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Калi вы лiчыце, што гэта тэ

ма хвалюе выключна гiсто

рыкау i фiлолагау, то памы
ляецеся . l(аб пераканацца у 
адваротным, раiм завiтаць 26 
снежня а 15-й гадзiне у ау
дыторыю 313 геаграфiчнага 

факультэта. Тут адбудзецца 
сумеснае пасяджэнне членау 
Геаграфiчнага таварыст
ва Беларусi i ТБМ iмя Ф . Ска
рыны нашага унiверсiтэта . 

Размова пойдзе у наступным 
напрамку: «Беларусь i бела
русы: гiсторыя, мова, этна
графiя i геаграфiя». 
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• што НОВАГА? • ШТО НОВАГА? • 
ГТ БССР, 

РАДА ТБМ 
IМЯ Ф. СКАРЫНЫ. 

Капядныя канiкупы 
ПРАГНОЗ АДДЗЯЛЕННЕ СУВЯЗI Не j_пусцiце 

шанц 
НА ЗASi'TPA 
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Што, не чупi пра такiя! 
А вось тыя, хто вучыцца на 
механiка-матэматычным фа
купьтэце, будуць святкаваць 
ix ужо другi раз . Працягласць 
кан\купау - з 30 снежня да 
3 студзеня укпючна. Прауда, 
на чатыры днi скароцяцца 

звычайныя зiмовыя ванацыi, 

але, мяркуючы па водгуках 

студэнтау, ix гэта цапкам за
давапьняе. 

ВАШ 
ЗОРКА пдль1·н 

Цi не здарыцца так, што ад 
нашага унiверсiтэта болы
шасць кандыдатау . у дэпута
ты будуць студэнты? А у iн
шых ВНУ? Хто ж тады будзе 
адстойваць iнтарэсы выклад
чыкау i наогул вышэйшай 
школы? - прагучала закла
почанасць выкладчыкау i су
працоунiкау на сходзе nрад
стаунiкоу працоуных калек
тывау, дзе · абмяркоувалася 
пытанне удзелу БДУ у выба
рах народных дэпутатау 
БССР i мясцовых Саветау. 

- Увёушы такi «каротка
тэрмiновы водпуск», мы ад
разу забiпi двух зайцоу,
дзелiцца думкамi намеснiк 
дэкана факупьтэта У . А . Габ

рынов!ч .- Студэнтам , гэта 
вепьм1 зручна: яны маюць 

магчымасць "'\фiцы l;iн а» 
з'ездзiць на навагоднiя святы 
дамоу i адпачыць nерад па
чаткам cecii. А мы, работнiкi 

дэканата, не будзем фiкса
ваць шматпiкiя nponycкi, а 
потым патрабаваць ад сту

дэнтау даведкi, заведама 
прымушаючы ix nрыносiць 

вы-БАР 

1 
У красавiку 1990 года пач

не работу XXI з'езд ВЛКСМ, 
якi ВЬlЗначыць далейшыя 
IШIЯxi перабудовы Саюза. 
Камсамольская арганiзацыя · 

1 

унiверсiтэта мае права вы
лучэння аднаго дэлегата. 
Вылучаць сваiх кандыда

таfj могуць камсамольскiя 
арганiзацыi груп, кафедра!} 
i iншых падраздзяленняfj. 
Кандыдаты ад камсамоль-

«niny». Думаю, i iншым 1 
факультэтам варта nадумаць 

аб такiм удасканаленнi вучэб
нага працэсу . 

З. АЛЯl(САНДРАВА. ---· 
скiх арганiзацый факуль
тэтаfj, а таксами ад камса
мольскай арганiзацыi cynpti
цofjнiкafj i выкладчыкаfj вы
лучаюцца на пашыраным 

пасяджэннi камiтэта камса
мола або на сходзе актыву 
(па рашэнню tiрганiзацый). 

ЗАВIТАЙЦЕ . 

НА АГАНЁК 

Выбары дэлегата адбудуц
ца на пашыраным пасяджэн

нi камiтэта камсамола унi
версiтэта 25 снежня гэтага 
года а 18-й гадзiне fj afjды
J'Opыi № 210 галоfjнага кор
пуса. 

За вамi - выбар. 
А. PYCAl(OBIЧ, 

намеснiк сакратара 

. камiтэта камсамола па 
арганiзацыйнай рабоце. 

погляд 

Было i раней нешта пад зак
лiкам «Беражьще ! Захоувай
це!». Але тое, што мы убачы
лi, нельга параунаць. Разам 
сабраныя жь,ваniс, скульпту
ра, графiка, плакат, керамi
ка , габелен, шкло дапауня
юць адно другое, ба тэма 

. у ix аднолька'вая. 

Мажа nадасца, што адзiн 

толькi Чарнобыль нас i непа
коiць. Але побач з карцiна
мi В. Барабанцава «Пакiнутая 
вёска», «Зона», «Мёртвы 

калодзеж", С. Цiмохава 

«Смутак Чарнобыля» можна 
убачыць i карцiны nашыранай 
тэматыкi, напрыклад, «Антра

пагенны ландшафт» В . Ва

лынца. Дарэчы, ка.ля яе хаце
лася затрымацца. Тут i «рог 
багацця», якi nycк:ie у павет
ра мыльныя пузыры, i рэс

таурацыя вечнага nомнiка у 

выглядзе паднятай рукi, i 
культ «вялiкага мундзiра». 

Гэтыя . грамадска-nалiтыч
ныя з ''явы знiшчаюць . нас ду
хоуна. А побач тыя , што раз
бураюць i наваколле (праект 
nавароту пауночных рэк, па

жар_ н а чацвёртым Чарно

быльскiм рэактары) . Былi i 
работы, якiя можна назваць 
проста прыгожым i. 

Святлана YHYl(OBIЧ. 
Што звычайна робiць чалавек, калi у яго сапсавауся наст

рой? l(ожны падымае яrо па-рознаму, таму даваць парады, 
здавалася б, не да месца. Бо адзiн прыслухаецца 
да ix, iншы скептычна усмiхнецца, мауляу, я i сам спраулюся 
са сваiм настроем . Магчыма, i першыя, i другiя бу
дуць мець рацыю. 1 усё ж мы, не баючыся выглядаць у ва
шых вачах занадта надакучлiвымi, прапануем адзiн надзей
ны спосаб палепшыць настрой. 

CAMI 3 BYCAMI 
«l(алядныя музычныя сустрэчы» - так называецца кан

цэрт, што пройдзе 24 снежня а 14-й гадзiне у Доме кiно. 
Тэма яго «Харавая музыка: ад мiнулага да сучаснасцi». 
У праграме: П. Сертан, С. Танееу, М. Равен.скi, Б. Акуджа. 
ва, Дж. Ленан, П . Макартнi, Р. Эмерсан , а таксама Белару-
скiя канты XVII стаrоддзя . , 

Завiтайце на аганёк. Упэунены, не пашкадуеце. Тым 
больш , што у вас з'явiцца магчымасць упэунiцца у выдат
ным выканаучым майстэрстве народнай харавой капэлы, 
якая таксама прыме удзел у сустрэчах. Гэта стане для 
каJ1ектыву канцэртам - святкаваннем трыццацiгадовага 

юбiлею. 

УПЕРШЫНЮ 

У. МАl(АРЭВIЧ, 
дырэктар студэнцкага клуба. 

яшчз 
АДЗIН КРОК 
У развiццi nрамых сувязей 

з замежнымi краiнамi, зрабiу 

калектыу Навукова-даследча
га iнстытута фiзiка-хiмiчных 
nраблем . lм стала nадпiсанне 
дагавору з Дрзздэнскiм унi
версiтэтам па усталяванню 
навуковых кантактау nамiж 

гэтымi дзвюмя установамi. 
Размова iшла па двух аспек
тах: вывучэнне ме)\анiзмау 

растварэння цэлюлозы i ула
сцiвасцяу разбауленых раст
ворау, а на аснове гэтага -
распрацqука новых тэхнало

гi й атрымання цэлюлозных 
матэрыялау. Т. l(OЗAI(. 

8 ШТО НОВАГА? 

".1 
Не кожнай унiверсiтэцкай 

1 зборнай шанцавала удзельнi
чаць у мiжнародным турн i
ры. 

Пасля ix вырастаеш ва 
уласных вача;с:,- дзялiуся . 
думкамi адзiн знаёмы.- Д~,,1 
i наогул, як яшчэ студэнту 
за мяжу траniць, nаглядзець, 

як там жывуць. А галоунае -
сябе паказаць. 
Такую магчымасць мелi 

нядауна дзюдаiсты БДУ. lx 
запрасiлi прыняць удзел у 

спаборнiцтвах «Полiтэхнiка-

• ШТО НОВАГА? 

Размовы хадз1л~ дауно, 
студэнты-журналiсты закла
nочана nераnытвал i адзiн у 
аднаго: ну, што там навага 

чуваць наконт стварэння 

нашай асацыяцыi? Але нова

. га · нiчога не было. Справа 
далей размоу · i чутак не руха

лася. А будучыя журналi
сты nа-ранейшаму заставалi

ся у ролi nрасiцеляу у рэ

дактарау абласных, гарад
скiх i шматтыражных газет 
i бязмерна радавалiся выха
ду у свет чарговай заметкi, 

у якай, nрауда , часам сваiм 

заставауся толькi noдnic . 

1 вось - прыемная навi
на: у Львове адбудзецца 

сустрэча студэнтау-журна
лiстау. Журфак БДУ такса

ма дэлегiравау туды сваiх 
nрадстаунiкоу - Алега Мi
халевiча i Аляксея Канава
ленку. _Студэнты ф~куль
тэтау журналiстыкi адзiнац
цацi ВНУ краiны вялi размо
ву аб стварэннi . асацыяцыi 
студэнтау-журналiстау СССР. 
Заняцца гэтым даручылi . ар~ 
ганiзацыйнаму камiтэту, аб
ранаму тут жа, на сустрэчы. 

Не менш важн-ым было i 
рашэнне аб выпуску у СССР 
студэнцкай газеты. 

В. XPAMЯHl(Of, 
студэнт факультэта 

журн ал iсты кi. 

СЯБЕ ПАКАЗАЦЬ 
89», што праходз,л~ у поль
скiм горадзе Вроцлаве. Разам 
з камандай унiверсiтэта у ix 
выступалi дзве зборныя ПНР 
i адна - ФРГ. 

Нялёгка далася nерамога 
нашым сnартсменам, ба 

астатнiя каманды мелi вы

дат1;1ую падрыхтоуку, моц

ную волю i наnорысты харак
тар. Нарэшце, якому мужчы
ну хочацца бьщь перамо
жаным. 1 усё ж на тое i 
барацьба, што у ёй абавязко
ва ёсць пераможцы . Вось ix 

• ШТО НОВАГА? 

прозв1шчы : Аляксандр Даб
роу (фiзфак), Андрэй Лама
кiн, Сяргей Буйкевiч, Алег 

Шапчьщ, Валерый Пяркоу
скi (юрфак), Эдуард Вруб
леускi (факультэт радыёфiзi
кi i электронiкi), Дзмiтрый 

Хрол (фiлфак), Сяргей Прата
севiч (гiстфак). Яны выдатна 
nаказалi сябе у апошняй су
стрэчы, якую nравялi з клу
бам ФРГ. 

• 
Н . БРЫТl(Оf, ' 

старшы выкладчык кафед

ры фiзiчнага выхавання. 

ШТО НО ВАГА? -
8 

УРАЖАННЕ 

Зоркi загараюцца, калi 
гэта каму-небудзь патрэбна. 
Чаму ж, ствараючы гэтую, 
дзе жудасна чорныя хмары 

душаць з ycix бакоу усё 
жывое: зялёную траву, жоу
тае сонца, белыя кветкi,- ча
лавек не задумауся: « Цi 
так ужо неабходна, каб за
гарэлася менавiта яна, Зорка 

Палын?» Чаму не знайшло
ся нарады, якая б вынесла 
жорсткае, але справядлiвае 

рашэнне: «Адкрыццё, якое 
можа прынесцi людзям шко
ду,- забыць»? 

А цяnер з карцiны Мала
шонкава пазiрае на нас вока: 

замест радужнай абалбнкi 
- Зямля, замест зрэнкi -
боль, сiмвал якога чацвёрты 
блок. Вока бачыць i nапя
рэджваючую шыльду : « Не 
дыхаць!» 

Цi выжыве сам чалавек? 
Цi адолее народ, якога мае- · 
так Шчасная намалявала у 
выглядзе глыбы з iльда, nач

вару - чырвоную i жудас
ную? Ледзяшы таюць... lx 
многа. Але кожная сама па 
сабе. lx так часта адольвае 
адзiнота у шматтысячным 
горадзе. Робiцца няfтуль
на, як у гадзiну «шк» у 

шэрым падземным пераходзе . 
Патылiца у nатылiцу. За ра
дам рад. Як пераадолець гэ
тую непранiкальнасць, безу
важнасць да тых, хто побач? 

... Наведаушы выставу «Ма
стак i экалогiя » , з са.бой я 
вынесла трывогу. 

Таццяна КОЗАК, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi . 

Заклапочанасць небесrfад
стауная. l(aлi мы выбiралi 
народных дэпутатау СССР, 
то вылучалi кандыдатау ад 
nрацоущ,,х калектывау , i сту
дэнты не удзельнiчалi у вы
барах, а зараз ян~;1 маюць 
такое ж права быць выбра
нымi, як i кожны з нас. 
У Законе аб выбарах гаво

рыцца, што права вылучаць 

сваiх ~андыдатау маюць ка
лектывы, якiя налiчваюць не 

менш трохсот чалавек. У нас 

такiх чатыры : Навукова
даследчы iнстытут прыклад

ных фiзiчных праблем i СКТБ 
з доследнай вытворчасцю -
na выбарчай акрузе No 17 
па выбарах народных дэпута
тау Беларускай ССР, НДI 
сf!iзiка-хiмiчных праблем i 
БДУ iмя У. 1. Ленiна, якiя 
знаходзяцца на тэрыторыi вы

барчай акругi No 14. 
Сход працоунага калекты

ву па вылучэнню кандыдатау 
у дэnу~rаты вырашана праве

сцi 27 снежня а 15-й гадзiне. 
Партыйны камiтэт чакае ад 
вас прапаноу, а таксама 
сnадзяецца на актыунасць i 
прынцыповасць кожнага вы

баршчыка. 

3 . MIXHEBIЧ . 

ШПАРГАЛКА _ · 

ПАРОль· - СЕСI .Я 
Студэнт - чалавек таленавiты. Безумоуна. Няхай 

сабе i не абдзелены лян'отай: ад cecii да cecii. .. З 
кiм не бывае. 
У крытычны ж момант ён здольны не тое, каб 

rapy звярliуць - абверr_!!у~ь шматлiкiя старадау
нiя nры!\1аукi, такiм чынам: надыхацца nерад смер
цю; болей -Т.ачуць, не начаваушы; nатаучы 
ваду у ступе . 1 _толь_!<i адной з ix у даклад
насцi студэнт не адмовiць - лыжка неабходна 
у час абеду. Як nадручнiк, трывалыя веды, кемлi
васць i добры настрой на экзамене. Я К, ДАРЭЧЫ, 
1 ВАШЫ ПАВЕДАМЛЕННI, ПРАПАНОВЫ, МАГ
ЧЫМА, АДКРЫЦЦI НА СТАРОНКАХ «БЕЛА
РУСКАГА УНIВЕРСIТЭТА» МЕНАВIТА r ЧАС 
СЕСН I ПРА CECIIO. 

Памятаеце? Студэнт - таленавiты . Цi ж вы не 
студэнт? 



-·,,. . · ПIНГ-ПОНГ - ; .. 
~ .. ~ . "•,·· "' 

Шукайце спонсара 
Я баюся размеркавання. Не, не таму, што прьtйдзецца 

ехаць у далёкую, глухую вёску, д.1е «и скучно, и грустно, 
и некому руку подать». З zэтым як · раз усё fj парадку, дак
ладней, высылка fj вёску мне не паzражае, бо я вучуся 
на вытворчым аддзяленнi. Мяне хвалюе беспрацоfjе або, 
што яшчэ горш, работа не па спецыяльнасцi. Гасразлiко
вылt прадпрыемствам зараз не хочацца мець на шыi «ня

вопытны баланс». Хто дасць мне zарантыю, што я не марна 
вучуся, веды мае спатрэбяцца на практыцы? · 

Звычайна «ананiмкi» не 
разглядаюцца i тым больш не 
друкуюцца. Прынята нават 
адпаведная дзяржауная пас

танова наконт гэтага . 1 усё 
ж мы вырашылi пайсцi на па
рушэнне закона, бо сiтуацыя 

нашага «незнаёмца» занадта 

тыповая. Падобныя думкi, 
вiдаць, як мурашкi па целе, 
прабягалi не у аднаго сту
дэнта, асаблiва перад раз
меркаваннем . Зрэшты, тады 

наракаць на няудачлiвы лёс 

ужо позна, а вось А. П. звяр

нууся за парадай своечасова. 
Пазбегнуць страху у да
ным выпадку не так ск11адана. 

Паколькi .. . «прадпрыемствам 
прадастаулена права пры зго

дзе вучэбных устаноу заклю
чаць iндывiдуальныя дагаво
ры на мэтавую падрыхто уку 

спецыялiстау таксама са сту-

А. П., 
трэцякурснiк. 

дэнтамi вышэйшых наву

!-!Энцамi сярэднiх спецыяль0 

нЬ1х навучальных устаноу, 
слухачамi падрыхтоучых ад

дзяленняу пры ВНУ». Гэта цы

тата з Пастановы Савета Мi
нiстрау СССР № 708 ад 31 
жнiуня 1989 года . Так што пы

танне «лiшнiх людзей», маг

чыма,хутка вырашьщца . Тым 
больш, што прадпрыемствы 

могуць на дагаворных па

чатках накiроуваць на вучобу 
у iЗНУ асоб, якiя выказалi 
жаданне пасля заканчэння 

навучання працаваць у род

ным калектыве. Адбор i на
кiраванне на вучобу ажыц
цяуляюць кiраунiкi прадпры

емствау па узгадненню з са

ветамi працоуных калектывау 
i грамадскiх арганiзацый. 
Асобы, накiраваныя на наву
чанне у ВНУ,, здаюць уступ -

ныя экзаменр1 i залiчваюцца 
на вучобу згодна з правiла
мi прыёму. БЕЗ НIЯКАГА 
выключэння. 1 

«Злiтуйцеся, але ж нешта 
падобнае ужо было!» - ус
крыкне скептычны чытач. 1 
будзе мець рацыю. Мэта
вы набор iснуе дауно , i ус
памiнаюць яго выкладчыкi не 
лепшымi словамi. Бо часта 
прадпрыемствы i арганiзацыi 
накiроувалi далёка не самых 
здольных, кемлiвых i, галоу
нае, патрэбных вытворчасцi 
людзей, а проста «сваiх хлоп

цау» . Нядрэнных грамад
скiх «дзеячау», паслухмя
ных членау ДНД i г. д. Гас

разлiк, здаецца, ' прымусiу 
прадпрыемствы усур 'ёз заду

мацца над кадравай прабле
май. Таленав iтых, квалiфi
каваных iнжынерау сталi ша

наваць i, калi трэба, рыхта
ваць. Нават заплацiць ВНУ мо
гуць за падрыхтоуку якаснага 

спецыялi-ста цi i таго лепш -
вывучыць за свае грошы. Сло

вам, шукайце спонсара! Ен 

можа бьщь не толькi у фут
больных клубау, эстрадных 
зорак , «мiс» i «мiстэра}'» 
розных рангау, але i у про
стага савецкага студэнта, 

Пf?ЫНамсi, i у навучэнца БДУ. 
М. ЛIЦВIН. 

ПРЫВIТАННЕ АД ШAAЛIHSI! 
Нэйцзя, вайцзя, дуэ

лянь, цысе - цi не аса

цыiруюцца у вас гэтыя 
словы з Усходам? Uj не 
прыходзiць на памяць 
«Баявое майстэрства 

Шаалiня»? Так, rэта галiна 
у стылi у-шу - ваеннага 
майстэрства Кiтая, якое 

займала у сярэднявеччы 

такое ж вялiкае месца, 

як жывапiс, калi:рафiя, 

музыка. 

вось упершыню 

у-шу ва унiверсiтэце. У 

Кемераускiм. Ды яшчэ 

Усекузбаскi фестываль! 
Аказалася, не так ужо 

i мала прыхiльнiкау у-шу 
у Новакузнецку, Пракоn'

еуску, Кемераве, Бяро
заускiм. Былi госцi з Крас

наярскаrа краю, Томска, 
Новасiбiрска. 
А спонсарамi фестыва

лю выстуniлi Саюз каа-

nератарау Кузбаса ка-
аnератыу «Нарцыс» . 

У дзельнiкi фестывалю 
задумалiся над стварэн
нем асацыяцыi у-шу. Што 

ж, у старадаунiя часы, 

як паэзiя цi аранжыроука 
кветак, воiнскае май

стэрства лiчылася унiвер

сальным сродкам сама

пазнання i самаудаскана-
лення. , 

1. КАЖЭУНIКАВА. 

МIТРАПАЛIТ 
ВА YHIBEPCITЗЦE?I 

1 усё ж такi мы сустрэлiся. Адлучаныя строriм бар'ерам 
закона, розныя па светапоrляду i жыц11ё 1111му укладу, мы знай
шлi шмат аrульнаrа. Упершыню за усю гiсторыю нашаrа 
унiверсiтэта студэнцтва вiтала у сценах сваёй альма матэр 
свяшчэннiка - Мiтрапалiта Мiнскаzа i Гродзенскаzа, Пат
рыяршаzа Экзарха Беларусi Фiларэта. 

УЛАДЫКА ФIЛА
РЭТ: «КРЫХУ АБ 
САБЕ» 

Нарадзiуся у Маскве у 1935 
годзе, у сям'i музыканта. 
Скончыу сярэднюю i аднача
сова музычную школы . За
тым вучыуся у духоунай се

мiнарыi у г. Загорску. Пасля 
яе заканчэння вырашыу пра

доужыць вучобу у духоунай 
акадэмii, тут жа у Загорску. 

На другiм курсе акадэмii 

прыняу манашскi сан у Троiц

ка-Сергiеускай лауры. Сем 

гадоу быу рэктарам Загор
скай духоунай акадэмii. По
тым - архiепiскапам Бер

лiнскi м i Экзархам Сярэдняй 
Еуропы. У 1978 годзе быу 

накiраваны у Мiнск. з· тае 
пары i узначальваю экзархат 
Беларусi. 

Суправаджаючы мiтрапа
лiта протаiерэй Яуrенiй у 
самарэкламе быу больш 
стрыманы, як i належыць 

яму па сане. Ен ахвотна 
згадзiуся адказаць на не

калькi пытанняу нашага ка

рэспандэнта. 

- Жаданне стаць свяш
чэннiкам . з'явiлася яшчэ у 
час вучобы на бiялагiчным 
факультэце Белдзяржунiвер

сiтэта. Спасцiгнуць таямнiцу 

жыцця, растлумачыць яе, вы

вучаючы толькi жывьlя iсто

ты, немагчыма. Калi я убачыу 
прыгажосць унутранай струк

туры жывых цел, я не мог 

даць веры, што усё гэта ство

рана само па сабе. Я зразу
меу: тут непазбежна прысут
нiчае Дух Божы. 

- А што яшчэ Вам усnа
мiнаецца з часоу 11учuбы 
ва унiверсiтэце? 

- Сяброускiя студэнцкiя 
адносiны. 1 яшчэ я вельмi 

удзячны выкладчыкам унi
версiтэта за тое, што яны 

далi мне не толькi спецыяль
ную адукацыю, але i агуль
ную. Вельмi дарэчы былi 
мне у далейшым веды па фi,
ласофii, лiтаратуры, набы
тыя менавiта тут. 

- Цi сустрэлi сёння знаё
мых у гэтай зале? 

- Не. Я ж скончыу унi
версiтэт у 1971 годзе. З та

го часу i не быу тут. Залу, 
прауда, добра памятаю. ~на 
мне цяпер здаецца не такой 

ужо i вялiкай, як раней, у 

гады студэнцтва. А вось 

жыццё стала iншым, i сту

дэнты таксама. 

Адкрываем сябе 
Што ж, пэуна, наш выпуск

Н·iк i мае рацыю . Мы сталi 
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iншыя. Больш смелыя i нас
тойлiвыя, больш патрабаваль
ныя i да<;ведчаныя. За не
калькi гадоу мы адкрылi для 
сябе у лiтаральным сэнсе 
слова Амерыку i Заходнюю 
Еуропу, даведалiся пра не

каторыя дзяржауныя i ва

енныя тайны, зазiрнулi у 

сапрауднае гiстарычнае м1 -

нулае нашай краiны. А зараз 

мы зрабiлi крок да сябе. Так, 
бо i у хрысцiянстве - ду
хоуныя каранi сённяшняга 

грамадства, урэшце рэшт Дd

волi вялiкая частка людзей 
верыць у гуманныя, чала

вечыя iдэi pэлirii . 

д,ле як мала мы ведаем 

пра тое, што сабой уяуляе 

гэтая дзяржава у дзяржа

ве. Сведчанне шматлi
кiя цыдулкi, у якiх перава

жалi элементарныя пазна
вальныя пытаннi, накшталт 

«Чым адрознiваецца Бiблiя 
ад Евангелiя?», «Праваслауе 
ад каталiцызму?» i г.д. Зрэш-

. ты, былi i зусiм нечаканыя i, 
мяркуючы па рэакцыi пры

сутных, не вельмi сур'ёзныя 

пытаннi. Напрыклад, «Як су

мясцiць членства у камсамо
ле i веру у бога?» 

- Прынцыповай несумяш
чальнасцi тут няма,- супако

iу прот~iерэй Яугенiй.- Кан
чатковая мэта у нас адноль

кавая. Шляхi яе дасягнення, 
прауда, розныя. Але ж умно

·riх краiнах Заходняй Еуропы 

rJ.тa не перашкаджае кам_у

н1стам наведваць касцел. 

Думаецца, i камсамольцам 

можна верыць у Бога. Прау
да, як быць са статутам, якi 
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• 
раr1чны 

пачатак 
Час дзеяння - 20-я гады . 
Месца дзеяння Беларускi дзяржауны унiверсiтэт, 

службовы састау якоrа па нацыянальнаму i моунаму складу 
пад час беларусiзацыi не мог лiчыцца задавальняючым. 3 
пяцiдзесяцi трох асiстэнтау - трынаццаць беларусау. Пра
цэнт тых, хто валодау беларуска~ мовай, быу невялiкi - во
сем выкладчыкау, адзiн прафесар. 1 усё ж перад iншымi вы
шэйшымi навучальнымi установамi унiверсiтэт меу вялiкую 
пераваrу - прафесар В. lrнатоускi ужо выкладау на роднай 
мове. 

Нацыянальны састау сту

дэнцте,а Беларусi у 1922 го

дзе быу не меней дыспра-
. парцыянальным: беларусы 

складалi 31 працэнт, у той 

жа час яурэi - 63 працэнты. 
У 1924- 25 гадах упершыню 
пры паступленнi у вышэйшую 

навучальную установу па

трабавалася веданне белару
скай мовы. Аднак абiтурыен
ты валодалi мовай дрэнна. 
«Белыя плямы» патрабавала-
ся лiквiдаваць. · 

_ Праграма беларусазнауст
ва, распрацаваная тады ва 

ун i версiтэце, i была разлiча
на на вывучэнне мовы, гiсто

рыi, этнаграфii, геаграфii 
Беларусi. Напрыклад, пра
грама па мове i лiтаратуры 
складалася з дысцыплiн: бе
ларуская мова, гiстарычная 

граматыка беларускай мовы, 
навуковая граматыка сучас

най беларускай мовы, бела
руская лiтаратура, народная 
славеснасць, беларуская ма

стацкая лiтаратура у сувязi. 
з г i сторыяй грамадскага руху, _ 
новая б'еларуская лiтаратура. 
Усеабдымнасць i глыбiня 

праграмы прадумов1л~ пэу

ныя вынiкi. Да 1926-27 на
вучальнага года унiверсiтэт 
быу беларус iзаваны на 31 
працэнт , мяркуючы па коль

касцi лекцый на беларускай 
мове. Але ... 
У 1928 годзе, падводзячы 

вынiкi беларусiзацыi v ВНУ, 

нацыянальная камiсiя выму
шана была прызнаць, што 
«калi верыць процантам, дык 

амаль увесь педагагiчны фа

кул ьтэт БДУ беларусiзаваны, 
а фактычна ... беларуская мо
ва мал а ужываецца». Маса
вая работа па-ранейшаму вя

лася на рускай мове , дакла

ды i выступленнi студэнтау 

нават на беларусiзаваных ка
федрах гучалi па-руску, ды i 
у асабiстых гутарках рэд
ка ужывалася беларускае 
слова . Беларусiзацыя вялася 

без зацiкауленасцi, пры не
дастатковым удзеле студэнц-. 

тва . 

А што казаць пра iнду
стрыял;,ныя i тэхнi ч ныя ВНУ? 

· Найбольш праудзiвая пры
чына замаруджвання тэм

пау беларусiзацыi была вы
значана В. Кнорыным у пера
давым артыкуле газеты «Ра

бочий» . Адзначаючы, што у 
· 1 

сам1м працэсе шмат часовага, 

паказ нога , што бел_арусiза
цыя не пусцiла яшчэ глыбо
кiх каранёу, ён прапанавау 

распрацаваць новыя мета

ды правядзення нацыяналь

най палiтыкi - «гвалтам i 
нацiскам, загадам i рас

параджэннем цяпер ужо 

можна дасягнуць няшмат», 

патрэбна, каб «мова была 
неабходна , як паветра, як 
сродак iснавання культур
нага чалавека i грамадзянi

на» . Адмауленне ад адмi-

Фота Г. КРАСКОУСКАГА. 

забараняе гэта? 
Кажуць, ш·то да свяшчэннi

ка людзi iдуць за парадай 
у самы цяжкi для ix момант. 
Звяртаюцца да яго, як да 

iсцiны у апошняй iнстан

цыi . Мо таму i у час гэтай 
сустрэчы абсалютную боль
шасць прысутных х.валявала 

пытанне: «Як, якiм чынам 

краiне выйсцi з эканамiчнага 

i духоунаrа крызiсу? 1 цi 

зможа царква дапамагчы у 
гэтым дзяржаве?~, 

Уладыка ФIЛАРЭТ: 
- Гэта вельмi складанае 

i аб'ёмiстае пытанне. Выра
шаць яго, практычна, не царк

ве. Але усе мы цяпер не ас

прэчваем ужо вялiкага зна
чэння у духоуным щыццi лю

дзей хрысцiянства. Царква, 
у прынцыпе, заужды пад

трымлiвала дзяржаву, гэта 

яе святы абавязак. Яна па
вiнна быць заужды са сваiм 
народам, тым больш у цяж
кую хвiлiну. Мы увесь час 

шукалi шляхi служэння свай

му народу. Не заусёды 

нам гэта удавалася, i не па 
нашай вiне. У наш час адносi

ны царквы да дзяржавы змя-

нiлiся. Мы удзельнiчаем уду

хоуным аздарауленнi грамад

ства i гэты~ самым дапама
гаем выйсцi яму з крытыч

нага становiшча, бо усе нашы 
хваробы - i маральныя, i 
эканамiчныя - заключаюцца 
у Чалавеку . 

- Якую дапамоrу аказала 
Беларуская епархiя пацяр
пеушым ад аварыi на Чарно
быльскай АЭС? 

Уладыка ФIЛАРЭТ: Мы 
пералiчылi у фонд пацяр

пеушых каля 300 тысяч руб
лёу . Акрамя таго, у Хойнiках 

нядауна за свой кошт пабу
давалi царкву. 

цыдулю iшлi бясконцай 
плынню. Наталiць смагу люд

ской ц_iкаунасцi за двухга
дзiнную сустрэчу, вядома, 

было немагчыма. Хтосьцi 

хапауся за саломiнку, з на

дзеяй пытауся: «Цi змогуць 
свяшчэннiкi чытаць лекцыi 
па ricтopыi рэлiгii?», «Цi 
магчыма супрацоунiцтва па

мiж епар>1iяй i унiверсiтэ

там>>? 

нiстрацыйнага стылю (якi, 
трэба сказаць, дазволiу мно
гага дасягнуць у першыя га

ды .беларусiзацыi) аб 'ектых
на садзейнiчала б укаранен
ню мовы i культуры у масы. 

Адftак ужо у канцы двац, 

цатых гадоу пачалi перава

жаць негатыуныя тэндэнцыi 

у нацыянальнай палiтыцы. 
Усё больш актыуна змага-" 
лiся з «нацдэмаушчынай», 

барацьба гэта захлынула 
унiверсiтэт. 

. Пачыналася цкаванне бе
ларускiх пiсьменнiкау i па
этау. Лiст Андрэя Алек

сандровiча, Алеся Дудара, 

Mixaiлa Зарэцкага у рэдак

цыю газеты сведчыу пра тое, 
што беларускiх пiсьменнiкау
студэнтау абвiнавачваюць у 
замкнёнасцi, у беларускiм 
шав1н1зме, якi выражауся 

хiба толькi у тым, што яны 
заусёды гавораць па-бела

руску. «Беларускiх пiсьмень
нiкау аблiваюць памыямi, на
зываюць жывёламi, парау
ноуваючы з сабакамi». Гэ
тага быццам бы не зауважа
юць студэнцкiя грамадскiя 

арганiзацыi , а рэдкалегiя на
сценнай газеты у прыпiсцы 

працягвае «кампанiю». «Усё 

гэта зрабiла немагчымым для 
беларускага пiсьменьнiка за
ставацца Г БДУ i прыму
сiла нас з болем у сэрцы 
пакiнуць яго i шукаць маг

чымасьцi для пашырэньня 

свайго навучання у iншых на

вуковых установах БССР» -
пiwуць аутары лiста. 

У канцы 20-х гадоу рэп
рэсii яшчэ не былi шырока 
распаусюджаны, але гра
мадская думка падрыхтоу

валася загадзя. Для белару
скай культуры i адукацыi 
надыходзiу жахлiвы час ... 

А. ГАЛАВАЧ, 
студэнт riстфака МДПI 

iмя М. Горкага. 

Замест падручнiка 

па . атзiзму 
(ВЫТРЫМЮ 3 УСТУП

НАЙ ЛЕКЦЫI . МIТРАПА
ЛIТА ФIЛАРЭТА). 

Руская праваслауная цар
ква мае 76 епархiй на тэры
торыi нашай краiны i ;ia 
яе межамi. Усяrо у рускай 
п.раваслаунай царкве каля 
J О тысяч прыходау, дзе слу
жаць 9 тысяч свяшчэннiкау 
розных рангау, з ix 83 епiска
пы. 

За перыяд перабудовы у 
СССР адноулена дзейнасць 
бо,1ьш як 3 тысяч праваслау
ных прыходау. 

Сёлета адкрылася адзiная 
пакуль на тэрыторыi Беларусi 

духоуная семiнарыя у Жы
ровiчах каля r. Слонiма. 
У -мiнску дзейнiчаюць 

зараз дзве праваслауныя 
царквы i адзiн касцел. 

' На тэрыторыi нашай кра
iны знаходзiцца ЗJ мана
стыр. 12 з ix адкрыты за апош
нiя чатыры гады. 

МАСТОУ~ -~ 



Бумеранr 
у будатрадаjскiм .выкананнi БАSIЗЛIВЕЦ? 
Летам 1988 года у БД У iсн.авау 81 атрад, у сё

летн.iм сез'он.е - ужо толькi 63. 

Аказваецца, рост колькасцi студэнтау-будаунiкоу· псуе 

пункты сnравазд.ачы па ... сельгасработах. А гэта ужо удар 
па рэктарату: пэуная колькасць студэнтау павiнна выязджаць 
ia «бульбу ». Што i казаць, становiщчу штаба студэнцкiх ат
;)адау унiверсiтэта, а асаблiва яго начальнiку Дзмiтрыю ВАЛ
КАУЦУ не пазайздросцiш . 

- Было б цiкава, даве
,~.ацца, як папрацавалi знач

на nарадзелыя рады бай

цоу СБА? 
- 3 63 названых 33 было 

tудаунiчых, 27 - небудау
'нiцкага прызначэння, 3 ат

рады паехалi па абмену пра-. 
цаваць за мяжой у ФРГ, 

ГДР, НРБ. Агульная колькасць 
байцоу - 1338 чалавек. 
«Айчынныя» атрады, як 

звычайна, . працавалi у раё

нах Мiнскай вобласцi: Няс
вiжскiм, Капыльскiм i Клец
кiм . Рэстаурацыйныя рабо
ты у r. Мсцiслаулi Магi
леускай вобласцi i rарад
скiм пасёлку Mip Гродзен
скай вобласцi прывабiлi два 
атрады, створаныя на riста

рычным факультэце. Пау

ночныя «надбаукi», таёж
ную рамантыку { спалучэннi 
з таёжнымi заробкамi вы
брала значная колькасць бу
даунiчых атрадау {Архангель
ская, Цёменская, Уральская 

вобласцi). Аб якасцi выкана
ных работ сведчьщь наяу
насць толькi адной cкapri. 

Выпрацоука ж па вынiках гэ
тага года павысiлася у 1,5 
разы у параунаннi з мiнулым. 

- Эфект сцiснутай пру
жыны, энергiя якой павялiч
ваецца паралельна са сцiс

каннем? 

- Кожнага студэнта пад
цiскаюць 40 рублёу, што 
амаль у два разы нiжэй афi

цыйнага узроуню беднасцi. 
А сярэднi заробак байцоу 
СБА за rэты сезон склау 
9,00 рублёу. Метадам няхiт
рай арыфметыкi можна вы
лiчьщь 90-рублёвую над
бауку у месяц да стыпен
дыi кожнаму байцу атрада. 

Загадчыку, а значьщь, дзя
ржаве такое супрацоунiцтва 

выгадна. Студэнту таксама, 

вядома ж, не блага. А унi
версiтэту? Па iснvючай па
ста'нове Савета Мiнiстрау 
БССР члены будаунiчых ат-

• 

ЧАГО 
·кдШТУЮЦЬ 

ЛIЧБЬI? 
504 дарожна-транспарт

ныя здарэннi за 11 ме<11Sщау. 

Што гэта значыць для вялi
каrа Мiнска? Самi па сабе 
лiчбы - нiчога. Паку ль не . 
уявiш разлiтую на асфальце 
кроу 539 параненых у гэ
тых здарэннях чалавек i 
59 трун тых, хто загiнуу. 
Самае жахлiвае прыходзiць 

у жьщцё нечакана. 1 потым 
ужо не мае значэння , хто 

вiнаваты у тым, што яно 
прыйшло . Нават сама статы
стыка у роунай ступенi назы
вае вiноунiкамi i вадзiцеляу, 
i пешаходау: у 214 выпадках 
- тых, хто сядзеу за рулём, 

у 248 - тых, хто рухауся 
пешшу. Як звычайна, не абый

шлося без п'яных: сярод 
зiнаватых вадзiцеляу ix было 
rп, сярод пешаходау 
72. 
Веданне аператыуных зво

дак ДА I нiкога не абаро
нiць ад бяды, веданне пра
вiлау руху таксама. Яны зда

юцца нам такiмi простымi, 

так добра запамiнаюцца, 
што ... выконваць ix ужо i не 
патрэбна. Таму парушэннi, 
якiя прыводзяць да траге
дыi, увесь час адны i тыя ж: 
часцей за усё пешаходы пе

раходзяць вулiцу у неда,зво
леным месцы цi на чырвоны 

сiгнал св ятлафора i выхо

дзяць на праезджую частку 

з-за стаячага транспарту. 

Асаблiва балiочыя лiчбы -
тыя, якiя звязаны з riбеллю 
дзяцей. 3 ix удзелам у гэ

тым rодзе адбылося 94 да
рожна-транспартны я зда

рэннi, 6 дзяцей пры гэтым 

загiнула, 91 дзiця было па
ранена. Здаецца, вярнуць 
бы зараз тыя трагiчныя 
хв1л~ны. i спынiць кожнага 

маленькага чапавечка перад 
коламi, дапамаrчы яму пе

райсцi вулiцу. На жаль, не 
вернеш. Можна толькi па
пярэдзiць будучыя здарэннi. 

Цi здольны зрабiць гэта 
тыя дарослыя, якiя самi · 
flарушаюць правiлы руху, 

ведаючы ix? Сярод ix ёсць 
i тыя, хто вучьщца i працуе 
у БДУ. Можна не называць 
прозвiшчы, бо наурад цi яны 
ператворацца у дзейсную 

перасцярогу для ix уладаль
нiкау. Няхай не убачыу
шы свайго iмя на газетнай 

старонцы, усе парушальнiкi, 

былыя i будучыя, памята
юць: каштоунасць з 'эканом
леных на дарозе хвiлiн на

ват 'нельrа параунаць з кош
там тых жахлiвых лiчбау, 
якiя часам нараджае такая 

недарэчная эканомiя ... 
М. ДЗЕРГАЧОУ, 

iнспектар ДАI 
Маскоускаг~ раёна. 

радау не п'авiнны выязджаць 

на сельгасработы. Але ... пэу
ную колькасць байцоу усё 
роуна скарыстоуваюць у 

«бульбяной кампанii». Раз 
«скарыстаюць» , два - потым 

не толькi у байца студэнц
кага атрада, а i у iдучага 
следам, нявопытнага, але 

кемлiвага першакурснiка 

ствар;;~ецца стэрэатып: па-

Уяfjленне не заfjсёды супадае з рэчаiснасцю. У думках ма
люеш адно, а на справе атрымлiваецца iншае. 
Дзверы адной са шматлiкiх мiнскiх «хрушчовак» ' адчынi!J 

мне высокi, прыгожы, модна апрануты хлопец, на твары -
адбiтак нейкай самаfjпэfjненасцi, дзёрзкасцi. Я падрыхтава
лася да сустрэчы з забiтым горам юнаком, якi cтpaцifj сэнс 
жыцця, азлобifjся на людзей, замкнуfjся fj сабе. Перада 
мной жа - раскаваны, вясёлы хлопец. 

едзеш у будатрад па-

Адны.м словам, знаё.мцеся: студэнт юрыдычнага факультэта 
БДУ i.мя У. 1. Ленiна Алег Глушнёfj. Трапiць ва унiверсiтэт, 
асаблiва на юрфак, даволi няпроста. Конкурс тут амаль што 

збавiшся законнага адпа-
самы вялiкi, але Г лушнёfj .перамог. -

чыtjку. Так што ... 
-'- ... аб славутым будат

радlа.ускiм руху 60-70 га
доу ( калi паездка у буд-

r
трiщ лiчылася за узнагаро
у, ~астаецца толькi марыць? 
. -i Здаецца, так: Ва у~ял~
юм 1 разе, чат.ыры «запнуу

l~.Jыя» яшчэ да пачатку сезо
~а а1rрады бiярака не пакi-
даюць nадстау для праз

'tернаr:а аптымiзму. Ну, а рух 
яшчэ 1снуе на факультэтах 

п1рык!nадной матэматыкi, 
юрыдычным i рад.ыёфiзiч
ным, якiя i занялi адпа

ведна першае, другое i тj::>э
цяе месца па паказчыках 

на аднаго байца будаунiчага 
атрада у дзень сярод фа

культэтау унiверсiтэта. 

Гутарыла 
С . ШЧЭННIКАВА, 

студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 

Ведаеш,- гаворыць 

Алеr,- я заусёды лiчыуся 
перспектыуным вучнем. 

Значыць тое, што ён апы

нууся на юрфаку - звычай

ная справа. Вось толькi спа

чатку вучыуся Алеr у БП 1 
адзiн курс, а потым - на 

два гады адправiуся на «ва

кацыi». / 
Вакацыi яго - гэта служ

ба у apмii, дакладней - у 
Афганi.стане . 

... Нашы войскi пасля па

чатку вываду вымушаны бы
лi вяртацца у толькi што 
пакiнуты Кундуз. Потым , ка
лi горад быу адбiты, ix су
стракалi як вызвалiцеляу. 

Але· Алеr гэтага ужо не бё!
чыу. Недалёка ад l<ундуза 
баявая машына разведкi, 
якую вёу механiк-вадзiцель 

А. Глушнёу, трапiла у засаду. 

Ад выбуху гранаты Алеr быу 
цяжка пар~нены. , Аднак .ён 
адстрэльвауся, колью хап1ла 

сiл. Потым яго цудам урата

валi, i пацягнууся ланцужок 
шпiталяу . Апошнi - у Мiн

ску. Тут ён устау на ногi, 
вучыуся рабiць першыя крокi, 
трымаючыся не за цёплую 

матчыну руку, а за халодныя 

сцены калiдорау. 

Пра гэта я даведалася ад 

сяброу Алега. 1 у каторы раз 
пераканалася: той, хто шмат 

гаворьщь пра вайну, пра 

с'мерць, пра баявыя дзеяннi, 
хто рве на сабе вопратку 
са словамi: «Я у Афгане кроу 

пралiвау, а вы тут .. . »,
хлусiць. Вось толькi не ведаю, 

каму больш: нам цi сабе? 
Алеr не любiць успамiнау. 
Пра яго службу на факуль
тэце ведаюць дэкан i, не

калькi баявых сяброу . 
Што пра гэта казаць. 

Мы у тых умовах дзейнi
чалi так, як было , неабход-

ПА АРБIЦЕ АВАЛА 

под crp 

Доуrа кружьщь у пачатку знакау не мае сэнсу. Не пачы
найце ix рухам налева цi уверх: 

i (! 
rrрави.,тьно неправ:шы10 

Каб навучьщца правiльна пiсаць знак ПОД, выканаем 
такое практыкаванне. На узроунi ~антрольнай лiнii напi
шьще лiтару С (стэнаrрафiчную), потым зноу пачынайце 
С i пасля яе напiсання выходзьце на арбiту авала. Пiшьще 
па чарзе знак С (на кантрольнай лiнii) i знак ПОД: 

(< & l/ /д и А) 

с под с ПОД с под 

, ~од подле поцсел подсели поддел подш1;ш 

.Нiжняе закруrленне знака ПОД атрымлiваецца некалькi 
шырэй, чым у лiтарах К, П, С, Л, Д. 

Звярнiце увагу: мы тут не гаворым, што закругленне 

riавiнна бьщь шырэй i за гэтым патрэбна абавязкова сачыць. 
Мы толькi канстатуем факт: закругленне атрымлiваецца .шы

рэй, само па сабе . 

Пры павольным пiсьме, калi не узнiкае цэнтрабежная 
ciJ1a, закругленне· можа атрымацца нешьфокiм, але толь
кi перад малымi знакамi. 

Калi знак ПОД стаiць асобна (прыназоунiк ПОД), то 
нешырокае закругленне знiзу робiць гэты знак неик1м не
суразмерным, крыху нязграбным i неэстэтычным. Але калi 
побач ёсць iншыя лiтары, гэта несуразмернасць хаваецца . 

У словах, дзе пасля прыназоун1ка nод iдуць аднамерныя 
i двухмерныя знакi, закруrленне заусёды атрымлiваецца 
нармальным, таму што тут хочаш-не хочаш, а патрэбна 
а~ управа: · 

на. Наnрыклад, як чалавек 
выконвае сваю справу на 

рабочым месцы, так i мы 
nаступалi у залежнасцi ад 
абставiн. Hi больш , нi менш. 
Аднойчы {яшчэ ;j школе), 

дасягнуушы нядрэнных вы
нiкау у плаваннi, Алег больш 
не .выйшау на блакiтную да
рожку. Ен зайздросцiу хлоп
цам, якiм не трэба было на
ведваць трэнiроукi, а можна 
спакойна бавiць час у дварах 
i пад 'ездах, не зважаючы на 
рэжьtм. Аднак, далучыушы
ся да ix, ён усё роуна не 

змог пльщь па цячэнню. 

Там, у Афгане, мне 
было страшна амаль кожны 
раз. Аднак, цi той гэта 

,страх , якi прывык адчу
ваць кожны з нас? Ведаеш, 

тады ужо не задумваешся 
над сваiмi дзеяннямi, а кi
руешся нечым iншым, iнтуi

цыяй, напрыклад. Усё адбы
ваецца неяк nадсвядома. 

На мой nогляд, мы дзейнi
чалi часам у стане афекту. 
lншы раз толькi не давала 
сnакою думка пра сяброу, 
з якiмi развiтауся год-пау
тара назаj],, цi убачымся ' 
зноу? 

- Ты свядома ехау на вай

ну? 
- Не ведаю. Мы накiроу

валiся туды з пачуццём цi
каунасцi (калi гэта можна 
так назваць). Разумелi , што 
будзем там ваяваць, але гэ

та было нечым новым , няз
веданым i таму цягнула да 
сябе. Калi крыху адышоу, 
з'явiлiся думкi: як мы, людзi, 
мала клапо'цiмся адзiн пра 
аднаго. Для нас у большасцi 
выnадкау iснуе толькi асабi
стае, а· не чыё-небудзь . 

Не магу лiчыць Афrанi
стан памылкай. Я не nрымау 
гэты тэрмiн там i не зrаджу-

ся з iм тут. Там цябе падхоп
лiвае невядомая сiла, якая 

лiквiдуе тваё унутранае «я», 
nрымушае дзейнiчаць на 

мяжы чалавечых маrчымас

цей. 

Бягун, рухаючыся да 

фiнiшу, ведае; што яго мучэн

нi кончацца разам з закан

чэннем дыстанцыi .. . 
- Мы не бачылi такога 

фiнiшу. Мы не уяулялi нават, 
што з намi адбудзецца nраз 
хвiлiну. Таму што там iшла 
вайна, 'i твой «фiнiш» мог 
nадысцi вельмi хутка. 
Пасля размовы з Алегам 

мяне не пакiдала думка пра 

тое, што я нечага так i не 
здолела зразумець у iм. 

Магчыма, там у, што недзе . 

rлыбока у яrо душы прытаi
лася вайна, пра якую я магу 

многа слухаць, але, на шчас

це, не адчую на сабе. 
У )(уткiм часе механiка

вадзiцеля баявой ;,,ашыны ра
зведкi Алега Глушнёва адшу

кае ордэн, Баявога Чырвонага 

Сцяга. . 1. ШЭЛЕПАВА, 
студэнтка .ФакуJГьтэта 

журналiстыкi. 

P.S. 24 снежня а 12-й 
гадзiне з Плошчы Перамоri 

nачнецца шэсце з нагодЬ\ 

дзесяцiгоддзя уводу абмежа0 

ванага кантынrенту савецкiх 

войск у Афганiстан, якое за
кончьщца мiтынгам каля До
ма nалiтасветы. 

Урок сёмы. Пачатак у №№ 28, 29, 31, 32, 33, 34. 

~одле т подплыли п одвел подплели подrек 

Выпрацуем правiльнае напiсанне знака СТР. Памiж асноу
най i кантрольнай лiнiямi напiшьще знак С, але з больш вуз
кiм, чым звычайна, закруrленнем: 

с ~аqало СТР СТР 

Пiшьще па чарзе пачатак знака СТР поуны знак: 

& 
Нiжняе закругленне знака СТР таксама будзе шырэйшым, 

чым у лiтарах К, П, С, Л, Д. Аднак тут закругленне павялiчана 

не у два разы, а прыкладна у паутара. ·. 

сrрелы сrреле сrрел сrрелни cecrp'I сас r рэ 

r-шс1·р~ пsс r рел песrреЛ}I всrр~Г!1lЛИ паnсrоели.пи 

crpm1a 

ПРАКТЫКАВАННЕ: 
Под лед. Подпек кекс. Мы сели под ели. Подплыли сельди. 

- Пестрел плед. Мы едем к . сестре. В стране сев. Летели стре
лы. _Планы партии - планы страны. Страна и мы. Плед 
сестры. Великий подвиг. Дети подмели класс. 

Урок nраводзiу 
Уладзiслау ГЕРАСIМАУ. 
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На зыходзе года звычайна прынята падводзiць 
вын1к1 зробленаrа. Але наведвальнiкi . «Майстроунi» 
рашуча адхiнулi rэтую бюракратычную прапанову 
вядучаrа i ... арrанiзавалi мiтынг пратэсту. Запомнiце 
ix iмёны, асаблiва «новенькiх». 

ВЯДУЧЫ КЛУБА 

Мiкалай ДЗЯБЕЛА. 

Анжэлiна Д абравольская 

Шкада, што нiводнае выда
вецтва не парупiлася выдаць у 

свой час iтэльменскiя песнi ды 

легенды, якiя усё сваё свядомае 
жыццё збiрала Анжэлiна (па
тлумачым: бацьк,а яе - вайско
вец, i Анжэлiна 16 гадоу пражы
ла на Камчатцы). Прыехаушы на 
Беларусь, Анжэлiна за два меся
цы вывучыла мову i працягвае 
вучобы на фiлалагiчным факуль
тэце, перавёушыся з рускага 
аддзялення на беларускае. 

Мiкола Трус 

* * * 
У гитары - семь струн. 

У недели - семь-.д1е1ей. 

В отраженьи - семь лун, 

Семь в подъезде дверей. 

Если тронешь струну -
Отзовется она. 
Если тронешь луну -
Оборвется .она. 

От погасших свечей 
Тишина г;рячей. 
Связка - белых ночей. 
Сказка старых ключей. 

Адзiн з самых папулярных сучасных паэтау сказау аднойчы,. 
калi _ першы раз пабачыу Мiколу: «Думау спачатку , гэта - негр, 
а потым прыгледзеуся, не - карэец». Але усе сябры адна
душна сцвярджаюць, што Мiкола - самы сапраудны беларус, а 
ягоныя чорныя валасы i азiяцкi тэмперамент - вынiк таго, што 
радзiма ягоная - Слонiмшчына, i што у ягоных жылах пульсуе 
яцьвяжская кроу - старажытных пасельнiкау Панямоння. 

Жураупiная мова 
Скалынаецца ветрам цiша . 
Вечар моучкi забыуся у лугах. 
Дым вячэры комiна выша,:; 
Млечны зноу засцiлае шлях . 

А за дымам паляцiць песня, 
Вып 'е росау вячэрнiх смаю. 
Цi то воды бурляць напрадвеснi , 
Асыпаецца цiха мак. 

Жураулiная мова мацi 
Абляцiць ycix, аблашчьщь зноу 
1 цяпло ycix сагрэе у хаце 
Ад пакiнут.ых мацi слоу . 

Алесь Давыдау 

Кажуць, Алесевы аповеды 
ходзяць па руках на фiлфаку, 

студэнты якога вымушаны па

водле праграмы чытаць роз

ных Стэндаляу, Талстых ды 
Джойсау i надзвычай перабор
лiвыя да творау сваiх сучас
нiкау. Але Алесь дэманстратыу
н а працягвае пiсаць i вершы. 

Песня 

Беларусь, колькi раз на 

кавалкi цябе раздзiралi, 

Колькi раз адбiралi 
гвалтоуна ад мацi дзiця; 

Колькi брудныя боты на белыя 
грудзi ступалi , 

Каб спазнаць усё гэта, нiкому 
не хопi~ь жьщця. 

Калi свет прад вачмi засцiлалi 

чужацкiя хмары, 

Цi, змарнелая, клала рука верны 

меч на зямлю; 

Калi рэкi крывавыя у бездань 
цяклi - па абшары, 

Беларусь, ты спявала · адвечную 
песню сваю. 

Дык не верце ж, браты, 
раскiданыя упоперак свету, 

Што загiнула песня i больш не 
пачуем яе; 

Можа досьщь нам жьщi 
жахкою пакутаю гэтай, 

Хай жа кожны сягоння 

нясцерпны свой боль прапяе, 

На зямлi, дзе ·дачасна пажохлi 
зялёныя травы, 

Здратаваная рунь н,е счакала 
сапрауднай вясны; 

Дзе забылi на слова сваё i 
дзе страцiлi права, 

Беларусь, нараджаюцца верныя 

мацi сыны. 

Выпадае 111>атулiна песня 
На зялёныя вусны рос, 
Ахiнае матулiна песня 

Стужкi вечныя жытнiх кос. 

1 нiхто не зауважыу, як увосень 
Ад марозау, ад сцюжау душ 
Паляцела матулiна песня 

Не крыудуй яе ты, не руш. 

1 
А як сонца уваскрэсне' нанова, 
Як здранцвенне душу мiне, 
Жураулiная матчына мова 

Паласне па сэрцу мяне. 

Мiхась Скобла 

Купапiнка 
н. м. 

Hori у купальскай расе 
пакупаеш 

далей ал вогнiшча, дзе карагод. 
- Выйдз i з туману, Вясёлы 

Купалiш, 
любы, чаканы мной столькi ужо 

год. 

Хочаш, цыrанскаrа сонца 

пазычу,

не пашкадуе мне матухна-ноч,

i запалю незгасальныя зьнiчы, 
толькi з адзiнага шляху ня збоч. 

Зоркi свiтальнае свечка 
растане 

папараць-кветка завяне у бары. 
Гзтулькi доужьщца наша 

расстанне! 

Не пакiдай жа, з сабой забяры. 

Голас 11лыве над ракой 
непачуты ... 

- Вернемся , любы , у сонечны 
пес, 

дзе перагуквауся смех 
Пераплута 

з рэхам, ·што пасвiУ зычлiвы 
Вялес. 

Дзе заляцаецца Жыцень да 

Лады, 
а пад карзннем спрадвечных 

дубоу 
Жыжаль ~вае раi:кладае 

прылады, 

. чуеш, вяртаймася, родны, дамоу. 

Дыхае рзчка, вiруе, паруе, 
голас стамлёны у тумане сiвым: 
... гневацца будзе наш бацька 

Пяруне, 
як да свiтання ня вернемся мы ... 

БEAAPVCKI 
UП1ВЕРС1Т3Т 

Цана 2 каП. 

Мiнс кая палiграфiчная фабр1,1hа 
с Чырво11 .J1! ~о рка » МВП Л 

iмя Я . Кол а с ,. 
21 снежня 
З а к . lfi4 I . 

НАВЭЛА 
lрына PAБEЦl(ASI 

Вучьщца у Мiнскiм радыётэх 
нiчным тэхнiкуме. Удала спалу
чае «фiзiку» i «лiрыку». Восеньскi су 
Фарбы лета , якое адыхо

дзiць ... Няма, здаецца, у пры

родзе з ' явы, бо:Пьш прыемнай 
для вока i больш цяжкай для 
душы.' Гэта феерычны выбух 
колерау на мяжы фантастыч

насцi - апошня.sf· агонiя ады

ходзячага лета. Мажа, таму i 
уся прыгажосць восенi навявае 
толькi сум? 
У прыродзе усё адвеку муд

ра i справядлiва: каб цанiць 
цяпло i дабрыню пяшчотнага ле
та, зноу адчуць яго прываб
насць i чакаць, як найвялiк

шы цуд, трэба зведаць бяскон
цае тужлiвае мармытанне даж

джоу, калючыя хвалi халоднага 

ветру, зiмовыя заве'i i маразы. 
Не спяшайся, восень, дай нам 

уволю нагледзецца на любы 
край ва уборы з кве,так, зелянi
ны i летняга блакiту. Дай нам 
час запомн.iць шызыя ад палы-

Уладзь Пуч.ынскi-Пiрог 

ну узгоркi, ранiшнiя паплавы 

у дымных дыяментах расы, ва
лошк i у жьще, палёт жнiвень

скiх зорак. 1 тыя жаданнi, што 
нiколi не . спраудзяцца, бо мы 
не паспелi ix загадаць. Потым , 
у зiмовыя лютыя хал.ады, як нам 

захочацца раптам . адчуць, ус

помнiць водар мяты над начно й 
ракой! 1 калi усё на зямлi, зда
ецца, замерзне навекi, хiба не 

гэтыя успамiны уратуюць ад ту
гi? Хiба роспачны вiск завеi 
уначы не нагадае нам спеу 

жаурука непадобнасцю на яго, 
такога жывога , пяшчотнага, зна

ёмага i адвечнага на нашай зям
лi? 

Яна яшчэ прыйдзе, наша ле
та, aile мы усе нешта безна
дзейна згубiм , зробiмся iн
шымi, сталейшымi i, мажа бьщь, 
нават горшымi, бо юначы ра
мантызм, на жаль, спакваля 

Апошнiм часам знаёмыя убачылi, што я стау яшчэ i Пiрагом . 
Ды замучылi пытаннямi: « Чаму Пiрог, а не? .. » Таму тлумачу, каб 
адразу i для ycix . " - за выбарнас ць : к аравай, каравай, каго 
хо'!аш выбiрай . _'\ ~аравай - гэта той ж а 11ipor . Я - за роунасць 
ycix: не дасцё 11ipara - мы карову за рага . дж прыемн а. 1 урэшце -
супраць_ гвалту : на чужы каравай рот не разявай ... 

зн iкае з нашых сэрцау. 
А лета адыходзiць. Непры

кметна i н яухiльна . Мы ж за
стаемся , каб кожны дзень шу: 
каць вакол сябе прыкметы жа
данай вясны , пакуль вельмi 

яшчэ аддаленай. Хто згадае, 

якой яна будзе? Зноу, як ад
веку, з hалёу пацягне сцюдзё

насцю , вясновым прахалодным 

паветрам, мокрай глеба й ; сен
ца раптам прыпячэ так , штр мы' 
пачнем патроху разв i твацца з 

футрам i i цёплымi капялюшамi; 
неба зробiцца празрыстым i сл я
пуч'!_1м, i цяжка будзе адшукаць 
у iм жаурука - несамав iтую 

птушачку, якая нястомна л iе 

на зямлю цуд сваёй песнi. 

.1 зноу, як летась , з 'яв яцца на 

знаёмым узгорку пяшчотны я 
сон - кветк i , раскрыюць на
сустрач сонцу свае празры

стыя пялёстк i пралеск i . А во

чы незнаёмага чалавека . усмiх

нуцца нам. Проста з добрага 

настрою i адчування паунаты 

жыцця, якое набывае новы, глы
бокi сэнс з пачаткам в ясны. Са
мi сабой народзяцца у душы 
радкi цудоуных вершау, якiя 
мы нiколi не здолеем спасцi г

нуць i да канца зразумець , бо 

яны - як iмгненне шчасця, як 

падаючая з нiчка. Пауторьщца ча

роуная казк а, якую людз i адве

ку сустракаюць кожны год, як 

nершы раз у жыцц i. 

Дл я «Майстроунi ». здымау 
Раман УЛАН, выnускнiк 

\ 
мех~мата . 

Хтось назаве гэты тлум музыкай, калi захутваюць яго . у дымнае палiто. 

я ж скажу, што равуць машыны. 

Дым уздымаецца, пыл да нябёс -
хтосьцi палiчыць за шчасце 

вярнуцца у не-Дэкартавы клетачны рай. 

Каардынаты вулiц перапiшу у нататнiк 
i адшукаю свайго адзiнага сябра, 

Не было б гэтае сустрэчы з маiм другам, 
то ня быу бы я. у горадзе смецця. 
Нехта заблудзiць у гэтае плоскасц i , 
i я выведу яго па вектары да людзей, 

ведаючы, што .ён пойдзе далей без мяне , 
знайшоушы сябра у каардынатным в угле. 

якi дау мне аднойчы свой адрас, 

мауляу, я там жыву, калi' засумуеш, 
заходзь у госцi, i мы нешта знойдзем, 

/ я не пазбаулюся гэтае ролi, буду так хадзiць 
доуга, 

каб разлiць па аб'ёмах у прасторы, пасядзець, 

павешаць на той цвiк, дзе сонца 

потым жа сам буду шукаць нязнаную 
новую каардынату, дзе ня быу нiкол i. 
А некаму тлум гэты музыкай, 

простую чалавечую радасць, 

на сонца не звяртаць увагi, 

калi яго адварочваюць • ад цябе спiнай, 

дым - збавеннем ад розных грахоу, 
а вектар жьщця тым часам -
выпушчаная страла. /мкне ... 

Валерый Максiмовiч. 

На жаль, ужо Валерый Аляксандравiч , гэта значыць, перастау 
бы ць студэнтам. Але, на гзты раз ужо на шчасце, не пакiнуу trac, 
паступiу у аспiрантуру i, мабыць, засеу за напiсанне кандыдац
кай дысертацыi. 

Паэты Ул. КАРАТКЕВIЧУ 
Паэты не могуць зацята 

маучаць 

/х дуiиы баляць, pacnipae ix 
грудзi, 

Бо трэба iм словам сваiм 
адказаць 

За усё, што было, i што ёсць , 
i што будзе. 

Паэты не могуць душой 

пакрывiць 
Душа ix - агонь, i душа ix 

як студзень: 

Па('lёршага можа яна ажывiць, 

Жывому - стаць самым святым 

правасуддзем. 

Паэты - не людзi, а богi яны, 
Бо могуць абняць цэлы свет i 

эпоху, 

Хоць лёс ix адзiн: дзень пры днi, 
дзень пры днi 

/сцi iм да скону свайго на 
Галгофу . 

1 
Паэты няшчасцяу людскiх 

званары, 

Яны - боль, i кроу, i сумленне 

1 людское, 

Бо слова жыве i у агнi, i у вiры, 
Бо рану на целе крывавую гоiць; 

Бо слова - i стогн, i пракляцце, 
j .сон, 

Бо слова паэтава - боскае слова. 
1 колькi стаiць гэты свет -

220080, Мiпск-80, YHIBEPU -. 
ТЭЦКI Г АР АДОК, ВУ Л. БАБ
РУЙСКАЯ. .9, ПАВ.ЕРХ 4, 
П АКО/ 74-75. 
ТЭЛЕФdН 20-68-27. 

спакон дзён 

/м жывiцца наша спрадвечная 

мова . 

А прыйдзе паэту пара памiраць, 

Знясiлены, ляжа у травы густыя, 
А дух яго будзе над полем 

лунаць -
Жывы дух паэта . 

Паэты - святыя. 

Рэдактар 
М. Г . ЗАГОРСКАЯ . 
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