры » («Комсомольская 

правда:», 15.10.89)_. 

}::·_:>_;: ... ~.(),,·.~;.;'·. ДА УВАГI . ВУЧОНЫХ САВЕТАУ ФАКУЛЬТЭТАУ .-
~ . _.. .. - \ . 

• 
С~ова за студэнтам1 

3 сёлетняга навучальнага 
года ва унiверсiтэце распача
ла сваю працу кафедра бела

рускай мовы i лiтаратуры для 
факультэтау, дзе гэтыя дыс

цыплiны не з ' яуляюцца пра
фiлiруючымi . 

Курсы роднай мовы i. 
лiтаратуры чытаюцца на пе
дагагiчных патоках ycix фа
культэтау . 

Улiчваючы сво~саблiвую 
i усеагульную нашу сённяш
нюю цiкавасць да~· гiсторыi 
i культуры, мовы i лiтарату

ры, да мастацтва i -нацыяналь
ных народных традыцы й 

Беларусi, Гмкнучыся пауней 
спатолiць усё узрастаючую 
i упауне натуральную. прагу 
далучэння кожнага да на

цыяналь,ных духоуных набыт

кау свайго народа, рост на
цыянальнай самасвядомасцi 

у асяроддзj студэнцкай мо
ладзi, кафедра прапануе курс 

лекцый па «Асновах белару

сазнауства». Ен можа чытацца 
у розным аб'ёме. Асобныя 
тэмы могуць бьщь разгорну
тJ1 i пашыраны. Прымаюцца 
i сустрэчныsi прапановы са
мiх студэнтау i вучоных _ саве-

тау, напрыклад, аб . больш 

паглыбленым i дасканаль м 
вывучэннi беларуска й мовы, 
лiтаратуры, фальклору, тра

дыцы й, гiсторыi, мастацтва 
i г.д. 

Курс можа быць факульта-:
тыуным на вытворчых пато

ках, на юры-,i:\ычным факуль
тэце, факультэц·е радыёфi

зiкi i электронiкi, пачынаючы 
з другога семестра гэтага 

навучальнага года . 

Студэнцкiя акадэмiчныя 
групы, калектывы курсау 

могуць увайсцi з хадайнiцт

вам у саветы факультэтау 

аб увядзеннi падобнага кур
са. 

3 прапановамi i заяукам i 
звяртайцеся праз рэдакцыю 

газеты «Беларуск i унiверсi
тэт», тэл. 20-68-27. 

У. НАВУМОВIЧ , 
в . а. загадчыка кафедры бе

ларускай мовы i лiтарату
ры. 

ТЭМАТЫКА 
лекцый па «Асновах белару
сазнауства» для факул ьтэ
тау, на якiх беларуская мова 
не з'яуляецца прафiлiруючай 
дысныплiнай. 

1. Старажытная Беларусь. 

2. 3 гiсторыi утварэння i 
развiцця беларускай мовы. 

3. Стан сучаснай беларус
кай мовы, яе гiстарычны 
лёс i перспектывы развiцця. 

4. Кнiгадрукаванне на Бе-

ларусi . 
5. Беларуская мова у Вялi

кiм Княстве Лiтоускiм {XV
XVI ст. ст.). 

6. Белар ускае слова у на
родным_ друку у XIX - па

чатку ХХ стагоддзя. 

7. Генетычная роднасць i 
· паралельнае развiццё бе11а
рускай, рускай i украiнскай 
моу. Агульнае i адметнае. 

8. Дыскусii аб мове у 
20-30-я гады ХХ стагоддзя. 

9. Беларускi фальклор. 
1 О. Беларускае вяселле. 

11. Беларуская лiтаратура 
у кантэксце л iт аратур наро

дау свету. 
12. Лiтаратурны рух на 

Беларусi у . 2_0-я гады ХХ 

стагоддзя. Дз'ейнасць лiтара
турных аб' яднанняу «Малад
няк», «Узвышша)) , «Полымя» . 

13. Янка Купала, Якуб 
Колас i «Маладняк». 

14. Янка Купала Якуб 

Колас. Агульнае i рознае . 
15. М . Багдановiч - класiк 

беларускай лiтаратуры . 
16. Канцэпцыя чалавека у 

беларускай савецк_ай лi т ара
туры. 

17. Сучасная беларуская 
паэзiя у святле традьщый 

i наватарства. 
18. Беларуская гiстарыч-

ная проза . 

19. Беларуская проза _ аб 
вайне . 

20. Праблемы «вясковай» 
прозы. 

21. Маральна - этычныя 
праблемы у сучаснай бела
рускай прозе {дабра i зла , 

асабiстых узаемаадносi н, 
сям'i, шлюбу, кахання). 

22. Экалагiчныя праблемы 
у сучасна й беларуекай лi
т аратуры. 

23 . Беларуская нацыяналь
ная драматургiя. 

24. Жанрава-стыл ёвыя по
шукi у беларускай прозе. 

25. Лiтаратура i перабудо
ва. 

26. Мастацтва Беларусi . 

Адраджэнне нацыянальных 

траР.,ыцый. 

27 .' Беларусь у свеце. 

1 
прафсаюзнага камiтэта суп- 1 
рацоунiкау БДУ iмя У. 1. 
Ленiна прынята рашэнне аб 
правядзеннi XXVIII справа
здачна-выбарнай прафсаюз-

1 

най канферэнцыi. 51 на адбу- . 
дзецца 3 лiстапада а 15-й' 1 
гадзiне. Пачатак рэгiстрацыi 
- у 14.00. 
Акрамя таго, прысутнь1я 

заслухалi справаздачу аб 
рабоце прафсаюзнага ка-

1 
мiтэта унiверсiтэта i рэвi
зiйнай кaмicii за тры апошнiя 1 
гады . 

Вырашаны i некаторыя ар -

ганiзацыйньш nытаннi. · ·1 
Т. ДОfНАР. 

;3ЛЕТ BЫДATHIKASi' 

прайшоу у пачатку гэтага 
месяца у Стайках. На ,яго 

1 

дэнтау. Па водгуках многiх 
мерапрыемства удалося. Бы
ло яно афiцыйна-займаль
ным: навучэнцау запрасiлi 
прыня.ць удзел у «круглым 

стале» на тэму «Лен iн i пе- 1 
рабудова», у абмеркаваннi 

1 
праблем павышэння якасцi . 
падрыхтоукi сп~цыялiстау 
для замежных кра1н, а такса

ма у спаборнiцтвах па валей-
болу, ,?аскетболу, а вечарам 

1 

- доугачаканая дыскатэка. 

Але ·асаблiва памятным 
стау злёт для тых, хто захап
ляецца спортам: адзiнац 

цаць пераможцау гарадской 
спартакiяды ciipoд замеж-

гароды - медал1, граматы 1 
каштоуныя падарункi. 

- Шкада было пакiдаць 
гэтыя цудоуныя мясцiны i 
зноу вяртацца да будзённа
га ·жыцця,- паскардзiуся . 

праз год сустрэнемся зноу . 

1 

3. MIXHEBIЧ. 

«ЗАПРАШАЕ КВЗ!» 

- такiя аб 'явы можна суст- 1 
рэць_ у самым нечаканым мес-

1 

цы. Калi вы любiце жарты, 
дасцiпны i тонк i гумар, вас 
чакаюць 21 кастрычнiка у 
18.30 у Доме палiтасветы. 

. Вы станеце гледачамi супер

фiнала-89, у якiм каманда 1 

1 

КВЗ МРП выступае супраць 
клуба КВЗ. 

' М. ТАРАСАВА. 

ПАДТРЫМАЛI 

. сваiх с::~::· ~~::ыш.~у i 1 

1 
заваявал1 званне чэмп1ена 
унiверсiтэта сёлетнiя пер
шакурснiкi - факультэта жур-

1 
налitтыкi. Яны сталi пера
можцамi лёгкаатлетычнага 

1 

кросу. lм уступiлi студэнты 
першага кур~а геагр~фiчнага 
факультэта I механ.1ка-матэ

матычнага . 

Асаблiва спрытнымi аказа
лiся А. Дзмiтрыеу, А. Дарош
ка, А. Хабарау, 1. Ш.алепава, 1 Т. · ·Казак, Н. Курапаткiна. L.. Л. АРТАМОНАВА . 
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Чарнобыль. Праз тры з паловай гады rэта слова не 

сталfl менш балючым. Чарнобыльская траrедыя прыму
сiла кожнага з нас усур'ёз задумацца над пытаннем: 
як зрабiць паветра, якiм мы дыхаем, ваду, якую мы 

п'ём, чыстымi? Словам, як выжыць? 
. - Але экалоriя - rэта не толькi Чарнобыль,

не без ilадстау заявiлi удзельнiкi ад'крьiтай дыскусiй
най трыбуны на тэму «Экалоriя i мы», якая прайшла на 
мiнулым тыднi у нашым унiверсiтэце i сабрала людзей 
зацiкауленых, неабыякавых, па-сапрауднаму заклапо
ч аных лёсам чалавецтва.- Гэта· нiтраты, пестыцыды, 
заrазаванасць нашых rарадоу ... 

У размове прынялi удзел: заrадчык кафедры рацы
яцыйнай xiмii, вiцэ-прэзiдэнт Беларускага экалаriчна
rа саюза, прафесар Я. П. Пятраеу; дацэнт кафедры 
аналiтычнай xiмii, кандыдат х1м1чitых навук Я. М. 
Рахманько; заrадчык лабараторыi лазерна-лакацыйных 
сiст'эм НДI ПФП iмя А. Н. Сеучанкi, кандыдат тэхнiч
ных навук Д. А. Ашкiнадзе; навуков!>J супрацоунiк 
кафедры радыяцыйнай хiм·ii,кандыдат тэхнiчных навук -

В. М. Гарбачоу; дэкан спецфакультэта «Экалоriя, 
павышэнне эфектыунасцi выкарыстання прыродных рэ
сурсау», кандыдат ·бiялаriчных навук Л. М. Лук'яновiч; 
намеснiк дырэктара НДI ядзерных праблем, доктар фiзi
ка-матэматычных навук, прафесар М. М. Шумейка;, вя
дучы навуковы супрацоунiк НДI ФХП, доктар хiмiч
ных навук А. 1. Ша.дыра; доктар эканамiчных навук, 
прафесар кафедры эканамiчнай rearpaфii замежных 
краiн А. У. Тамашэвiч; кандыдат хiмiчных навук, асiс
тэнт кафедры аrульнай xi~'ii К. М. Лапко; студэнт 
факультэта радыёфiзiкi i электронiкi В. Панця.лееу; кан
дыдат бiялагiчных навук, старшы навуковы супрацоу
нiк кафедры бiяфiзiкi · Л. К. Герасiмава; заrадчык rалi
новай навукова-дасл1дчай лабараторыi возеразнауства 
А. М.. Рачэускi; заrадчыца кафедры аrульнай экалоrii, 
доктар бiялаriчных навук Н. М. Кручкова; · кандыдат 
фiзiка-матэматычных навук, дацэнт кафедры ядзернай 
фiзiкi А. М. Люцко; кандыдат фiласофскiх навук, 
дацэнт кафедры ricтopыi, фiласофii i лoriкi Г. У. Гру
шавы; сакратар парткома БДУ iмя У. 1. Ленiна, канды
дат фiзiка-матэматычных навук В. А. Гайсёнак i iншыя. 

фiзiчным факультэце. Гэта Д. М. ЛЮЦКО: Хачу зау-

1 

ЗКАЛОГIЯ I МЫ: 
кам1с11 · заканадаучых мер

каванняу? 1 сiлай грамад
скасцi настойвацьна выканан
нi гэтага закона . 

д. 1. ШдДЫРд: Я веру у 
вялiкую сiлу грамадскасцi. 

Але яе патрэбна узбройваць 
пэунымi ведамi. З·араз яна 

адгукаецца толькi тады, калi 
нешта адбылося i маучаць 
больш · нельга. Наглядная сiт 
туацыя - Чарнобыль. Усе 
разумелi, што людзей па-

патрэбна нашай моладзi. в_ажьщь, што 'l"ы распрацава-
Мьt маглi б заняцца i выву- лi праграмы курсау навучання 

чэннем механiзму уздзеяння· савецкiх, партыйных i iншых 
на арганiзм розных арга- кiраунiкоу, як.iя працуюць у 
нiчных злучэнняу, у прыват- раёнах, пацярпеушых ад чар
насцi, харчовых дабавак, ар- нобыльскай аварыi. Не менш 
ганiчных фарбавальнiкау, не- важна гэта i для работнiкау 
каторых лякарствау. . . . Дзяржаграпрома БССР~ ахо-

ЯК ВЫЖЫ .ЦЬ? 

1 
1 

1 
1 

Я. П . ПЯТРАЕf: Было б ня
правiльным такую сур 'ёзную 

· праблему, як экалогiя, аддаць 
на водкуп нефармальным ар

ганiзацыям цi не 'зусiм арга
нiзаванаму Беларускаму эка

лагiчнаму саюзу. Для больш 

паспяховай работы пажадана 
аб ' яднаць нашы намаганнi, 
стварыушы, напрыклад, ва 

унiверсiтэце буйны навуковы 
экалагiчны цэнтр. Прааналi

заваушы навукевую работу, 

якая вядзецца у нас, можна 

сцвярджаць, што БДУ зай

мае вядучыя пазiцыi у пытан

нях зандзiравання атмасфе

ры, даследавання яе забру

джанас;цi . Што датычьщь вы

вучэння Чарнобыльскай пра
блемы, то тут. нам таксама 
ёсць што сказаць. 

Я. М. Pд}M1\J;! b l,(.Q ·., Ч 9-
ста можна пачуць, што праб

лемы Чарнобыля i нiтратау 
нель га аб ' ядноуваць . Але, як 
нi дзiуна, яны узаемазвязаны. 
Па-першае, нiтраты, .,трапiу
шы у наш арганiзм, узмац
няюць эфект радыяцыi . Па

другое, i радыяцыйныя часцi
цы, i нiтраты прыводзяць да 
розных цяжкiх захворванняу. 

Спынюся на нiтратах у пiт-

1 
ных водах. Да сённяшняга 
дня праблему гэту стараюцца 
абыходзiць' бокам, не узнiма
юць у друку. А гаварыць ёсць 

аб чым. 90 працэнтау кало
дзежау (я буду весцi раз
мову толькi пра нашу рэспуб-

1
. лiку) утрымлiваюць столькi 
нiтратау, што ваду з ix пiць 

нельга. Калi дапушчальная· 
норма 44 мг на лiтр, то мы 
маем каля 200- 300 мг, а су

стракаюцца нават i такiя, дзе 
гэта колькасць дасягае адна-

1 
го грама. Прыгадайце, коль

кi лiтрау вады мы ужываем 

за дзень, i вы зразумееце, 

якая небяспека нам пагра

жае . Па маiх падлiках, каля 

паловы насельнiцтва асноу

ную дозу нiтратау атрымлi
вае з вадой. 

1 
У чым жа выйсце? Лiчу, 

што пiтную ваду патрэбна 
рыхтаваць спецыя·льна (кож

наму чалавеку яе спатрэбiц
ца прыкладна у сто разоу 

менш, чым вады санiтарна

бытав~га прызначэння). На 

1 
Кубе, напрыклад, гэта праб
лема ужо вырашана. Ваду там 

рыхтуюць н·а спецыяльным 

заводзе i прадаюць за· даволi 
невысокую цану насельнiцт

ву. Арганiзаваушы водазабе

спячэнне гараджан такой 

вадой, можна было б калi . не 

1 
поунасцю ilазбегнуць атруч
вання людзей шкоднымi рэ

чывамi, то хоць крыху знi -
. зiць яго. 

Мiнскую ваду .мы атрымлi
ваем . з 1дзвюх крынiц - гэта 

глыбакаводныя свiдравiны 

1 
i паверхневыя воды . Калi га
варыць аб нiтратах, то яны 
складаюць невялiкую канцэн

трацыю . Значна горш справы 

з наяунасцю цяжкiх металау, 
пестьщыдау. Даволi часта 

сустракаюцца выпадкi, калi 
канцэнтрацыя ix перавышае 

дапушчаль н ыя нормы. Асаб
лiва небяспечным для нашага 
здароуя з ' яуляецца тэтра

хлордыаксiн - на думку ву

'чоных, самае таксiчнае рэчы

ва, утварэнню якога спрыяе, 

дарэчы, хларыраванне вады. 

На жаль, у нашай краiне 

гэтай праблемай амаль нi 
хто не займаецца. Не распра

цавана у нас i методыка, якая 
б дазволiла вызначьщь наяу
насць гэтага шкоднага рэчы
ва. 

Д. д. дШКJНАДЗЕ: Мяне 
вельмi хвалюе праблема за
бруджанасцi атмасферы. 
Асаблiва уразiлi даныя, атры
маныя у Наваполацку. Кан

цэнтрацыя шкодных р.эчывау 

тут перавышае норму у сотнi 

р<'!зоу. У нас нямала такiх 

прадпрыемствау, якiм выгад

ней заплацiць штраф, чым 

клапацiцца аб ахове нава
кольнага асяроддзя. 

Сёння супрацоунiкi лабара
торыi лазерна-лакацыйных 

сiстэм заканчваюць работу 
над распрацоукай сучас;най 

устан оукi для вымярэння N02. 
Думаю, укараненне яе дапа

можа у вырашэннi экалагiч

най праблемы. 

Мы праводзiлi даследа
ванне атмасферы у Мiнску. 

Вынiкi несуцяшальныя. У r.1ac 
прынята лiчьlць раён вёск1 
Шчамыслiца чыстым . Цi так 
на самай справе? Непадалёку 

знаходзiцца 11аву~ова-вы 

творчае аб'яднанне «lнтэ
грал». Экалагiчная пагроза · 
ад яго вялiкая. 

Я думаю, кiраунiцт(!а пр~д; 
прыемствау патрэбна паста
вiць у такiя умовы, каб яно 
вымушана было клапацiцца 

аб ахове навакольнага ася
роддз·я. Для гэта га, безумоу
на, неабходны сродкi. 1 у 
першую ч~ргу тым, хто змо

жа прымянiць ix па прызна

чэнню. У нас ва унiверсi

тэце таксама добра было б 
наладзiць строгi кантроль за· 

фiнансаваннем навуковых да

следаванняу, якiя вядуцца у 
гэтым напрамку. 

В. М. ГдРБАЧОf: Я хацеу 
бы спынiцца на прынцыпах 
арганiзацыi· вырашэння эка

лагiчных праблем у рэспуб
лiцы. Нядауна быу створаны 
Беларускi экалагiчны саюз .. 
Але пакуль мы не бачым нi 
якiх рэальных зрухау у экала

гiчнай с iтуацыi, нiякiх кан

крэтных акцый. Ва унiверсi
тэце таксама зроблена спро
ба стварьщь экалагiчную гру
пу) Пакуль гэта толькi словы. 
1 зразумела чаму: на голым 
энтузiязме можна сабрацца 
раз, другi, ·паразмауляць, уз

няць праблемы, але потым, 
калi паустане пь1танне аб 
вырашэннi нейкiх канкрэтных 

-задач, патрэбны фiнансы, на-
вуковыя сiлы. Я бачу выра
шэнне праблемы у стварэннi 

пазаурадавага органа на 

узроунi Вярхоунага Савета 

рэспублiкi . Гэта мог бы быць 
пастаянны камiтэт па прабле

мах экалогii з падкамiтэтам 

па вырашэнню пытанняу, звя

заных ·з лiквiдацыяй вынiкау 

ава11>ы i на Чарнобыльскай 
АЭС. 

Якiя правы яму ~еабходны : 
па-першае, магчымасць ства

рэння арганiзацыi, здольнай 

ажьщцяуляць пастаянны эка

лагiчны кантроль на усёй тэ

рыторыi Беларусi. Адкуль 

узяць на гэта грошы? , Бюд
жзт наш зараз, як вядома, у 

катастрафiчным стане. На 

мой погляд, мэтазгодна было 
б стварьщь пад эгiдай паста
яннага камiтэта незалеж"ную 

экспертную арганiзацыю, 
якая магла б накладваць 

штрафы (не сiмвалiчныя!) 
на прадпрыемствы, што па

рушаюць экалагiчны рэжым. 

Прычым, мэтс~вым паступлен

нем яны iшлi б непасрэд11,а 
у распараджэнне гэтай кaмi

cii. Важную ролю павiнен 

адыграць Беларускi экалагiч

ны саюз . Гэта арганiзацыя, 
якая аб'ядноувае вучоных

аднадумцау, магла б на гас
разлiковых пачатках аказваць 

прадпрыемствам паслугi, звя
зань1я з паляпшэннем экала

гiчнай абстаноукi. 
Л. М. ЛУК'ЯНОВIЧ: Пер

шы вопыт. грамадскага руху 

паказвае, што там, дзе на

маганнi народа дастаткова 

актыуныя, ёсць пэуныя зру

хi. Так было, напрыклад, з 
дубровай у Шчамыслiцы. Тэх
накраты <щвярджалi, што 

змагацца за яе захаванне ня

ма сэнсу: усё роуна яна загi

не . Але на яе абарону сталi 
мiнчане, i iм удалося збе
рагчы унiкальны помнiк пры

роды. 

Хачу сказаць, любая 
кам1с1я, нават ·створаная пры 

Вярхоуным Савеце, не змо
жа дайсцi да кожнага месца, 

размеркаваць фонды усёй 

рэспублiкi. Камiсiя, магчыма, 
' патрэбна, але ёсць органы, 

якiя кантралююць наваколь

нае ас11роддзе. ' Напрыклад, 

Дзяржкамiтэт па ахове пры
роды. Пакуль гэта бяспрау
ная арганiзацыя. Яна нiчога 

не можа. 

М. М. ШУМЕйКд: У мяне 
канкрэтная прапанова. Нiя
кiя дзеяннi грамадскасцi не 

вырашаць пытання, пакуль не 

будуць прыняты •навукова аб
грунтаваныя законы. Унiвер
сiтэт таксама можа унесцi 

свой уклад . У нас ёсць юры

сты, эколагi - унiверсальны 
спектр спецыялiстау. Чаму б 
iм не распрацаваць праект 
закона па ycix параметрах 

- нiтратах, радыяцыi i г . д . , 
i вынесцi яго на разгляд 

. трэбна высяляць. А што · ра
бiць там, дзе узровень ра

дыяцыi адносна невялiкi? 
Стварылi вядомую усiм 

канцэпцыю 35 бэр. Потым вы
светлiлася, што жьщь у гэтых 

раёнах небяспечна : пачасцiлi

ся розныя астматычныя i 
сардэчнь1я захворваннi. 1 
вось тады паднялася грамад

скасць . Усе зразумелi: нешта 

тут не зусiм добра s,т

рымлiваецца з гэтымi дапу

шчальнымi нормамi . Раза

брацца на навуковым узроу
нi дапамог бы створаны у БДУ 
цэнтр фундаментальных да

следаванняу экалагiчных пра

блем . 

д. У. ТдМдШЭВIЧ: Сён
ня сур'ёзна гаварыць аб 
экалогii можна толькi мовай 

эканомiкi . У нас не хапае у 
першую чаргу эканамiчнай 

абароrы прыродных рэсур
сау. Мы вырашаем пытанне: 

што будаваць? А хто ведае, 
на чыю карысць яго выра

шыць 1 1 атрымлiваецца, што 
вял i кая плошча у нас занята 

н,епатрэбным будаунiцтвам. 
Гэтага ,можна было. б пазбег

нуць, увёушы плату за пры

родныя рэсурсы . 

К. М . ЛдПКО: Не думаю, 
што кiраунiкi прадпрыемст

вау, якiя забруджваюць 

паветра, нейкiя варвары. Про

ста яны пастаулены у такiя 
умовы, што не могуць iнакш. 

Грошы, якiя даюць, не рэалi
зуюцца, там у што трэба знай
сцi падрiiдчыка. Няма i эфек
тыуных тэхналогiй. Вось i вы

мушаны дырэктар завода гля
дзець на парушэннi скрозь 

пальцы . 

В. ПдНЦЯЛЕЕУ: Напэуна, 
я адзiн прадстаунiк студэнц

тва . Можа здацца, што маё 
выступленне неяк не упiсва

ецца у агульную карцiну дыс
кусii, тым не менш хачу за

даць некалькi пытанняу. 

У мiнулым годзе студэнть1 

д. М. РдЧЭfСКI: Нам вы здароуя. 
. вельмi патрэбны цэнт.р па Але навучанне азначае 

даследа-ванн,ю экалагiчн'ых не толькi лекцыi . К'i!б атры- 1 
праблем. Больш таго, у маць належны эфект, трэба 
Дзяржкаtлiтэц-;; па ахове мець fобра абсталяваную ла
прыроды iшла размова аб бараторыю. Нядауна мы 
стварэннi такiх ~энтрау ва звярнулiся з гэтай прапано
усiх ВНУ. вай дf мiнiстра народнай'аду-
Мы атрымлiвалi б буйныя кацы1 БССР. Думаецца, пы

заказы . Напрыклад, на ад- · танне экалагiчнай асветы
ным з апошнiх пасяджэнняу адно з важнейшых, i каму, як 
Дзяржкамiтэта па ахове пры- не нацыянальнаму унiверсiтэ
роды вельмi востра стаяла ту, iм займацца . 
пытанне па Мiнскаму аутаза-· - r. У. ГРУШдВЫ : Вы ду
воду -:- выкiды забруджаных маеце, дастаткова падрых-1 
вод, выкiды шкодных рэчы

вау у атмасферу i г. д. Цэнтр 
дапамагау бы хутчэfj выра
шаць iснуючыя на прадпры.! 
емствах праблемы. 
Што датычьщь выказанай 

-т ут думкi аб стварэннi па
стаяннага камiтэта пры Вяр-
хоуным Савеце, 'то такi i ця
п~р iснуе. Але, на жаль, спе

цыялiсты, якiя там працуюць, 

далек1я ад галiны аховы 
прыроды . Застаецца толькi 
спадзявацца, што сiтуацыя 

зменiцца пасля выбарау. 
Н. М. КРУЧКОВд: Хаце

лася б падтрымаць iдэю аб 
неабходна'сцi сур'ёзна узяц-:._ 
ца за экалагiчную адукава
насць насельнiцтва. Не са
крэт, многiя законы не вы

конваюцца iменна таму, што 

людзi нашы экалагiчна неаду

ка~аныя. Дарэчы, i у нас, ва 
унiверсiтэце. Наша кафедра, 

выходзiла з прапановай вы
кладаць у БДУ асновы прык

ладной экалогii. Але пакуль 

справа з месца не зрушылася. 

У ~ваю чаргу ка!fедр~ пра
водзщь вял~кую асветнщкую 

дзейнасць. Арганiзс~валi 
экалагiчныя . канферэнцыi 

сярод старшакласнiкау, «кру

глыя сталы» на заводзе «Тэр
мапласт»., у НВА «lнтэграл». 

Удзельнiчалi ~ пасяджэннi 
клуба «Юнацтва» пад назвай 
«Экалогiя, мараль, асоба». 
Зараз мы падрыхтавалi такса
ма да друку экалагiчны слоу
нiк . Таму хацелася, каб i ва 
унiверсiтзце да гэтай работы 
падыходзiлi больш сур ' ёзна. 

таваць студэнтау i навучьщь 
работнiкау, якiя займаюцца 

на месцах вырашзннем гэтых 11 
праблем, i нешта зменiцца? 
У дзяржаунай праграме, 

якая зараз распрацоуваецца, 

асно'i'ны прынцып - захаван-

не ,эканамiчнай структуры па

цярпеушых абласцей. Калi 

прааналiзаваць яе, то можна 1 
убачьщь, што амаль 30 пра
цэнтау сродкау пойдуць на 

стварэнне будаунiчых камбi
натау на Магiлёушчыне i Го
мельшчыне, для таГо, каб 
узвесцi тут новыя вытворчасцi 

i жаллё. 
1 яшчэ . Мне здаецца, самае 1 

важнае зараз - прадумаць 
новую стратэгiю развiцця эка
номiкi. Яна не павiнна вымя
рацца толькi працэнтамi, а 

ужо з самага пачатку яе не

абходна арыентаваць на эка-

лагiчную сiтуацыю . 1 
В. А. Гдй.СЕНдК: Удзель

нiкi дыскусii закранулi сёння 

розныя аспекты экалагiчнай 
праблемы. З таго, аб чым 

1--

тут гаварылi, можна вызна

чыць тры асноуныя напрамкi, 

па якiх мы павiнны працаваць. 
.Першы - гэта экалагiчнае 

асветнiцтва. Другi - выра
шэнне пытання са стварэннем 

экалагiчнага цэнтра . Трэцi -
падрыхтоука i перападрых

. тоука кадрау. 

Далей, патрэбна падумаць 1 
i аб экалогii унутры унiвер
сiтэта. Добра было б ства
рьщь экалагiчнае аб'яднанне, 
якое усур 'ёз з~нялося б 
гэтымi пытаннямi. 

розных ВНУ выязджалi на с· . . '-- u u 

«бульбу» у Магiлёускую ; Го- ёння мы клапоц~мся пра сва1х дзяцеи, унук3;у.

1 
мельскую вобласцi. 1 даволi Адзiн пакiдае iм дачу, дpyri - машыну, трэцi дапама
часта можна было назiраць гае атрымаць адукацыю. 1 усе разам забываем пра тое, 

•_прыкладна такую карцiну: на што забiраем у ix чыстую ваду, свежае паветра, выся
гэты бок рэчкi студэнты каем лясы,- карацей, пазбауляем -jx самаrа rалоунаrа 
убiраюць 1«другi хлеб», а на баrацця ... 
той :__ салдаты закопваюць 
у зямлю радыеактыуныя рэш-
ткi.' , 
Яшчэ адно пытанне: як 

быць з размеркаваннем? Цi 
.маем мы маральнае права 

накiроуваць у экалагiчна -за

бруджаныя раёны маладых 

спецыялiстау, у той час, калi 

людзi yciмi праудамi-няпрау
дамi стараюцца вырвацца ад

туль? Магчыма, неабходна 
больш улiчвац·ь асабiстае 
жаданне выпускнiка? 
Л . К. ГЕРдСIМдВд: Ду

маю, не адкрыю Амерыкi, ка

лi скажу, што эка-11огiя вый
шла сёння за рамкi бiяла
гiчных навук. Яна патрабуе 
намаганняу с-пецыялiстау ycix 
напрамкау. Зараз, безумоу
на, настау момант увесцi курс 

лекцый па ахове навакольна

га асяроддзя, напрыклад, на 

Матэрыялы падрыхтавала да друку 
3. АЛЯШКЕВIЧ, 

наш кар. 

1 
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ШУКАЙЦЕ 
Даследчы цэнтр Дзярж-

адукацыi СССР па прабле
мах кiравання якасцю пад

рыхтоукi спецыя,11iстау аб'
яуляе адкрыты конкурс 
на лепшую навуковую ра

боту у rалiне метада
лоrii развiцця унiверсiтэц-

. кай адукацьii як састауной 
часткi цыкла даследаван

няу па праблеме «/нтэлек
туальная прафесiйная 

дзейнасць, вышэйшая аду-
, , '<ацыя rрамадскi пра-

-1;\оэс» . • 
У конкурсе моrуць 

удзельнiчаць як творчыя 

калектывы, так i асобныя 

БIЯФАI( 
ПАЧЬIНАЕЦЦА 

·з ... 

У вестыбюлi стаяла пудзiла 
у белым халаце . У руках -
некалькi бутэлек, на шыi -
гальштук, якi адна знаходлi
вая студэнтка «пазычыла» у 

свайга бацькi . Гэта - бiё
лагi ! У ix пачыналiся Днi 
факультэта. 

У бутэлькi, якiя трымала 
пудзiла, усе жадаючыя кi

далi паперкi з прозвiшчамi 
выкладчыкау. Так выбiралi: 

самага усмешлiвага, самага 

вясёлага, самага прывабнага, 
самага раяльнага (элегантна

га значьщь) · j самага .. . непра
бiваемага. Каб кожны з ix 
атрымау адпаведны прыз. 

вучоныя, якiя маюць наву

ковы задзел у дадзенай 
галiне. 

Для заахвочвання пера

можцау конкурсу праду

rледжаны фонд грашовых 

сродкау - 1000 рублёу. 
Лепшыя работы будуць 

1 3НОЙД3ЕЦЕ 
4, Даследчы цэнтр Дзярж 
адукацыi СССР па прабле 
мах к"iравання якасцю пад 
рыхтоукi спецыялiстау. 
«На конкурс». 

Даведкi па тэлефоне: 
369-42-83. 

рэкамендаваны да выдан- Жадаючых азнаёмiцца 
ня у СССР i за мяжой. 3 б · . - . б ~ з патра аванням, да кон-
,х аутарам, rдуць заклю- !курсных работ просiм 
чаны. працоуныя пагад- вяртацца у рэдакцыю га-
ненн, на працяг даследа- · . . _ 

1990 
з!ты «Беларуск, ун,вер-

ванняу у rодзе. ci эт». 
Работы на конкурс па

вiнны бьщь пададзены да 
25 лiстапада гэтага года 
на адрас: 105318, Масква, 
/ змайлауская шаша, дом 

Н. СЕЛЯЗНЕВА, 
кiра[jнiк 

даследчага 
цэнтра. 

Мабьщь, апошняя канта
торыя бiятэатра у параунан
нi з yciмi ранейшьiмi была 
найбольш прасякнута сацы
яльным напрамкам. Нату

ральна, гэта данiна . наш·аму 

часу . Пастаянныя гледачы 

бiятэатра заусёды прыходзi
лi на спектаклi, каб пачуць 

_вострую думку, адчуць аса

лоду ад трапнага гумару . 

Але, як гаворыць Саша Пес
някевiч, зараз усё больш 

складана здз1вщь людзей 

с11овам са сцэны: «Жванец

кага цяжка абысцi. 1 студэн
ть1 сёння не тыя, што учора: 
меней творчых людзей, боль

шасць - проста выканауцы 
чужых задумаю,. 

Падрыхтоука кантаторыi 
стала традьщыяй, трму што 

такi жанр дазваляе задзейнi
чаць у выступленнi ycix, хто 
прыходзiу на рэпетьщыi. l у 
п'есу Саша уключыу некаль
кi «масовак» з той жа мэтай
асноуных дзеючых асоб не 
можа быць многа. 

Бiлеты на апошнiя Днi 
бiяфака распаусюджвалi на 
ycix факультэтах: сапрауды 

было на .што паглядзець, аса
блiва тым, хто у школе не 
любiу бiялогiю i з таго часу 
ycix бiёлагау лiчьщь сумнымi, 
нецiкавымi людзьмi. Прэс

канферэ~~ыя_ выкладчыкау _i 1 

супрацоун1кау - паглядзще 

у трынац1цаты _ раз 

i пашукайце яшчэ дзе-не
будзь такiя жывыя, нату
ральныя адносiны студэнтау j 
i выкладчыкау . Конкурс _ca1zo- 1 

ва-паркавых скульптур I аук-

ыён - можна толькi пазай
здросцiць такой неабсяжнай 
фантазii i гумару . Калянаву
ковая канферэнцыя, бiякар

навал. Амаль да усяго гэтага 
мелi прамое дачыненне 

удзельнiкi БIЯТЭАТРА. lx 
зорны час наступiу у апошнi 

вечар Дзён факультэта пры 

паунюткай зале Палаца Бел
саупрофа . 

ХТО ВЫЦЕРПIЦЬ 
ДВУХМЕСЯЧНАЕ 
СЯДЗЕННЕ ... 

47-мы аутобус ездзiць аж 
за горад. Даволi доуга i 
марудна. Не шкадуеш зраку 

- чытай. А, можа, любiш 
глядзець у · акно? 

Яны ужо чацвёрты раз сён
ня «вымяраюць» гэты мар

шрут: на заняткi, з заняткау, 

на рэпетьщыю i дамоу. Не, 

гэта пакуль ' рэпетьщыяй не 
назавеш. Да выступлення 
яшчэ месяц. Яны збiраюцца 
у вялiкай аудыторыi на пер
шым паверсе i размауляюць, 
размауляюць - пакуль не 

нараджаецца патрэбная дум
ка, фраза, слова .. . Так бiя

тэатр рыхтуецца да чарговай 

сустрэчы з гледачамi. 

Вы пачулi слова «бiятэатр» 
упершыню, i: 

- Я заусёды марыла бьщь 
удзельнiцай студэнцкага тэ
атра. Як трапiць туды, якiя 
jiмовы i якi конкурс? .. Вельмi 
'\_юблю Чэхава - цi iграюць 
~го? А каго з сучасных? 
Засмяялiся 6 яны на такiя 

пытаннi. 1 сцiпла паведамiлi 
6: ix мэта - некалькi разоу 
на год расказ·аць са сцэны 

што-небудзь смешнае . Пры
маюцца - усе. Хто згодны 

пасябраваць з 47-м маршру
там, а галоунае -хто здолее 

вытрымаць двухмесячнь,1я су

стрэчы па вечарах. 

1 гар Сямашка не прапускае 
амаль нiводнай, хоць скон

чыу унiверсiтэт яшчэ у 1984 
годзе i зараз · - малодшы 
навvковы супрацоунiк АН 

БССР. Так i застауся сярод 
самых актыуных «бiятэатрау
цау», хоць часу зусiм не ха
пае: акрамя работы яшчэ 

у аспiрантуры заняты . Яму 

цiкава са студэнтамi,- так ён 
сам гаворьщь. 

«УСЕ 
ТРЫМАЕЦЦА НА 
П ЕСНЯl(ЕВIЧЫ» 

Калiсцi у свае студэнцкiя 

гады lгар Сямашка выконвау 
галоуную ролю у пастаноуцы 

пад назвай «Ванька Жукау-
_суперстар». Вась вам - i Чэ
хау.. . Але у якой кампанii ! 
З архiпапулярнай рок-операй 

« 1 icyc Хрыстос - суперзор
ка», якую равеснiкi lгара ве

далi на памяць, спявалi на 

англiйскай мое,е пад гiтару : 
Што толькi не прыдумаюць 
студэнты! Чэхава яны тады 
прымусiлi сустрэцц~ i з пiсь
меннiкам-фантастам С. Ле
мам: адзiн спектакль назы

вауся «Зорныя дзённiкi 
«Ванькi Жукава». 

lгар , лiчьщь, што тыя 

удзельнiкi бiятэатра былi 
цiкавейшымi, чым сённяшнiя: 
з большай фантазiяй, iнiцыя
тывай,. жаданнем знайсцi но-

КАНТАТА+ 
АРАТОРЫЯ=? 

Не, так.ага слова вы яшчэ 
не чулi - кантаторыя! 1 як 
кантаторыя гучьщь - такса

ма. 

Узды;,лаецца заслона. На 
сцэне харавая капэла, 

наперадзе два салiсты i, 
вядома, дырыжор. За рая

лем канцэртмайстар, яму 

дапамагае скрыпачка (па тра

дьщыi тут ансамбль з любой 
колькасцi выканауцау называ
ецца «аркестрам iнструмен

тау народау бiяфака»). Дыры-
- жор падымае рукi угару, i 
адначасова падымаюцца пап

кi, якiя трымаюць спевакi . 
Кантаторыя - гэта чаргаван
не вершаваных радкоу i 
урыукау з песень, якiя iлю
струюць гэтыя радкi. Вось са

лiст прачытау некалькi строф 
аб папулярным сённS) паняц
цi - плюралiзме. 1 капэла 
адразу ж падхапiла: «И я, 

и я, и я таго же мнения ... >> 

Камiчны эфект дасягаецца 
хутка - дзякуючы кантрас

ту памiж сур 'ёзнымi твара
мi спевакоу, ix парадным 
адзеннем (традьщыйна - бе
л-ы верх, чорны нiз) i зместам . 
таго, Li.Jтo яны выконваюць. 

Ролi размяркоувалi усе 
разам, прачытаушы тэкст 
п 'есы. Асаблiвых спрэчак не 
было: хто -адчувау, што пэу

ная роля яга, брауся 
паспрабаваць·. Безумоуна, ад

наму даводзiцца iграць на 

сцэне амаль увесь час, пакуль 

iдзе пастаноука, а другi 

выходзiць толькi аднойчы, 

каб, напрыклад, з ' явiцца на 
базары у якасцi жыхара адной 
з закауказскiх · рэспублiк i 
гучна прапанаваць усiм му

мiё. Трэба сказаць толькi па
ру слоу. Але як жа гэта 

цяжка ... Таму тут не крыуду
юць на маленьк i я · ролi'. 

Апошняя пастаноука ... бiя
тэатра была прысвечана ... 
г.осцю з iншай планеты . Яго 
голас пачынау грымець, калi 

хто-небудзь з жыхароу каму
нальнай кватэры, дзе адбы
ваецца галоунае дзеянне, 

уключау:.. прас. У канцы 
«голас з праса» выконвау 

усе жаданнi: там у, хто занад

та любiць грошы, падаравау 
рахунак у Швейцарскiм бан
ку, другому, якi заусёды на

сiу з сабой том Дастаеускага, 
усходнюю прыгажуню, 

што з'явiлася пад мелодыю з 
« 1 зауры» i адразу па чала 

цытаваць твор любiмага ~iсъ
меннiка свайго гаспадара ... 

вае, нечаканае.. . А зараз, ~ 
на думку I гара, усё трымаец- Б 

~~ку нiа а~неь~:я:ев~~~~ав:tьа.к: ~ с пл ат н bl я 
кау бiятэатра. ~ 
Сашу Песня~евiча на бiя- б 

факу ведаюць усе. Менавiта а ед bl 
Сашу, хоць па узросту яга 1 
i па бацьку можна называць. , 
Проста ён, навуковы, супр!!-
цоунiк праблемнай лабарато- Пражытыя гады. У мiну-
рыi эксперыментальнай бiя- · лым шматгадовая праца на 
логii, у душы _ студэнт. Каб карысць краiны, ваеннае лi-
упэунiцца у гэтым, дастаткова халецце, страта блiзкiх ... За-
паназiраць за яго адносiнамi ~ раз - мiзэрная nенёiя-;- хва=-
з удзельнiкамi бiятэатра. робы i адзiнота"\ у чатырох 
Павага i раунапрауе, узае- сценах... Размова iдзе аб 
маразуменне, агульныя твор- састарэлых. У cnicax Маскоу-
чыя мэты. скага раённага камiтэта Та-

Калi пры падрыхтоуцы да варыства Ч ырвонага !(рыжа 
апошняга выступлення ужо сёння 170 адзiнокiх людзей, 

якiя жывуць за рысай бед- · 
адчувалася, што «пасяджэн-

нi» багатых вынiкау не абя- насцi. Хоць нечым nал1tnшыць 
цаюць, Песнякевiч прынёс ру- ix цяжкае iснаванне i iмкнец-
капiс сваеи п'есы. Вершы ца служба мiласэрнасцi раён-
да кантаторыi таксам а сам най арганiзацыi Ч ырвонаrа 
напiсау, толькi песнi падбi-
ралi разам. 

!(рыжа. Сёстры мiласэрнасцi 
часта з 'яуляюцца адзiнай нiт
кай, якая звязвае жыццё са
старэлых грамадзян з нава-

кольным светам. -
Таварыства , Чырвонага 

!(рыжа nастуnова вяртаецца 
да тых вытокау, з якiх яно 
нарадзiлася 125 rадоу назад: 
мiласэрнасць i ryl\laнiзм. Сцi
nлыя nакуль нашы маrчы

масцi. Але лiк добрьiм спра
вам nачать.!.: Чырвоны_ l(рыж 
аказвае матэрыяльную даnа

моrу тым, хто мае у ёй nатрэ
_бу, аnлачвае камунальныя na-

8 19 кастgычнiка 

А самай шчаслiвай аказа
лася студэнтка бiялагiчнага 
факультэта Галя, якая здыма

ла куток у гэтай камуналцы. 

Да я~, дз~куючы . намаган
ням 1ншапланецян1на, за вi

тау памочнiк дэкана (тут 

зала дружна смяял ася з дак

ладнай пародыi) i уручыу 

ордэр на пакой у iнтэрна

це, дзе Галя будзе .. . пятай 
жыхаркай. 

АСАБIСТАЕ 
ШЧАСЦЕ, 
ДЗЕТЫ? 

Калi бiялагiчны факуль
тэт размяшчауся яшчэ у 

хiмiчным корпусе, на хiмфа
ку. быу свой МХАТ - малы 
хiмiка-аналiтычны тэат р. За

хацелася i бiёлагам свой 
мець, толькi ужо Г АБТ - га

лоуны атэiстычны бiят:3атр. 
Адзiн раз выступiлi пад гэтай 
назвай, яна вельмi ус iм 

спадабалася. Але хутка ад 
яе засталася толькi апошняя 

частка - бiятэатр. 
Дзякуючы такой жа непау

торнай iмправiзацыi, з'явiуся 

i галоуны дэвiз бiятэатра: 
«Толькi у грамадскай рабоце 
можна знайсцi асабiстае шча
сце! » (За 13 год iснавання 

бiятэатра на «яго базе» утва
рылася сем сямейных пар). 
Словамi дэвiза, дарэчы, за
канчвалася адна дауняя па

станоука. Галоуныя дзеючыя 
асобы, вымауляючы гэту фра
зу, стаялi, як рабочы i сялян
ка з аднайменнай скульп'ту

ры Мухiнай. Студэнты, якiя 

выконвал1 1х ролi, Барыс i 
Лена, потым сталi мужам i 
жонкай Ямiнскiмi, i iнакш 

як «Мы - мiнскiя» ix ужо 
не называлi. 

Таямнiцу прьщягальнасцi 
бiятэатра можна адчынiць 
толькi часткова. Яна - , у 
сiнтэзе вострага слова, якое, 

аказваецца, можна так не

чакана перайначьщь, сту

дэнцкага гумару, iранiчнага 

· j адначасова зацiкауленага 
погляду на усё, што адбыва
ео,ца навокал. 1 дружалюб
насцi, i праца;\.!\ольнасцi, i 
творчай рашучасцi, i неаб
сяжнай любвi да роднага 
факультэта, вечнай цягi 

да зносiн з цiкавымi людзь-

м~ "-
Нерэальна, каб усiм гэтым 

багаццем валодау кожны 
'удзельнiк бiятэатра, ды i на
вошта? Калi яны разам, побач 
са сваiм Сашам Песнякевi
чам - яны як сонечны во-

/ 

страу на факультэце, i многiя 
iмкнуцца абагрэцца тут : · Нех
та - стварьщь яшчэ адзiн 

так i вострау. Таму i з· вi

лася на бiяфаку агiтбрыгада. 
Яна не стала пакуль дастой

ным сапернiкам для даунiх 

традыцый бiятэатра, але -
ёсць пошук! 

Да таго ж, ·былi выпадк i, 
калi маладыя людзi, якiя 

не збiрал iся паступаць на 
бiяфак, прыходзiлi потым 
менавiта сюды, убачыушы 

выступленне бiятэатра. Вось 
гэта рэклама для факультэта! 

На жаль " ва ycix астатнiх 
факультэтау БДУ такой рэк

ламы няма . 1 не таму, зра

зумела, што а1;1сутнiчаюць 

там творчыя людзi, закаха

ныя у iдэю студэнцкага 

тэатра. Пэуна, у многiх ка
лектывах ёсць свой Саша Пес

някевiч, але не усiм хапае 
яго настойлiвасцi i мэтана

кiраванасцi. А мажа, няма 
аднадумцау цi самага эле

мен:rарнага - памяшкання? .. 

КУДЫ 
ВЯРТАЕМСЯ? 

Мы абавязкова пакiне·м у 
блакноце адрась1, тэлефоны, 
даты нараджэння аднакур

снiкау, калi скончым унiвер
сiтэт. Магчыма, i павiншуем 
кагосьцi калi-небудзь са свя
там. Нават прыйдзем адной

чы усе разам у свой вучэб
ны корпус. Аб чым будзем 
гаварьщь? Успомнiм любiмых 
выкладчыкау, самы вясёлы 
выпадак з першай студэнц

кай «бульбы">,, самыя смелыя 
спосабы карыстання шпаргал
кай i ... Хутка пачн_ем даста
ваць з сумачак i кiшэняу 

фотаздымкi сваiх дзетак 

а11iсваць ix свавольствы. 1 гэта 
· цудоуна - бо кожны перы
яд жьщця мае сваю адмет

насць i прыгажосць . Але ж 

юнацтва усё роуна самае

самае .. . Дык чаму мы зана
тоуваем для сябе так мала 
iстотных успамiнау аб iм? 
Ужо 13 год пакiдаюць бiя

лагiчны факультэт тыя, каму 

ёсць да чаго вяртацца i у 
думках, i наяве. На кожным 
выступленнi бiятэатра сярод 
яго гл~дачоу абавязкова ёсць 
былыя удзельнiк_ i . А тым, 
хто выходзiць на сцэну у 

апошнi раз,- пяцiкурснiкам 

- Саша Песнякевiч уручае 
запрашальны бiлет на усе 
будучыя выступленнi. Зна-. 
чьщь, бiятэатру -жыць! 

В. БЯГУН, 
наш кар. 

-·:· ~. -. - МIЛАСЭРНАСUЬ ·- . -. 
. - ' - . - . 

cлyri, купляе адзенне i абу
так. Зусiм нядауна адкрыты 
дабрачынны пункт харчаван
ня у сталовай No 9 na ву
лiцы Волаха, 10. Талоны на 
бясnлатныя абеды атрымалi 
амаль дв'а дз'~сяткi састарэ
лых грамадзян. Грошы на rэ
ту высакародную i гуманную 
мiсiю пералiчыу кааilератыу 
«Сантэхнiк». Пакуль абслу
rоуваюцца не усе тыя, хто мае 
nатрэбу. Павялiчыць коль
касць талонау на бясплат
ныя абеды для састарэлых не 
дазваляюць невялiкiя фiнан 
савыя магчымасцi раённаrа 

Таварыства Чырвонага !(ры
жа. Таму мы разлiчваем на 
добраахвотныя ахвераваннi 

грамадзя-н ,-дзяржауных i.ra= 
аператыуных арганiзацый, на 
адлiчэннi ад сродкау, атры
маных на суботнiках. Наш 
разлiковы рахунак 700837, 
у рэспублiканскiм Жылсац
банку. 
Дабрачынныя абеды па 

iнiцыятыве Таварыства Ч ыр
вонага !(рыжа, на мой nо
rляд, атрымаюць у будучым 

расnаусюджанне у rорадзе. 
Мiласэрнасць жа трымаецца 
на чала~ечым _сумлеf!Нi, даве
ры, спачуванн,. • 

Н. ЗДАНI_ОК, -
старшыня Маскоускаrа 

раённага камiтэта 
Таварыства -

Чiripвoнara 1\!)ыжа. 
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КРОК НАПЕРАД 

" •я здымаю jсё падрад• 

-

Палiна КАЧАТКОВА 

НА ВАКЗАЛЕ 
Юрасю здавалася, што яго 

сустракаюць. Ен марудз i у н а 
пл атформе , у падземным перахо
дзе пiльна углядауся у твары 
людзей, што стая л i уздоуж сця
ны . 1 нават на аутобусным пры
пынку Юрась азiрауся, шукаючы 
некага вачыма. 

Было холадна. Вецер гнау 
сыпкi снег, намятау гурбы . Кру
цiл ася, пералiвалася рознакаля
ровымi агеньчыкам i ёлка на пры
вакзальным пляцы. 

У кватэры Юрася сустрэу 
кiслы, за(;таялы п ах нежылога 
памяшкання. 1 Юрась, не рас
пранаючыся , кiнууся адчыняць 
форткi: «Хай сабе скразняк, 
абы не гэты пах» ,- думау ён, 

ужо здымаючы па!l{оуклыя газе
ты з кнiжных палiц. Уключыу у 
разеткi тэлев iзар i халадзiльнiк 
i сеу задаволены у крэсла. 
Нарэшце, дома, прауда, нена
доу га, але усё ж такi ... У сваёй 
кватэры Юрась адчувау сябе 
вольным, ад чаго - сам т9лкам 

н е ведау . 

У дзверы паз ван1л1. Юрась 
ПаЙШОУ быу адЧЫНЯЦЬ 1 д.Ле СflЫ
нiуся . Вiдаць, нехта п амылiуся. 
Каму трэба званiць у пустую 
кватэру? Але званiлi доуrа i 
настойлiва, не адрываючы рукi. 

Юрась мусiу адчынiць. На паро
зе стаяла дзяучына у чорнай 
футры. 

П раходзьце . Я сам тольк i 
ш тu 11рые!(ау, 11 111 чэ нiчога да 
J1 ,щу не давёу,- тJ1умачыу ён, 
даr1амаrаючы ёй распрануцца, i 
усё не мог згадаць - што гэта 

за дзяучына. · Ен правёу яе у 
залу, пасадзiу у крэсла, дзе толь
кi што сядзеу сам. 

- Марыя Вiтольдауна памер
ла,- прамовiла дзяучына . 

- Гора якое! Калi? - сказау 
Юрась толькi дзеля таго, каб не
шта сказаць i выгадаць час, бо 
зусiм не памятау, хто такая Ма-

' рыя Вiтольдауна. 
- Сёння днём,- адказала 

дзяучына i заплакала. 
Юрась пакiвау галавой: ён 

усё ж прыгадау, што Марыя 
Вiтольдауна - яго швагерка, 
а дзяучына, вiдаць, яе унучка 
Вера. 

- Яшчэ сёння глядзела, як я 
, шары на ёлку вешала,- rавары

ла Вера скрозь слёзы .- Але, ве
даеце, цяпер свята, дык усе кра

мы пазачыненыя i кантора гэ

тая ... Вы, Юра, прыйдзеце заут
ра? 

- Я заутра ад'язджаю. А то 
прыйшоу бы. Я магу зранку па
дысц i да маёй цёцi . Яна даклад
на прыйдзе. 

БEA4PVCKI 
UH1BEPCIT3T 

Юрасёва цётка жыла на дру

riм канцы rорада, Юрась ад
чуу, што, схадзiушы туды, ён 
ужо зро~iць добрую справу. Ве, 
ра пайшла. Але спакой быу па
рушаны. Юрась без мэты блу
кау па кватэры, разглядау змал
ку знаёмыя карцiны на сценах, 

брау з палiц кнiгi толькi для та
го, каб паставiць ix на месца . 

Было прыкра i· цяжка. Юрась 
падышоу да акна. Глядзеу, як 
вецер бесперастанна круцiу дро
бны, cyxi снег у чорным веча
ровым паветры. У акне насу
праць ,успыхнула лiхтарыкамi 
ёлка. « 1 мне трэба было б хоць 
якiх лапак у слоiк паставiць. 

А то якi ж Новы год, а тут яшчэ 
гэта.. . - думау Юрась.- Я ж 
Марыю Вiтольдауну можа раз у 
жыцц i бачыу - заносiу ёй вазо 
ны, каб летам кветкi палiвала » . 

У памяцi усплыла думка, якая 
калiсь вельмi турбавала Юрася: 
«Чаму чалавек нiколi не можа 
адчуць цi хаця б уявiць чужоrа 
гора, болю? Нiколi. А калi ён 
прыходз iць , агортвае цябе, ты, 

адарваны ад ycix, застаешся 

з iм сам-насам, пазiраеш на 
свет, бы з rлыбокай студнi» ... 

Спау мала i неспакойна, дум
кi перал iлiся у трывожныя сны: 
то бiтыя вазоны з высыпанай 

зямлёю, то калядная каза бегала 
па кватэры i б iла капытамi. 

Ранiцай пацiшэла. Замятуха 
скончылася, паказалася соней
ка. Юрась павольна iшоу цiхай 
старой вул iцай на ускраiне го
рада,, уздоуж аднапавярховых 
дамкоу з чырвонай цэглы. Пры 
яrо наблiжэннi з дрэу узляталi 
сiнiцы, атрэсваючы з папрыгiна

ных галiн снег. Сняжынкi зiха 
целi, пералiвалiся н а сонцы . 

Юрась усмiхауся, ён прыгад
вау той ч ас, калi ездз1у сюды 
кожны дзень пасля школы. Я го 
цётка вельмi любiла i пеставала 
катоу . У яе заусёды было ix не 
менш пяцi, акрамя гэтага каля 
яе •дома збiралiся прыблудныя 

i суседскiя каты, якiх яна такса
ма час ад часу прыкармлiващ1. 

А уласна хатнiя мелi на дзiва 
даr леджаны выr ляд: тоустыя, 
пухнатыя, з блiскучай поусцю. 
Нават да цётк· i яны не адчувалi 
нiякай удзячнасцi: нi за сырыз- · 
ну, нi за супы, нi за цёплую 
печку. Юрась знаходз iу на печ
цы сабе пацеху: ён асцярож
ненька 'nраводзiу рукой п а тлу
стых кацiных спiнах, тады па 

хвастах, дакранауся пальцам 
да вiльготных насоу. Каты злое, 
н а пь1хцелi, бiлi хвастамi, па
казвал i вострыя кiпц i з-пад пуль
хных падушачкау на лапах. 

Цана 2 каП. 
Мiнская палi1·рафiчная фабр1,~1, а 

« Чырnона\! зорка » МВПЛ 

iмя Я . Колас,;1 . 
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- Юра, што ты робiш з маiмi 
катам i ? - крычала цётка. 

- Што ж ты iм такiм зро

б iш ? - смяяуся Юрась. 
Потым прыходзiлi бацькi i за

бiралi Юрася, каты скручвалiся 

у клубок, вярталiся да звыклага 

спакою на цёплай печцы. 3 та 
кiмi успамiнамi Юрась падышоу 
да цётчынага дом~ . Брамка 
была зачынена, i ён пагрукау 
у акно . За фiранкаю прамiльг
нуу цень. 

- Юра! А няужо гэта ты? 
Зусiм ты на мяне забыуся! 

Цётка выбегла на двор, адчы
нiла брамку i зараз цягнула 

Юрася у хату, не даючы ~казаць 
слова. 

- Сядай во сюды, да акен
ца, распавядай,- казала · яна. 
Юрась сеу, тужл iва г лянуу 

на заснежаныя дрэвы i прамо
вiу: 

- Марыя В iтольдауна па
мерла. 

- Гора якое! А калi? 
- Учора днём. Яшчэ зранку 

глядзела, як Вера шары на ёл
ку вешала, днём стала кепска 
i усё . 

Цётка кiвала галавой. 
- Ты пойдзеш да ix? - спы

тау Юрась. 
- А як жа я, Юра, пайду? 

Да мяне зараз госцi прыйдуць . 
Я пiрагоу напякла . Можа i ты 
есцi хочаш? - усхвалявалася · 

· цётка. Юрась спакойна адказау: 
« Хачу ». 1 сам сабе падзiвiуся, 
бо прыйшоу усё ж такi паве
дамiць аб смерцi. 

Яны селi за стол. Юрась зноу 
каля акна, а цётка насупраць . 

1 ·калi ты, Юра'сь, скончыш 

свой i.!Jстытут? 
Яшчэ год вучыцца . 
А тады? 
А тады буду працаваць . 
д, дзе? 

Хто ж ведае, куды накiру-

юць. А як, цётка, твае каты? 

Колькi ix у цябе? 
-- Тры. 
- Нешта мала! . 
- А паглядзi якiя. 
На печы Юрась знайшоу толь

кi адн аго ката. Ен ляжау вы 
прастаушыся, як дарагi кау 
нер, i не падавау нiякiх прык
мет жыцця. Юрась правёу рукою 
па яго сп iне, па пухнатаму 

хвасту, дакранууся пальцам да 
носа. Патурбавань1 кот злое

на мяукнуу, скруцiу дугой хрыб
цiну. 

- Юра, што ты яму з раб i у:) 
- знкрычала цётка, пачуушы 
мяуканне. 

- Хiба яму што зробiш? 
Юрась саскочыу з печкi. 
- Добра, я пайду. Вы , можа, 

усё ж такi сходзiце да Веры? 
- . А ты пойдзеш? 
- Я ж сёння ад'язджаю. 
На вакзале Юрась паспр аба

вау уявiць, што яго праводзяць, 

але не здолеу . 

1 наогул, хто я такi? Самы 
звычайны студэнт першага кур

са факультэта журналiстыкi. 
Прывяло мяне у фатаграфiю 
жаданне паказаць свет такiм, 
якiм я яго бачу i уяуляю. Нех
та успрымае жьщцё праз лiта- · 
ратуру, нехта праз музычныя 

'Fворы, я - праз фатаграфiю. 
Уражаннi вылiваюцца на адбiткi 
- вiзiтныя карткi майго душэу
нага стану . А здымаю я усё пад
рад. Гэта можа здацца крыху 
дзiуным, бо здымаць усё падрад 
можа любы чалавек . Але у 
тым i заключаецца праца qiо
тарэпарцёра, каб з гэтай «сы
рой» масы атрымаць выдатныя 
работы. Звычайна здымкам па
пярэднiчае карпатлiва~ падрых

тоука: праверка тэхнiкi, абр,ум
ванне сюжэта, асноунай лiнii 
(лейтматыву). Кампазiцыя, ж 
нараджаецца у працэсе работы . 

Расказваючы пра сябе, не 
магу не сказаць пра чалавека, 

якi адкрыу для мяне свет фата
графii. Гэта кiраунiк майго фо
таклуба Георгiй Уладзiмiравiч 

Мiхась СКОБЛА 

Багдановiч . Ен зауважыу ува 
мне жаданне i здольнасцi да ра
боты з камерай . . 1 ужо праз 
кароткi час стау даручаць мне 
адказныя здымкi i апрацоуку 
фотаматэрыялу. Як я тады хва
лявауся, колькi рабiу памылак, 
непатрэбных рухау! Але паступо
ва набывау вопыт, станавiуся 
больш упэуненым. Сёння я вель
мi удзячны <;вайму настаунiку 
за- тое, што ён навучыу мяне 
па-коваму глядзець на свет 

i пры дапамозе фатаграфii дзя
лiцца сваiмi уражаннямi з iншы
мi. 
Я вельмi спадзяюся , што з 

цягам часу здолею набл iзiцца 
да узроуню такiх майстроу ай
чыннай i замежнай фотажур
налiстыкi, як В. Вяткiн, А. Шар
сценнiкау, П. Крыукоу, Э. Мiт
чал, Э. Адамс i многiя iншыя. 
А пакуль наперадзе работа i ра

'бота ... 

А. МАЖАРА, 
студэнт факультэта 

журналiст_ыкi. 

Юдава попе 
1 

Страшная ноч апусцiлася на эямлю - павес1уся Юда. Нiхто 
не xaцefj пахаваць яго, нават эвяры i птушкi гiдэiлiся яго пачар
нелага брыдкага цела, паэашывали:я fj лясныя нетры. I толькi чара
да чорных груганоfj паквапiлася на корм · дармовы, i fjсчалася бой
ка за лепшы кавалак. Спрытнейшыя ды мацнейшыя похапкам iрва
лi вантробы ви:ельнiка, niлi чорную кpofj i, цяжка варушачы крыла
мi, ляцелi прэч. Але не стала цела эдраднiка iхняй ежаю, i, летучы, 
эахлiпали:я Юдавай крывёю груганы, i страшныя ванiты падалi 
на эямлю. · , 

I там, дэе упала хоць адна кропля,- нараджаfjся эдраднiк свайго 
народа. 
О гора! На наш край кроплi Юдавай крывi падалi густым даж

джом ... 

Ад Дняпра-ракi да Заблудава, 
ад Палесся i да Дзвiны 
прасцiралася Поле Юдава, 

наша роднае Поле Юдава, 
i кружляюць там груганы . 

Там зямля, да усяго прывыклая, 
(чула - рэха за небакрай!) _.:_ 
«Карр! мы вочы азёрау 

выклюем .. . 
край карр.аем ... караем кррай ... » 

Там праклёны чутны i пацеры, 
а на лес, а на ,:вар травы, 

на прачыстае улонне Мацеры 

кроплi падалi, кожнай мацеры, 
чорнай Юдавае крывi. 

1 яе атрымаушы у спадчыну, 
горка горбiлася зямля, 
1 яшчэ ва улоннi матчыным, 
да народзiн ва улоннi матчыным, 
слёзна плакала немауля. 

Нараджалiся- невiдушчыя 
i халодныя, бы уюны, 
i да белых грудзей дапушчаны, 
цела Мацi кусалi яны. 

Высыпалiся з вокнау шыбiны 
рагатау на асiне шыбенiк 
i абгрызенай шыяй трос : 

- Людцы любыя, я уваскрос! 

Не убаку ад гасцiнца люднага 
на злачынны, на страшны nip 
запрашае ycix Поле Юдава, 
выгалошвае Поле Юдава 

i зацягвае, нiбы вiр ... 

ЗА IМГНЕННЕ ДА ВЯРТАНI-iЯ 
Si ГЭТЫ СВЕТ 

Я пак iнуу каханую . 

Мацi. 

Забiу дошкамi 
храм сваёй веры. 

·Адпусцiу на волю усе вятры, 
даверыушы iм 

родныя песнi , 

баёвыя гiмны, 
старадаунiя замовы 

i запаветныя пацеры, 
якiя калiсьцi ведау. 

Кiнуу у б0 гну по хвы ды меч . _ 

Аддау на забауку малым 
дзедаву сявеньку 
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пайшоу ... 
... у апраметную,- здагадалiся 

адныя .. . 
... да пана бога,- мовiлi iншыя .. . 
. .. каб нiколi не вярнуцца. 
Бо заусёды 

за iмгненне 

да вяртання у гэты свет 

я абавязкова згадвау, 
што у iм 

мяне чакае толькi радзiма. 

Ад~уваючы з жахам, 
што нават гэтага 

для мяне недастаткова .. . 

ПАЭТЫ 

Бь_1ло: ад nродкау люд адрокся 

i здрадзiу звычаям старым . 
Згубiу свой шлях на паударозе, 
бо 
усе шляхi вядуць у Рым , 

а рэкi усе цякуць да Леты ... 
· , засталiся там адны 
два-тры тутэйшыя Паэты , 
жаунеры у полi без вайны ... , 
1 зоры кiнулi раiцца 

, над занядбаным к~;>аем тым, 
i перасталi бiць кры~i цы, 
nавыпаузалi з нор краты ... 
1 стала страшна у краi гэтым ... 
А па засьмягл'ых вуснах рэк 
бр~1л i , як nрывiды, Паэты 
на бляск агню 
у nячорны век. 

Раскашавалi у пушчах совы . 

1 ратавалася у агнi 
ад кiпцюроу драnежных 

Слова -
маучаць Паэты не маглi . 

А бог на сонечных нябёсах 
глядзеу з nагардаю на ix -
напаусляпых, галодных, босых , 
ды да яго пагроз глухiх . . 
Агмень бунтарны не згарае . 

. 1 бог на морак, ноч i тло 
яшчэ наслау 

анёлау з граю, 

каб патушь.~лi 
ix святло. 
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