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Колькi дзён за
сталося? Адз i н, 
два ... На трэцi
час развiтвацца 
са старым i су
стракаць Новы 
год. 1 новыя ра
дасцi, безумоуна. 

ВIНШУЕМ 
ВАС, СЯБРЫ! 

; 1 Moжila пабудаваць вышынныя сучасныя корпусы , 
/I~кл iкаць на дапамоrу самых выдатных дызайнерау, 

,;-1 lбраць вялiк i штат вучоных супрацоунiкау - i усё ж 
т!к i rэта не будзе храм навукi , а выйдзе са сцен унiвер
сi~эта адз iн П едагог. Калi ён таленавiты - rэта у:Ж:о 
Храм . 

1 Менавiта аб больш поунай духоунай i творчай насы
чанасцi вучэбн аrа працэсу ва унiверсiтэце ( цi толькi 
пkдалося у ч ас размовы? ) марыць наш рэктар. 
тkк , i у рэктара ёсць сва~ мары . Прауда, студэнты не1 
зtусёды пра rэта ведаюць, бо не так ужо i часта навед- . 
вrюць яны рэктарскi · кабiнет. Тым часам унiверсiтэт 
РflЗ Вiтваецца са· старым годам. Што абнадзейваючае 
прынёс ён? Што па-ранейшаму непакоiць? Спытаем у 
рэктар а. 

- ,_, 1 
~ПЫТАИ,ЦЕ УРЭКТАРАf 

1 Гут арка з рэктарам Белдзяржунiверсiтэта iмя У . . 1. 
Лен iн а, акадэм iкам А Н БССР Леанiдам l ванавiчам 
ЮСЯЛЕfСЮМ i будзе н аваr<щнiм рэдакцыйным пада-
рункам Вам: . · · 

1 
- У студэнцкiм асяроддз i га мiнiстэрству цi камiтэту, 

lвось ужо некалькi гадоу а канал зваротнай сувяз i , яко
lн е с цiхаю 1 1ь _дыскусi i а~ дэ: га не iснавала i без якога 
макратыза 1 1ы1 вышэишаи асуджана на гiбель кожная 

ш кол ы. 1, я к сведчыць ста- складаная сiстэма. 

тыстыка , каля 85 працэнтау -=- \.Цi магчыма аутанамi7 

1
1дэлегат,:~у • Студэнцкага фо- зацыя пры матэрыяльна-тэх
!Рума упэунены, што роля нiч най базе БДУ? Наколькi 
'студэнтау у перабудове па- за год рушыла начерад выка
ранейшаму апошняя. нанне трэцяй па л iку паста

- Згодзен, перамен ня- новы ура.да ~спублiкi па 
шмат . Толькi цi заусёды, ад- р азв iццю БДУ? 
мауляючы наяунасць стансу- - Па сваёй матэрыяльна-

1 
чага , студэнты валодаюць тэхнiчнай базе наша вядучая 
рэальнай i_нфармацыяй аб альма-матэр дауно была вя
стане спрау ва унiверсiтэце? дома як серадн ячок. Пача
С кажам, прадастаулена так ажьщцяулення мары сту

студэнтам права уваходзiць у дэнцтв·а ар сваiм гарадку, 
састау вучонага савета I зручных аудыторных i лаба
ун i версi тэта i факультэцкi х раторных корпусах , iнтэр на-

1 
саветау. 1 што ж? Студэнцкая тах., як нi крыудна, супау са 
лаука запауняецца толькi на складаным перыядам у жьщ-
30 працэнтау. Мiж тым, мена- цi Мiнска i рэспублiкi: выка
в iта на саветах прымаюцца нанне жыллёвай праграмы, 

рашэннi па ycix важнейшых I чарнобыльская бяда, удзел 
пытаннях жьщцядзейнасцi будаунiкоу рэспублiкi у ака-

1 

ВНУ. Якiх ? Вась некалькi заннi дапамогi за яе межамi . ад медалiстау) . Залiча н а 
· прыкладау . Упершыню за Тым не менш, поуным ходам болей за 900 медалiстау. 
1 доугi час в. осеньскiя сельrас- вядзецца праектаванне дзе- 1· астатнiя сёлетнiя перша-
' работы выпалi толькi на долю сяцi аб 'ектау. Адзiн (вучэбна- курснiкi паказалi на уступных 
другакурсн i кау. Студэнтам спартыуны комплекс) ужо экзаменах нядрэнныя веды . 
дазволена вольнае наведван- здадзены, тры (iнтэрнат на Та~ амаль кожны год. Так 
не некаторых вiдау вучэбных 1 ООО месщ1у, вучэбна-лабара- што паскардзiмся · самi на 

1 
заняткау, сам iм размяркоу-' торны корпус бiялагiчнага сябе, шт.о у час летняй ceci i 
ваць стыпендыю, бьщь гаспа- факультэта , лабараторны колькасць выдатнiкау не да-
дарамi у iнтэрнаце . Больш корпус НДI ЯП) будуюцца . . сягнула нават 10 працэнтау 
шырока выкарыстоуваюцца (9, 1 ), а паспяваючых на 
нетрадь~цыйныя ~ормы кант- - Адна з апошнiх п аста- «добра» i «выдатна» было 
ролю за ведам,: апытанне ноу Савета Мiнiстрау СССР 38, 1 працэнта . «Самi н а 
н а л.екцыях, тэстыраванне, дазволiла прадпрыемствам сябе» - гэта не толькi пра 

1 
прамежкавыя залiк i , экзаме- заключаць iндывiдуальныя выкладчыкау, але i пра сту
ны па асобных раздзелах ву- дагаворы на мэтавую падрых- дэнтау, ба у ВНУ вучэбны 
чэбных дысцыплiн у час семе- тоуку спецыялiстау . Апынуу- працэс будзе паспяховым 
стра . 3 другога боку: уведзе- шыся на месцы кiраун iка пры выкананнi дзвюх абав-яз
на атэстацыя выкладчыкау прадпрыемст11а, ц i адважы- ковых умоу : той, х то вучыць, 
студэнтам i перад конкурс- лiся б Вы узяць на работу жадае i ведае, як навучьщь, 

1 

ным перавыбраннем. сярэдн естатыстычнага сту- той, хто навучаецца, iмкнец
ВНУ увогуле i студэнты у дэнта н ашага унiверсiтэта? ца да ведау . Там у, стварэнне 

прыватнасц i атрымл i ваюць ва унiверсiтэце атмасферы 
усё большую аутаном i ю, якая - Калi б я запрашау на ра- творчасцi i i м кнення да ведау 
нi у якiм разе не самамэта , боту толькi аднаго студэнта, павiнна бьщь нашай важней
а патрабаванне жьщця. У ВНУ безумоуна , аддау бы перава- шай задачай . 
с канцэнтраваны найбольш гу выдатнiку, якi б жадау Каб хутчэй адапцiравацца 

1 
к валiфiкаван~,я спецыялiсты, працаваць на маiм прадпры- у ёй , патрэбна спецыяльна я 
1 дав яраць юраванне 1 х пра- емстве . Я мяркую, што -падрыхтоука. Мы бачым 

фесiйнай дзейнасцю старон- «сераднякi» у мяне да таго такую магчымасць у адкры
няму наз iр ё\Л ьнiку - гэта часу ужо працавалi 6. Запра- тай у гэтым годзе спецшколе 
проста абсурд. Калi б кожны шаючы на работу групу выпу- пры БДУ, дзе асноуныя занят
ход Каспарава быу падка- скнiкоу, я абавязкова кiра- кi вядуць выклад,чыкi ун i
заны першаразраднiкам, у вауся 6 сярэднестатыстыч- версiтэта. Выпускнiкi школы 

1 
нашай краiне наурад цi з ' я- ным прынц6tпам . Зборная змогуць стаць лiдэрам i у на
вiуся 6 чэмпiён свету па спартыуная каманда не зау- " вучаннi. Да ix абавязкова да
шахматах. Вышэйшая школа сёды пераважае па якасцях лучацца i ншыя : рухацца за 

~ нiколi не стане перадавой, над клубнай . Важна камплек- лiдэрам заусёды лягчэ й. 1 
.. ' кал i не атрымае «вольную». таваць яе, улiчваючы многiя гэт а, безумоуна, выраун яе 
} Менав iта таму Белдзярж- фактары (i сумяшчальнасць (на больш высокiм узроунi) 
~ 1 ун iверсiтэт iмя У. 1. Ленiна характарау таксама) . Тут не да выпускнога курса магчы-

быу адным з арган iзатарау абысцiся нi без выдатнiкау, масц i .yc ix студэнтау. 
добраахвотнага таварыства нi беэ «сераднякоу» , як i я, - Я к ацэньваеце Вы наву
у нiверс i тэтау у нашай краiне. дарэчы, у практычнай раба- ковы патэнцыял выкладчыкау 
У вын iку - · створаная весен- це, бывае, абвяргаюць мер- унiверс iтэта, узровень лек
ню гэтага года пад старшын- каванне, што устаялася за цыйн ай работы? 
ствам рэктара МДУ акадэ- час вучобы. - hрафесарау (130 сярод 

1 
мi ка Лагунова Асацыяцыя - В Н У i самi сёння не за- 1465 выкладчыкау) у нас, 
ун iверс i т этау абв ясцi ла сваёй давальняюцца «шэрымi» аб i- зра.зумела, менш, чым у 
асноунай задачай развiццё турыентамi. .. МДУ цi ЛДУ, але значна 
аутанамiзацыi i, на яе аснове, - А хто сцвярджае, што больш чым у якой-небудзь з 
аднауленне прэстыжу унiвер- абiтурыент пайшоу слабы , беларуск i х ВНУ. Мы зна х о
сiтэтау як важнейшых цэнт- меней падрыхтаваны да ву- дзiмся на узроунi такi х вяду
рау адукацыi i навукi, iнтэ- чобы у ВНУ? Асабiста я не чых ун i верс i тэтау краiны , як 
лектуальнага i культурнага згодны . У 1989 годзе 4613 Kieycкi, Kaзat-tcкi, Харкауск i , 
патэнцы ялау грамадства . заяу паступiла у прыёмную Латвiйскi .. . 
Асацыяцыя-не супрацьва- камiсiю унiверсiтэта (1510- Але .. . мы не задаволены . 

Кожны год у нас абараняецца 
каля 1 О доктарск iх I дысерта

. цый, а трэба б~1ло б 15-20. 
А тэндэнцыя старэння кад

р ау, калi сярэднi узрост вы

кладчыкау 47 гадоу? Не такiя 
ужо i натхняючыя перспекты

вы. 

Сфармiраваць выкладчьщ

к i корпус, як i быу бы здо'льны 
выхоуваць першакласных 

спецыялiстау, дазволiць за

мена састарэлага працэсу 

перавыбрання (адзiн раз у 
пяць год) выкладчыкау на 
новы - · конкурснае выбран
не з удзелам альтэрнатыу

ных кандыдатур . 1 аб'ектыу
t-tыя ацэнкi студэнтау пры 

атэстацыi выкладчыкау толькi 

1 дапамогуць справе. 
Як i небес падстауная рашу

часць маладых супрацоун i
кау. Яны ж часам яшчэ ба яцца 

· с паборнiчаць са старэйшы
мi , больш воnытнымi педаго
гам i : каб не «замiнаЦЬ)) , 

здымаюць свае кандыдатуры. 

Дарма . Ба гэта ' не толькi ix 
закон н ае права, але i руха
в i к працэсу развiцця навукi 

i вышэйшай адукацыi. 

- Што ж год наступ ны 
н ам рыхтуе? Я маю на увазе 
i выкл адчыкау, i студэнтау , 
супрацоунiкау ун iверсiтэта. 
- У новым 1990 годзе 

перамен будзе больш , чым у 
адыходзячым. Лiчьще . 

Я к член Мiжнароднай аса

цыяцы i унiверсiтэтау БДУ 

будзе удзельнiчаць у рабо
це Генеральнай канферэнцыi 

Асацыяцыi, якая адбудзецца 
у Хельсiнкi .у чэрвенi. Пытан

не для абмеркавання над
звыча й актуальнае: павышэн

не рол i унiверс i тэтау у су

часным свеце. Прынятую 
праграму нам i рэалiзоуваць. 
Камп ' ютэрызацьJ я вучэбна

га працэсу атрымае далей

шае разв iццё. У выл i чальным 

цэнтры пачне функцыянiра

ваць новая мёtгутная ЭВМ 
« lзот- 1 0 14 Е» вытворчасцi 

НРБ коштам 2 мiльёны 700 

1' 

тысяч рублёу, атрыманая у 
чацвёртым квартале 1989 
года . Да Мiжнароднай ал iм
п1яды школьнiкау, якая ад

будзецца у Мiнску, будуць 
устаноулены сорак машын 

СМ-1914 ( «Мазовiя ») . Трьщ
цаць шэсць з ix застануцца 
ва унiверсiтэце . 

Яшчэ адзiн iнтэрнат будзе 
пераведзены · на студэнцкае 
самакiраванне . Нована

роджаны Савет ун iверсiтэта, 
у складзе якога будуць i сту
дэнты, атрымае правы пра

цоунага калектыву. 

Пашырьщца сфера ужыван
н я беларускай мовы . 
Мы заключым новыя дага

воры аб супр;эцоунiцтве з 
замежнымi у t1 iверсiтэтамi , у 

тым лiку з вышэйшымi наву
чальнымi установамi ЗША. 

Ужо ёсць дамоуленасць з 
1 Нью-йоркскiм, Мiчыганскiм i 
Кал iфарнiйскiм унiверсiтэта
мi . Планы супрацоунiцтва 
прадугледжваюць абмены 
вучоt-tымi i выкладчыкамi i, 
безумоуна, студэнтамi . Па 
ступова будзе укараняцца 
прынцып платнага навучання 

замежнiкау (валютныя срод
кi дапамогуць паскорьщь раз
вiццё матэрыяльнай базы ад-· 
паведных падраздзяленняу 

унiверсiтэта). 

У 1990 годзе атрымаем 

першы у гiсторы i БДУ ба

сейt-t, будзе заселены 107-
кватэрны дом для малася

мейных супрацоун i кау, што 

некалькi паменшыць напру

жанасць у студэнцкiх iнтэрна

т ах. Першыя кватэры атры

маюць члены МЖК ... 
- Якое жаданне загадвае 

рэктар, калi Куранты адл iч
ваюць дван аццаты удар: 
стаць рэктарам Кэмбрыдж

скага унiверс iтэта цi дасяг
нуць сусветнай вядомасцi 
БДУ? 
~ 3 пачатку маёй працоу

н ай дзейнасцi апошняе было 
дл я мяне важне йшай мэта й . 

- Калi л аска, прыгадайце 
Н овы 1952 год ( апошнi_ год 

вучобы студэнта Юсялеуска- 1· 
г а у БДУ iмя У . 1. Ленiна). 
Як Вы яго сустрэл i? · 

- Зусiм не так, як сустра

каюць тысячы студэнтау ця

пер. Хаця б таму , што тады не 1 
было яшчэ тэлебачання i на-
вагоднiх перадач, а таксама 

сеансау Кiiшпiроускага . Мы 
не. ведалi не толькi пра вiдэа-, 

але не мелi i аудыё-магн i та

фонау . 

Яшчэ не ужывалася слова 1 
«дыскатэка» . Не было ЭВМ i 
паняцця «дэфiцыт» . Не было 

доугiх чэргау, але i вялiкiх 
грошай на руках мы не мелi. 

Не было двух выхадных у ра
бочых i пашпартоу у сялян. 
Як будаунiчых атрадау, 
душавых пако яу у iнтэрнатах . 

Ва усiм унiверсiтэце не знай
шлося б нiводнага доктара 
навук, а у атмасферы не су

стракалiся неапазнаныя ля
таючыя аб 'екты . 

Але ж было тое , што ад
сутнiчае сёння . Культ асобы 
(да смерцi Сталiна заставала
ся яшчэ больш за год) . 
Першы тqст, незалежна з 1 
якай нагоды, паднiмауся за 

Правадыра . Дру_к вёу бара,ць- 1 
бу з касма палпызмам: за
мест слоу «футбольны матч » 
пачал· i п i саць «футбольныя 

спаборн i~твы » .. У б~ялогii гра- . 
M IЛI веисман1стау-марган1с-

тау. Кiбернетыку шальмавал i 

1 

як бур>i:(у азную навуку . Мае 
рэкорды у БДУ па безе t-ta 
800 i 1500 метрау яшчэ не 
былi пабiты. У Мiнску прак
ладвалася першая тралей

бусная лiнiя. Першы беhарус-

к i фiзiк акадэмiк Ф . 1. Фёда- , 
рау завяршау сваю мудраге
лiстую до'rпарскую дысерта
цыю. У Беларусь бьiлi запро
шаны з Ленiнграда два буй
ныя вучоныя : А. М. Сеучан-

ка i Б. 1. Сцяпанау. Першы -
на працягу 17 гадоу узначаль- 1 
вау БДУ i пабудавау яга га
лоуны корпус. Друг i - доугi 
час кiрав~у lнстытутам фiзiкi 
АН БССР i стварыу аптычную 
галiну у рэспубл i цы. 

Спявалi Шульжэнка , Уцё- , 
с'ау, Варвулёу. У тэатры i гралi 
Ржэцкая, Г лебау, Платон ау. 
Будучы ст;эршыня Савета 

Мiнiстрау БССР, цяпер пасол 
СССР у Польшчы Бровiкау з 
поспехам выконвау ролi у тэ

атры БДУ, 9 будучы прээi- 1 
дэнт АН БССР акадэмiк Пла
тонау яшчэ вучыус·я у вяско

вай школе . 

Вiцэ-прэзiдэнтам АН БССР 
працавау Колас, а рэспубл i-

1 
канскую камсамольскую ар

ганiзацыю узна,чальвау Ма
шэрау . 

Была вялiкая вера у буду
чае нашай кра iны . lснавала 

магчымасць праявiць сябе . 
Яе, я упэунены, у час перабу-

1 
довы не пазбаулены i вы. 
Таму мае пажаданнi мола

дзi - бьщь дастойнымi часу 
вялiк i х перамен i гуманнага 
абнауленн я нашага грамад
ст13а. Што для гэтага патрэб-

" ' раб;цs, ""'' аад<аmуц• 1 
вам сэрца I разум . 

3 Новым годам! 
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Наш 

чапавек -

мiнiстр 

«Увогуле, я зарокся на працягу першых трох месяцау 
работы мiнiстрам нiкому не даваць iнтэрв'ю. Але ... дзеля 
роднага унiверсiтэта i 'яго газеты ... Згодзен. Прылзджайце. 
Калектарная, 10. Мiнiстэрства юстыцыi БССР, у ... восем 
гадзiн ранiцы»,- запрасiу Валерый Гур'евiч Ц/Х/НЯ. 

- Шчыра кажучы, так рана свой працоуны дзень мы з фота
карэспандэнтам Сяргеем Грыцам яшчэ не пачыналi. А Вы пры
звычаiлiся да новага распарадку, кабiнета, свайrо высокага 
сану? Наогул, як адчуваеце сябе у ролi мiнiстра? 

- Зараз я ужо добра усведамляю адказнасц~, якую узва
лiу, на свае п ле чы. Прарэктарская пасада таксама клопатная, 
але у параунаннi з мiнiстэрскай - rэта быу проста «райскi 
куток». Мiнiстрам працук5 усяго сем тыдняу_ i, вядома, сцвяр
джаць, . бьщцам ужо асвоiу гэтую работу, нельга. Энгельс 
калiсьцi гаварыу, што пудынг пазнаецца пасля таго, як яго 
з ' я;:i , Я ж толькi пачау есцi «свой пудынг». 

- 1 што ён Вам больш нагадвае: пасаду прарэктара tti 
дэкана юрыдычнага факультэта? 

- Хутчэй - дэкана . Тут таксама даводзiцца весцi падбор i 
расстаноуку кадрау, пэуную выхаваучую работу, Толькi у боль
шым аб 'ёме, 

А прарэктарскi вопыт? 
Безумоуна, спатрэбiуся, За час прарэктарства я набыу 

неблагi вопыт кiраунiка, 
- Зараз быць мiнiстрам вельмi цяжка: i адказнасць узра-

сла, i спытаюць, калi што, строга, Вы паспелi паспытаць 
rорыч мiнiстэрскага хлеба? 

- Лiтаральна з першага дня сваеи дзейнасц i, Аднак 
я i не разлiчвау на «салодкае» жыццё, 1 у думках жадаю 
самому сабе у 1990-м годзе, па-першае, не стаць бюракра
там , а па-другое, знаходзiць час ' i магчымасць для наву
ковай дзейнасцi, 

Мiнiстр-навуковец? 
- Так . Я не губляю сувязi з нашым (а N,Ожа, дакладней, 

ужо з в_ашым) унiверсiтэтам . Вяду лекцыйныя заняткi на 
юрыдычным факультэце, адначасова займаюся наву~овымi 
даследаваннямi з вучонымi факультэта. 

- Мiнiстэрская пасада не выклiкае збянтэжанасцi у сту
дэнтау? 

- Наадварот. Пытанняу у час i пасля заняткау - мора, 
Працаваць выкладчыкам мiнiстру складаней. Узрасла адказ

насць за кожнае слова, Цяпер яно ужо успрымаецца 

студэнтамi як афiцыйны пункт гледжання, 

- Менш чым за год Вы зрабiлi узлёт ад дэкана факультэта 
да прарэктара i да мiнiстра. Што ж далей? 

- Працаваць'. Мы толькi пачалi будаваць прававую дзяр
жаву , Кавалерыйскiм наступам гэтага не зробiш, Таму, 
думаю, давядзецца працаваць усур'ёз i доуга. 

/ 

Хто ведае, цi не чакае ма
лога у 2001 rодзе, калi хлоп
чыку дванаццаць гадкоу стук
не, адкрьщцё сусветнае? Гэта 

ж будзе яго год - год Змяi. 

1 вырашылi мы узяць у яrо 
iнтэрв'ю. (Захаваем на уся
лякi выпадак). Вялiкая асо
ба, якой без году тыдзень, 
на шчасце, у гутарцы не ад

мовiла, ветлiва прапанавау
шы правесцi яе з самымi 
адданымi паверанымi: 

Ведаеце, мы вельмi ча
калi дзяучынку, асаблiва я. 
Ужо i iмя знайшоу - Ева. 
А rэты хiтрун ycix ашукау. 

Нават дактароу,- пачау Ен . 
- <.:паць хачу. Вельмi,

падзялiлася уражаннямi Яна . 
Цiха. 

·1 тут незразумелы старон
няму BOKJliЧ « уа-уа!» адар

вау «nac.rioy» ад размовы. 
Асцярожнiчае асоба, баiцца 

Чулi сенсацыйную навiну: 
выконваючы абавязкi дэкана 
фiласофска-эканамiчнага фа
культэта працуе ва уласным 

кабiнеце? Нават дыван на 
падлогу паклалi , каб было ку
ды выклiкаць студэнтау . Не 
бяда, што хутка з гэтага невя
лiкага пакоя зробяць два, 

ДА ДОШКI· ВЫКЛIКАЕЦЦА ... -ДЭКАН 
- У цеснаце, ды не у крыу

дзе,- не страчвае аптымiзму 

доктар фiласофскiх навук, 

прафесар Альберт Мiкалае
вiч ЕЛСУКОf.- Паутара-два 
месяцы назад мы i гэтага не 
мелi. А -зараз пакрысе абжы
ваемся, Прауда, нялёгка зай

мацца дабычай дзвярных ру
чак, сталоу, крэслау, дошак i 
iншых дробязей, без якiх не 
абысцiс у гаспадарцы, Ас

ноунае сёння - знайсцi не 

абходныя плошчы . А пакуль 
студэнты · займаюцца у дзве 

змены. Якая гэта вучоба -
самi ведаеце, 

Тым не менш нельга ска
заць, што студэнты тут нiчым 

не займаюцца, Паспяваюць i 
нядрэнна вучыцца, i у навуко

вых гуртках працаваць (асаб
лiвай папулярнасцю карыста

ецца «Фiлосаф» , якi дзейнi

чае пры кафедры гiсторыi, 

" 
Акадэмiкамi 
не 

нараджаюцца 

фiласофii i логiкi), i цiкавыя 
вечары праводзiць (шмат
людна было на прысвячэннi 
першакурснiкау у студэнты), 
i у спаборнiцтвах па дзюдо 
i баскетболу выступаць ды 
яшчэ i з нефармальнымi аб'
яднаннямi сувязь падтрымлi
ваць, Апошняе не палохае дэ

кана, Наадварот, ён лiчьщь, 

што студэнт проста абавяза

нь1 удзельнiчаць у палiтыч
ным жьщцi краiны, Ен павiнен 

, ужо у сценах БДУ рыхтаваць 
•сябе да будучага вялiкага 
плавання у бязмерным акiя
не са шматлiкiмi падводнымi 
рыфамi i неутаймаванымi 

хвалямi . Назва яму - жьщ
цё, 

Яно пачынаецца тут, на 

факультэце , Пакуль з удзелу 
у рабоце савета, дзе студэн
тау - чвэрць, Паказчык, бе
зумоуна, невялiкi, Але галоу

нае,,, Так-так, вы маеце ра

цыю, 1 гэта чвэрць вышэй-

Дрэнны той салдат, што не л~арыць стаць генералам. 
А вось студэнту, што нават не дyJlfay атрымаць тытул 
акадэмiка, тым не менш удалося прымераць гэту ганаровую 
мантыю. 

BaдзiJlf Васiльевiч СВ/РЫДАУ - дырэктар НД/ фiзi
кa-xiJlfiчныx праблем, трэцi з працуючых ва унiверсiтэце 
акадэмiкау АН БССР. 

- Вадзiм Васiльевiч, як становяцца акадэмiкам? 
- Нiчога звышнатуральнага i сакрэтнага тут няма , Трэба 

любiць навуку, умець шмат працаваць, знаходзiць вучняу i 
не шкадаваць нi сiл, нi часу на «вырошчванне» добрых да
следчыкау, У вынiку, часцей за усё на старасцi _ год, можна стаць 
акадэмiкам, ~алi пашанцуе, Я нiколi не ставiу перад сабой 
спецыяльнай мэты узысцi на акадэмiчны Алiмп, Я проста пра-
цавау, як умеу, v • • 

1 дасяrнулi многаrа . А Вашы вучнi, яны _не «перараслi» 
Вас? 

Калi нiхто з вучняу не «перарастае» настаунiка, 

то гэта не робiць гонару перш за усё настаунiку, Тут або ён 
дрэнна вучыу, або за iм j-ie пайшоу нi адзiн малады таленавiты 
даследчык . З шэрагу маiх паслядоунiкау чалавек дзесяць у 

шага органа кiравання на 

факультэце прымусiла вы
кладчыкау задумацца: цi не 
узнiмуць i яны лозунг «Уся 
улада студэнтам!»? Стварылi 
ж у савеце так званую сту

дэнцкую фракцыю, якая па

ставiла пытанне аб выпрацоу
цы статуса члена савета. На
пэуна, выкладчыкам такса

ма трэба падумаць аб з'яд 
наннi радоу, бо хто ж iнакш 
за ix закiне слова. 

- Думаю, са студэнтамi мы 

паладзiм,- упэунена гаво

рьщь Альберт Мiкалаевiч.
Не дадзiм адзiн аднаго у 

крыуду. 

Шчыра кажучы, без узаем
ны~ папрокау не абыходзiцца: 
«Трэба «падцягнуцца» у ву
чобе i што гэта у вас за адно
сiны да факультэцкай маёма

сцi?>\ - абураецца кiраунi 
цтва. «Дэканат марудна раз
гортвае работу, пакуль нiчым 
адметным не· заявiу аб саб_е», 

- парыруюць студэнты. Ад

нак гэта не перашкаджае iм 

·жыць дружна, разам праца

ваць i адпачываць (хоць дэ
кан далёкi ад камсамольска
га узросту, тым не менш яго 

можна убачыць амаль цi не 
на ycix мерапрыемствах, якiя 
праводзiць камсамол) . 
Альберт Мiкалаевiч адной

чы па сакрэту прызнауся, што 

любiць i паважае студэнтау 
(чытайце матэрыял «Я пава
жаю студэнтау ... » у дваццаць 
шостым ну мары нашай газеты 

за гэты год .- Аутар). Але 
раней гэта была проста лю- { 
боу (А. М. Елсукоу добра ( 
памятае свае студэнцкiя гады, 

якiя таксама правёу ва унi

версiтэце), а зараз яна стала 
яшчэ i прафесiйнай неабход
насцю. 

Спадзяёмся, што гэта 
удалае с11алучэнне заста-

нецца i у новым годзе. 

· -PACKBITAEMC~? ' 

АДГУКНIСЯ, 

ЗАЛАТАН 

РЬIБКА! 
Час для наведвання прыгожага будынка спорт

комплекса унiверсiтэта мы абралi няудалы: трэнi
роукi у той дзень яшчэ не пачалiся. Што ж за пры
rожым фасадам? Цiха i, у адпаведнасцi з прызначэн
нем, прасторна. Вось толькi вады у басейне як не 
было за гады маруднаrа будаунiцтва, так дoyri час i 
не будзе. Гавораць, паквапiлiся нейкiя зладзеi на 
рухавiкi, без якiх басейн, што рыба без вады. 
Дык загадвайце ж у навагоднюю ноч, студэнты 

i выкладчыкi унiверсiтэта, жаданне, каб будаунiкi у 
сваю чаргу пажадалi, каб ... 

Не, не дапаможа iм Залатая рыбка. Бо не злую 
долю у бядзе нашаJГ абвiнавачваць трэба, а чалаве- · 
чую абыякавасць да дзяржауных каштоунасцей. 
А можа, нам самiм паспрабаваць? 
- A-ry, Залатая рыбка! !(олькi ж год яшчэ нам 

чакаць? 

асобных напрамках навукi пайшлi значна далей, чым я . .------------------------------. 
Я гэтым ганаруся , 

Сумна, што многiя маладыя вучоныя глядзяць звысоку на 

сваiх пап·ярэднiкау, лiчаць, ix прадстаунiкаt,1i учарашняга , дня 

навукi. Але ж без ix не было б i дня сённяшняга . Не трэба 
забывацца i пераацэньваць свой уклад у навуку, 

- Звание акадэмiка прыбавiла больш клопату цi пашаны? 
- Нельга сказаць, што работы стала больш . Яе хапала 

заусёды. Я дауно прызвычаiуся працаваць сем дзён на ты

дзень, Але зараз адчуваю большую адказнасць , 
А наконт пашаны? Нiколi не задавау сабе такое пытанне, 

паведамiць лiшняе. Што ж, 

час развiтвацца. Тым больш" 
што у руках у нас адмысло
вы дакумент. Такiх вершау, 

здаецца, яшчэ нiкому не пры
свячалi, ды й мы бачылi упер
шыню. Адныя лiчбы: 
37 18 45 , 
22 48 77 
22 48 77 
37 18 45 
12 06 88 
30 08 88 
26 11 88 
26 11 881 
01 04 89 

19 07 89 
12 12 89 
03 03 03 
13 12 89 
20.50, 20.50, 20.50! 

калi ты, чытач, з цi!<ау
ных, атрымлiвай невял1кую 

падказку: rэта riсторыя вялi
каrа кахання: Яе, Яго i ix 
СЫНА, якоrа мы, апынуушы
ся на месцы трэцякурснiкау 
журфака Олi Мядзведзевай i 
Сашы Юшкiна, назвалi б 
Адамам . 

·~ 
~~З<нов.ай 

,(l.;r,-.r.!.,. -,,.,~,f/'-_:'(.i'':::.·: 

·пасадай.1 
Блiц-iнтэрв ·ю 

ЗМЕНА - НЕ ЗДРАДА 
Галоунай падзеяй 1989 года для Пятра Дзмiтрыевiча 

КУХАРЧЫКА, загадчыка лабараторыi 1/ДJ ПФП, стала 
зацвярджэнне яго доктарскай дысертацыi у галiне радыё
фiзiкi. 

- Цi адчуваеце CSjбe друriм .чалавекам, стаушы доктарам 
навук? 

- Здаецца, не. Бо давялося уваходзiць у гэтую ролю па
ступова, у працэсе напiсання работы. 

- Як вам бачыцца - змянiлiся адносiны да Вас калег 
па рабоце, сяброу i блiзкiх? 

- Калегi ... Ну, я думаю, вы мяне разумееце . А сябры i род
ныя як ацэньвалi мяне да абароны дысертацыi, · так паважа
юць i цяпер - на тое яны i ёсць самыя блiзкiя людзi. 

- Якiя вашы планы на будучы год? 
- Я спадзяюся змянiць месца работы - стаць загад-

чыкам кафедры радыёфiзiкi на факультэце радыёфiзiкi 

i электронiкi . 29 снежня адбудзецца вучоны Савет унiверсiтэта, 
якi тайным галасаваннем вырашыць мой лёс. 

Вы не баiцеся пераходу ад навуковай _ дзейнасцi 
да педагаriчнай? 

- Страху няма, бо ужо маю вопыт педагагiчнай работы: 
вёу на факультэце спецкурс, быу кiраунiком дыпломных работ 
i работ аспiрантау, пад маiм кiраунiцтвам абаронена 5 кан
дыдацкiх дысертацый. Я добра разумею, што мне прыйдзец- , 
ца змянiць свой лад жьщця, боль-ш патрабаваць ад сябе. ~1 
Мiж тым, на кафедры я буду мець большую прастору 

для навуковай дзейнасцi, большую свабоду выбару тэматыкi. 
Кафедра часцей, чым лабараторы я, папауняецца маладымi 
навуковымi сiламi. Таму я думаю пра сваю новую пасаду з ап

тымiзмам . 

- Чаго вы хочаце, чаrо чакаеце у 1990 rодзе? 
Чаго чакаць - i не ведаю нават. Бо стала цяжка арыента

вацца у паваротах эканамiчнага i щзлiтычнага жьщця нашай 
краiны . 

А хачу ... Хачу, каб навуцы i вышэйшай школе надавалася 
больш увагi . Каб мы сталi камп'ютэрнай краiнай. Вось 
зараз вы набралi б наша iнтэрв' ю на дысплеi, i мы з вамi 
адразу мелi б магчымасць яго адрэдаrаваць ... 
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Служба ветлiвасцi 
УНIВЕРСIТЭЦКАГ А ТБМ 

I
ЭНТР СТАТЫСТЫ.ЧНА-

МАРАЛIСТЫЧНЫ 
АДДЗЕЛ ПЕРШЫ 

Ваш слоfjнiкавы запас 
iвасцi? 

,..лiчваюцца словазлучэннi 

ny «ветлiва nрашу», «калi 

,аска», «будзьце ласкавы», 
добро пожаловать» i г. д.) . 
2. Частотнасць Вашага 

;сывання cлofj ветлiвасцi. 
,а суткi. У месяц. Рэкамен

!~ецца сnаборнiцтва студэнц
\ ·(х груn, мажлiва, курсау, 
,.апушчальныя i мiжфакуль
тэцкiя спаборнiцтвы. Падлiкi 
давяраюцца вельмi ветлiвым 
падлiкоуцам. 

3. Мадуляцыi 
а) Рэгiстрацыя 

тонау {за дзень, 

iнтанацыi: 
павышаных 

за месяц): 
адмiнiстрацыйна-каманднага; 

патэтычнага; панегiрычнага i 
iнш.; б) Рэгiстрацыя сярэд
няга i знiжанага да шэпту i 
nадшэптвання тонау: угоднiц
кага, згоднiцкага, лiслiвага, 
сюсюклiвага, nадкалоднага, 

варыянтна-змяiнага, варыянт
на-камарынага i iнш. Спабор
нiцтва дэканатау, камiтэтау i 
самых розных iншых службау 

... БЕЗ 
ДЗЕДА 

МАРОЗА? 

. АД РЭДАКЦЬ/1: 
Наогул, словы «кантора» i «служба» сумнiцельнага пахо

джання, неперабудовачныя яны. / калi толькi наша ТБМ 
паспела «абюракратызавацца», самому яшчэ без трох дзён два 
меся4ы, а туды ж - канторы для службы адкрывае. Няма 
на ix управы i закону добрага, чапляюцца да кожнага слова 
i нават да iнтанацыi. Зрэшть1, можа яны i маюць рацыю, бо . 
напачатку .заfjжды было Слова. Цi стане яно ва унiверсiтэце fj 
будучым годзе беларускiм, залежыць, прауда не толькi ад 
ТБМ, але i ад кожнага з нас - студэнта i выкладчыка. 

не дапускаецца. lдэнтыфi

кацыя абнародуецца у канцы 
месяца i паквартальна {у 
шматтыражцы насценным 

друку). 
4. У лiк cлoвafj-napaзiтafj 

тыпу «так сказаць», «зна

чыць», «значыцца_», «э-э» i 
г . д. 

Падчас лекцый {студэнта
мi), пад~ас ,пас~джэнняу вучо
ных саветау, рэктарата, дэка
натау, сходау ycix nрофiляу 

{актывiстамi Службы ветлi

УнТБМ ). 
5. Частотнасць ужывання 

крылатых cлofj: Вашы люб i
мыя крылатыя словы бела
рускiх пiсьменнiкау, паэтау i 
вучоных мужоу унiверсiтэта? 
Падборкi ix - па факультэ
тах - рэгулярна будуць змя-

шчацца дзеля вызначэння 

прызавых месцау факультэ
тау па ix любов i да вобразна
га б~ларускага слова . 

6. Прыказка i прымаfjка ва 
унiверсiтэце. У народзе зда
вён гаворана, што без пры

казкi i з лавы не звалiшся . Цi 
- саnрауды з прыiёазкамi зваль-

ваюцца цi не звальваюцца з 

лавау на факультэтах i студэн
ты, i выкладчыкi? 
Гэтым аб 'яуляецца агуль

наунiверсiтэцкi конкурс «Най
лепшыя унiверсiтэцкiя бела
рускiя прыказк1 i прымаукi ». 

7. Марк Твен любifj паfjта
раць, што маршчынкi павiн
ны быць толькi слядамi fjсме
шак. Цi мар1,11чыны на тварах 

нашых студэнтау толькi ад 

дасцiпнасцi нашых выклад-

Больш за усе зараз клопатау у Дзеда цацкi. А за акном. - траскучы мароз, лёгкiя 
Мароза . Патрэбна паспець усюды: i на балi белыя .сняжынкi пяшчотна апускаюцца на 
карагод вадзiць, · i вiншаваннi даставiць па зямлю. Седзячы за святочным сталом, мы 
адрасе , i падарункi дзецям уручыць. Цяжка- радуемся: малайчына, Мароз, пастарауся . 
вата яму давядзецца : хоць санкi у Дзеда Толькi аднаму яму з такой складанай зада
Мароза чароуныя, але i яны адмауляюцца чай нiколi не справiцца. Але ёсць у Дзеда 
iмчаць па голай зямлi. Таму яшчэ адзiн абавя- Мароза шмат добраахвотных памочнiкау. 
зак у Дзядулi - пакрьщь снегам зямлю, каб Адзiн з ,ix - трэцякурснiк фiлфака Дзiма 
мы з вамi адчулi сапрауднае свята. ЛIЦВIНЕНКА, якi на факультэцкiм навагод-

... У пакоi прыемна пахне хвояй, розна- нiм балi часова заменiць Дзеда Мароза i 
каляровымi агеньчыкамi свецяцца ёлачныя стане гаспадаром карнавала. 

чь1кау? Дарогу гумару i дас
цiпнасцi! Дастойнае месца у 

iм слову беларускаму! Зала-
. цiнкi унiверсiтэцкага бела
рускага гумару i сатыры рэ
гулярна будуць вымывацца 
рэспублiканскiм ix золаташу
кальнiкам «Вожыкам» . 

АДДЗЕЛ ДРУГI 

1. Даследаванне звычайна
ZtI. гыркання i фыркання. 

2. Д аследаванне · надзвы
чайнага брахунства i слоfjнi
кавага дзiкунства: 

а) Ваш слоунiкавы запас з 

арсеналау лаянкi? Падлiк 
самы суровы - з наборам 
штрафных манет - ад адной 
да трох {у залежнасцi ад 
колькасцi слоу у матрьщы 

лаянкi). 
6) Спаборнiцтва памiж 

асобнымi студэнтамi, група
мi, курсамi, факультэтам i 
забараняецца. 

в) Фонды, сабраныя на 
заражаных лаянкай групах, 
курсах, факультэтах як прэ

мiяльныя перададуцца на 
групы, курсы, факультэты, 

вiрусам i лаяльнага лексiкону 
не заражонымi. 

Усеунiверсiтэцкае асуджэн

не лаянцы любога моунага 
nаходжанняl Ветлiвасць i 
гырканне несумяшчаль-

ныя ! 
Алег ЛОйКА, 

старшыня рады ТБМ, 
прафесар, член 

карэспандэнт АН -БССР. 

... БЕЗ 

Прыг-

скок 

Шлёп. Шлёп. Шлёп . 
Чмяк!!! 
Так i ёсць - бот застауся 

у rpaзi" 
- Каб яе д'ябал пабрау , 

rэтую канаву,- вылаяуся 

студэнт, выбраушыся на 
дpyri «бераг». 

Бу-бух! Зачапiуся нязграб 
ны падарожнiк за нейкую 
жардзiну. 1, пераскокваю
чы ямiну за ямiнай, пашыба-· 

вау да iнтэрната. Толькi i 
чулася, што «Шлёп ! Шлёп! 
Чмяк! Чмяк!» 

1 так дзень пры днi, месяц 
за месяцам. Тры гады запар. 

Хто не пройдзе уздоуж тран
шэi памiж шостым i сёмым iн
тэрнатамi - абавязкова у не
дарэчную riсторыю трапiць. 
Усе на траншэю злуюцца, а кi 
нуць вокам убок, на завод iмя 

Кастрычнiкай рэвалюцыi, па 
змове якоrа з гарадской це
пласеткай яна утварылася, 

«ЧЫРВОНАЙ 
ШАПАЧКlt? 

нiхто не здагадаецца. 

1 толькi неяк пад Новы год 
зауважылi траншэю закон
ныя бацькi (iм у rэтым рэдак
цыя iнфармацыi БелаJ>ускаrа 
тэлебачання дапамаrла). Пе
раглянулiся: хiба ж наша гэта 

дзiця? 
- Ваша,- запэунiл i свед

кi нараджэння траншэi. 

Пачалi яе хуткiмi тэмпамi у 
належны стан прыводзiць . Да 

рук усё ж прыбраць не паспе
л i: цi то дзiця надта распус

ным зрабiлася, цi то бацькам 
зноу не да яrо. 

1 толькi у бездароЖ:жа чу
ец·ца вакол : «Шлёп! Чмяк! » . 

Кожнаму дзiцяцi знаёма гэтае iмя . 1 лепш 
не вы~ауляць яго услых, бо абавязкова па
чуеш надакучыушае ужо : «Мамачка, пачы
тай!». Яшчэ 6, казку «Пра Чырвоную Шапач
ку i Шэрага Воука» ведаюць усе амаль з пя
лёначнага узросту . 

вы», зефiрам? Усяго 2300 падарункау будуць 
уручаны дзецям выкладчыкау i супраl.\оу

нiкау i каля 600-студэнтау. 

А цi многi я з вас ласавалiся цукеркамi, 

на абгортцы якiх - шпарка крочьщь з ко
шыкам у руках Чырвоная Шапачка? Не 
кожны дзень нам удаецца частаваць сваiх 

дзяцей такiмi ласункамi. Але, кажуць, пад 

Новы год збываюцца усе пажаданнi. Цi не 
. 1 • •. ,. 

падслухал~ члены кам1с11 садзеяння сям 1 

Навагоднiя прьiгоды працягнуцца у гасцях 
у Яе Вялiкасцi Елкi, якая прыбрана у Палацы 
Белсаупрофа . На жаль, усе трапiць туды не 
змогуць - удалося закупiць толькi 400 бiле
тау. 

••• БЕЗ 

. i школе вашы думкi, дзецi? Прауда, прыемна 
пад Новы год атрымаць падарунак ад Дзеда 
Мароза - прыв.Jбную карзiнку з «Чырвонай 
Шапачкай», «Кара-Кумам», «Забаунымi пры
годамi», шакаладам «Аурора» i «Апельсiна-

Затое пр,адстауленне Маскоускай цырка
вой групы «Навагоднiя прыгоды Дзеда Ма
роза i Снягурачк i» змогуць паглядзець усе, 
хто прыйдзе у актавую залу галоунага кор
пуса 6 студзеня ужо 1990 год<! а 12-й гадзiне 
дня . Так што, дзеткi, апранайце бальныя кас
цюмы, выклiкайце карэту i,,, мы запрашаем 
вас на Свята . 

ФIНАНСАУ? 

Медзякi рассыпалiся па падлозе. 1 шоу про
даж сасiсак, працавау цiр, склiкау азартных 
аматарау таталiзатар ... 
Пачыналася студэнцкае свята . Сустрэча 

каманд КВЗ у Доме палiтасветы на гэты раз 
называлася «Навагоднi баль у Сатаны». 

1 наурад ~i хто-небу_дзь са студэнтау, на
ват тых, хто не атрымл~вае стыпендыю, шка

давау грошай, што пакiнуу у вестыбюлi пе
рад пачаткам гульнi. А вось кошт бiлета -
два з палова'й рублi - не абышлi увагай на
ват тыя, хто выходз,iу на сцэну, хоць яны, 
зразумела, не плацi лi за уваход . 
· 1 сапрауды, цi робiцца у нас ' што-небудзь 
без грошай? Чаму нават вольналюбiвыя i дэ
макратычныя студэнты не абыходзяцца без 
захаплення гэтым фетышам? 
Навагодняе свята ...,... асаблiва чыстае, асаб

лiва братэрскае. Неяк не успрымаецца сярод 
яго упрыгожванняу, яго елачных 
цацак бляск манет, а серпантын i канфецi 
выклiкаюць зусiм не тыя пачуццi, з якiмi гля

дзiш на такiя ж рознакаляровыя купюры ... 
1 тым не менш . Уваход на большасць фа

культэ4кiх карнавалау у нашым унiверсiтэце 

будзе платным. Не хочаш плацiць - не iдзi 
на свята, аднакурсн iкi будуць вiтаць яго без 
цябе. Успамiны застануцца iм, а што - табе? .. 
Далёка не усiм нашым студэнтам давядзец-

ца смяяцца i танцаваць каля ёлкi у роднай 

альма-матэр. Механiка-матэматычны факуль
тэт, напрыклад, арэндуе залу Дварца Белсау
профа, гiстфак - Дома настаунiка. Камi

тэты камсам6ла не маюць дастатковай коль
касцi асабiстых грошай, таму браць ix даво
дзiцца з кiшэняу студэнтау. Меншым за .пау-

... БЕЗ 
ЛЯСНОЙ 
ПРЫГАЖУНI? 

тара рублi кошт бiлета нiяк не атрымлiваецца, 
бо трэба не толькi за арэнду заплацiць, але Вельмi хацелася пачуць адказ ад тых, хто 0 

«пазычыць» нельга - зноу жа «а раптам». 

яшчэ i nадарункi для пераможцау конкурсау удзельнiчау у складаннi мiнулаrодняга заrаду, Вось калi б мы былi выхаваны, як належыць, 
падрыхтаваць, i тавары для аукцыёна купiць. якi забараняе ставiць ёлкi у холах вучэбных тады iншая размова. 
Няблага 6 i у фондзе камiтэта камсамола корпусау i iнтэрнатау. Прауда, усе хаджэннi А пакуль давядзецца мiрыцца з тым, што 
што-небудзь пакiнуць. - у рэктарат, студэнцкi прафком, камiтэт камса- Новы год _ звычайны дзень, бо якое ж свята 
Больш дзjунай выглядае сiтуацыя на хiмфа- мола, аддзел аховы працы станоучых вынiкау без ёлкi, без рознакаляровых лямпачак на ёй, 

ку. На мiнулым тыднi тут была толькi адна не далi, бо нiхто, здаецца, катэгарычна не без бенrальскiх агеньчыкау, нарэшце? Прад
аб ' ява аб навагоднiм карнавале. Ен будзе адмауляе, што загад ёсць, тым не менш i уба- бачу абурэнне 3 боку iнспектара па пажар
праводзiцца у кафэ ,.Гаудэамуё»:-дакладнеи, чьщь яго мне не пашчасцiла. Таямнiца яго ic- най ахове. Але адчуваю i падтрымку сваiх 
тыя, хто купiць бiлеты, стануць гледачамi навання пакрыта змрокам. крамольных думак кiраунiцтвам геаграфiчна
праграмы, якая дэманструецца тут звычайна. 1 }сё ж чаму студэнт не можа сустрэць га факультэта: амаль ш;rогод напярэдаднi 
Толькi вось сярод жадаючых правесцi у «Гау- Новы год так, як мы з вамi: сярод сяброу, Новага года у холе першаrа паверха yciмi 
дэамусе» свята не знайшлося нiводнага сту- ва утульнай абстаноуцы i абавязкова з Лясной колерамi вясёлкi заrараецца самая жаданая 
дэнта хiмфака (спадзяёмся, паку ль, бо гэта да- Прыгажуняй? госця - Елка. ( не бяда, што а:дказны за яе 
ныя ад 22 снежня). Бiлеты купляюць толькi Начал~нiк аддзела ахо.вы працы 8-асiль вымушаны (як трапна пажартавалi у аддзеле 
супрацоунiкi НДI ФХП . Дарэчы, гэта яго кам- Рыr?р.ав1ч. CAKOЛbHll(_AY перакананы, што j аховы працы) сядзець п~ёй замест Дзеда 
самольская арганiзацыя займаецца падрых- ва ус1м вIНаваты .. : ca!!_I студэнты . Несвядо- Мароза. Затое свята ёсць свята. Студэнт 
тоукай вечарыны. мыя яны надта 1 ~езадка~ныя. А раптам таксама павiнен адчувацьr"эта, хоць ён i сту-
Дык колькi грошай вы аддалi на сустрэчу акурак дзе-небудзь юнуць 1(1 вата заrарыцца дэнт. 

Новага года? У любым разе - няхай радасцi ад бенгальскаrа агню? А вогнетушыцеляу 
будзе больш! лiшнiх - нiводнага. 1 у лабараторыях ix 
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Ф[JJЗJt, 
Добрае гэта свята - Новы год. Вясёлае. Утуль

ная хатняя абстаноука. Ледз~: чутнае патрэскванне све
чак i Елка,_ якая таямнiча паблiсквае. Прыгажосць, цi
wыня, радасць душы. 

Я к жа мала таямнiчага 
застаецца у студэiщкiх 
i нтэрнатах пасля сустрэчы 
Новага года ва «утульнаи 

дамашняй абстаноуцы » ! 
Як доуга падлiчваюць 

потым трэснуушыя з громам, 
дастойным Перуна, незлiчо
ныя шыбы , скiнутыя з верхнiх 
паверхау лесвiцы, выламаныя 
дзверы. 

«Знайсцi вiнаватых цяж

ка »,- пiсала наша газета год 

назад. мkтэрыял называуся 
« Бi першым, Федзя! » l(aлi б 
толькi бiлi. Па словах дырэк
тара ун iверсiтэцкага студга
радка Мiкалая Паулавiча 
МАСЛОS'Сl(АГА, пазвароч
ва.11i rазавыя плiты на адной 
з кухняу сёмаrа iнтэрната . . 
Уяуляеце маляунiчасць нава
rодняrа феерверка, калi б ад
быуся выбух? Спроб «неасця
рожнага абыходжання» з воr
нетушыцелямi налiчваецца 

куды больш. На мiнулых на
ваrодн·iх святах умудрылiся 
разбiць 59 арматаваных 
шыб. Вось дык павесялiлiся! 
А 28 снежня у «сямёрцы» 

будзе нi што iншае, як 
баль-маскарад. 1 дзе гаран

тыя, што на яrо не заявiцца 
незлiчоная колькасць вядо
мых Федзяу? 

Гэта прадчуваюць i члены 
аператрада iнтэрната, на тва

рах якiх у час чарговага 
пасяджэння чыталася непры

творная заклаnочанасць nро

вада мi старога 1989 года у iн
тэрнаце. Дарэчы, горач а вы
рашалася: вывешваць за 

тыдзень да свята аб 'яву, што 

iнтэрнацкiя дзверы nасля два
н·аццацi rадз\н зачыняюцца 
«у сувязi з Новым годам » 
альбо nаспадзявацца на свя-

домасць студэнтау . 

Падзяляючы заклаnоча
насць адмiнiстрацыi вынiкамi 
сустрэчы Новага года у iнтэр
натах, можна зразумець 

неспакой студэнтау, якiм 
~устракаць « цiхую сямейную 
урачыстасць» у iнтэрнацкiх 
пакоях. 

Легальна госцi жыхароу 
да сустрэчы Новага года да
пускацца не будуць. Маг

чыма, i знойдуцца тыя «за
nрашальныя бiлеты», якiя 
нам nаабяцала кiраунiцтва 
студэнцкаrа гарадка, але па

куль сярод студэнтау i чутак 
npa гэта не чута. 
А nадрыхтоука да Новага 

года iдзе. Закупляюцца цу
керкi, . прызы, магчыма, бу
дзе ёлка. 1 на баль-маскара
дзе, як абяцаюць яго арганi

затары Алена Занковiч i 
Мiша Дарашэнка, чакаюць , 
nрыемныя таямнiцы... Але 
нас больш хвалююць непры
емныя нечаканасцi, накшталт 
iтальянскай традыцыi: выкiд
ваць наnярэдаднi Новага го

да старыя рэчы , мэблю, nосуд. 
Зауважаем, уся iнтэрнацкая 
мэбля дзяржауная, як i шыбы 
з дзвярыма i лесвiцамi. 

Адчуваюч.ы н1;_звыч ~йную 
сiмnатыю да сваиго м1нула

годняга героя Федз i , рэдак
цыя лiчыць неабходным гора

ча павiншаваць яго з надыхо

дзячым святам . 

3 Новым годам, Федзя! 
3 новым шчасцем! Сnадзяём
ся, што ты не будзеш ствараць 

яго шляхаl\1 разбiтых шыб i 
узарваных плiт. Наша табе 
парада: займiся лепш маска

радным касцюмам. 

·.· . . ДА СВЯ-ТОЧI-IАГА СТАЛА ' . . 
! ' . 1 • ~ 

СМАЧНА ЕСЦI? 
Шматлiкiя даведнiкi i тлу

мачаJ1ьнiкi , а таксама чуткi, 
распаусюджань~я дасцinны

мi бабулькамi, · раяць прыга
таваць да святочнага стала 

у Навагоднюю ноч кашу з nя
цi злакавых. 
Для двухсот навучэнцау 

ваеннай кафедры (у асноу

ным жыхароу iнтэрната) ' у 
будзённы дзень гэта страва 
падалася б звышдалiкатэсам. 
Прайшоу амаль год з таго 

лютаускага дня, калi адным 

рашэннем стварыць у памяш

каннi буфета ваеннай кафед
ры душавыя для гаража сту

дэнты атрымалi прымусовы 

разгрузачны дзень. А вы

кладчыкi увогуле апьiнулiся 
на галодным пайку . 

- Т ады пытан не выраша
лася на карысць буфета. Але 
раённы трэст сталовых паспя

шауся прыклеiць мянушку 

«нерэнтабел ьны" ,- распа
в ядае член прафбюро кафед
ры ваеннай падрыхтоук1 

Аляксандра Мiхайлауна Ба

дун. 

Такiм чын.ам, з 8.25 да 

15.35 (калi ужо, дарэчы, не 
паабедаеш нi у адной сту

_дэн\-\кай сталоуцы) сту дэнты 

галадаюць цi выкарыстоу

ваюць вялiкi перапынак, пры

хапi}'шы, часам, i некалькi 
хвiлiн заняткау для . набега'у 
на кулiнарыю , а бывае, в ы

трэсваюць з кiшэняу lдробязь 
на абед у кааператыуным 
кафэ. 

На кафедры мараць аб 
аднауленнi у наступным се
местры работы звычайнага 
буфета з булачкамi i сокам . 
А вы гаворыце: · страва з 

пяцi злакавых ... 

Цi лёгка дзяJjчынцы стаць 
дзюдаiсткай? Калi ласка, 
прыходзьче па панядзелках, 
серадах i пятнiцах з 17 да 
19 гадзiп у спартыfjны комп
лекс унiверсiтэта. 

Толькi навошта гэта патрэ
бна? Нават калi вас у цемры 
затрымае злачынца мужчын

скага полу лягчэйшай вага
вай катэгорыi, усё pofjнa дзяfj
чына застаецца дзяfjчынай. 
Што ж прымусiла ix на

дзець кiмано, адл1овiцца ад 
жаноцкасцi? 

Дзяfjчаты пакрыfjдзiлiся. 
Што толькi АtЫ нi пачулi fj 
адказ! «Дзюдо-гэта што нi 
на ёсць жаночая справа». 
«Спартыfjная гiмнастыка, на
прыклад, псуе постаць не 
менш». «/ зусiм не страцiлi 
мы жа(tоцкасць, а, наадварот, 
н.абылi настойлiвасць, неза
лежнасць, высакароднасць. 
Дзяfjчатам таксама прыемна 
адчуваць сiлу». 
А як ставяцца да ix захап

лення хлопцы? «Па-рознаму, 
але i fj нас адносiны да ix 
зАtянiл iся: паважаем толькi 
моцных i мужных». 
Як нi складана бьи~о нам 

пераканаць ix, iм запэfjнiць 
нас, але адно зразумела: на
ступны год Дзiяна Дудзiк, 
Вольга Бондар, Алена Дзмi
трук i fjce дзЯ!ittаты, якiя 
займаюцца ва унiверсiтэ цкай 
секцыi дзюдо, усе pofjнa пра
вядуць у белым адзеннi -
з кiмано развiтвацца не збi
раюцца. 

/ нягледзячы нi на што, 
гэта прыемна! 

Рыхтуючы спецвыпуск для Вас, Новы год. в iталi : 
Зiнаiда АЛ.ЯШКЕВ~Ч, Веран iка Б.ЯГУН, Сярrей 
ГРЬЩ (фота), Мiкалай ДЗЯ БЕЛА, Марына 
ЗА ГОРСКАЯ, Аля ксандр КОКТЫШ, а таксама 
няштатныя карэсnандэнты «Беларускага унiверсiтэ
та» Святлана АЗАРЭВIЧ , l рына БJСЮК, Таццяна 
КАЗА К, l н га ШЭЛЕПАВА . 

3 НОВЫМ ШЧ,АСЦЕМ, АЛЬМА-МАТЭР! 

СПРАЦАВАf ссСТАЛКЕР>>? : 
Мост цераз невялiкую раку Свiслач мог бы спакойна трапiць 

у кнiгу Гiнеса. Калi б туды заносiлi рэкорды па працягласцi 
рэканструкцыi. 

Hi многа, нi мала, а ужо пяты год спрабуюць рабочыя упрау
лення дарожна-маставога будаунiцтва аднав iць гэты мост . 
Так што сёлетняга выпускнiка памятае ён «зялёным » перша

курснiкам. Не надта цiкавiлiся мостам генпадрадчык i , гле 
дзячы на ix, чакалi i субпадрад.чыкi - мостабудаунiчае 
упрауленне NO 6. 

«А пакуль што трымцяць пажоуклыя лiс ',!ем мал~дзен ькiя 
дрэуцы, вырасшыя на мосце чалавечай нядба йнасцi i безгас
падарчасцi»,- канстатавау ~ матэрыяле «Патрабуецца «стал
кер,, (13.10.88) наш карэспандэнт . 

Прычынай працяглай рэканструкцы i моста па вулiцы Каст-

рычнiцка й галоуны i нжынер упраулення дарожна-маставога 

будаунiцтв а i добраупарадкаван ня пры Мiнгарвыканкоме 
М . С. Куксачоу назвау нездавальняючае забесп ячэнне матэ
рыялам i i тэхнi кай . Таму год назад спал i моцным зiмовым 
сном пад цёплай коудра й абломк i i будматэрыял ы (як iх, ' 
дарэчы, не х апала) - панавал i цiшын я i с пакой. ' З усiм i ншая 
справа - за тыдзень да 1990 года. Магчыма, шыльдачка з ука
заннем, кал i пачалося будаунiцтва i кал i ско н чыцца, з н i кла 
зусiм н е таму, што сорамна будаун i кам · са шматлiкi мi 
жыхарамi iнтэрнатау сустракацца, проста сорам, нарэшце, 

вочы выеу. А нам чаго за тое, як яны маюцца, турбавацца, 
калi гэта адзiная магчымасць «выбiць» сабе н ааагодн i падару
нак! Каб толькi зноу «Беларускаму ун i версiтэту» не давялося 
вяртацца да гэтага нерухомага аб'екта i будз iць «мастав i коу» ... 
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