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ВЫБАРЫ I НАШ ВЫБАР ЧАС-ПIК 

ПА9тАР8ННЕ 
ПРОIД3ЕНАrА? 

'\.,, . 
кн1rа Уладарыць 

У гэты час 1,:тудэнты 
асаблiва салiдарныя. Звя
рнiцеся да ix, папрасiце 
падручнiк цi канспект 

i адказу не бу дзе: вы не
адкладна атрымаеце тое, 

што хочаце. Зрэшты, не 
абавязкова прасiць, · дас
таткова кiнуць выразны 
позiрк - i вас зразуме
юць: тонеце, патрэбны 
«выратавальны круг». 1 
тут ужо нават сам Шэрлак 
Холме i капiтан Земан 
акажуцца бяссiльнымi 
у -пошуках таrо, хто пера
дау «бомбу». Студэнты 
умеюць трымаць язык за 
зубамi. 

Толькi не да яrо зараз. 
Уся увага - кнiгам . 

Iшла рэгiстрацыя удзельнi
кау канферэнцыi прадстау
нiкоу працоуных калекты
вау БДУ iмя У. 1. Ленiна 
па вылучэнню кандыдатау 
у народныя дэпутаты Бела
рускай ССР. 1 усё часцей 
я бачыла заклапочаныя тва
ры: вельмi марудна павялiч

вауся спiс, у якiм адзнача
лi прыбыушых на канферэн
цыю. д яна ж праводзiла
ся пауторна: першы раз не 
набралася кворуму. 

Напэуна, таму, калi раз
мова зайшла аб рэгламенце, 
многiя прысутныя выказалi 
прапанову працаваць без пе
рапын ку. Бадай, апасалiся, 
што зноу на момант галаса
вання частка залы апусцее. 

Мне здаецца, несправядлiва 
было б гаварыць аб абыя
кавасцi людзей : Iм, думаецца, 
не усё роуна, хто будзе 
абараняць iнтарэсы вышэй
шай . школы . у ,беларускiм 
парламенце. 

А за трыбунай хвалява

лiся: часу на выстуш1ен
не адведзена усяго nяць 
мiнут (напэуна, галасуючьJ 
за гэту прапанову, мы чар

говы раз распiсалiся у сва
ёй абыякавасцi да таго, што 
адбываецца. ' Што можна 
сказаць за гэты час? Немаг

чыма нават пералiчыць асноу
ныя паз.iцыi. Нездарма з-за 

скарагаворкi 9асам цяжка 

было вызначыць асноуны, га
лоуны напрамак у перадвы
барнай платформе· таг-о цi 
iншага будучага кандыдата. 
Аднак , патрэбна аддаць 

належнае усiм васьмi ( перад 
самым галасаваннем адзiн з 
ix зняу сваю · кандi.щатуру) 
прэтэндэнтам: яны хутка 

з 'арыентавалiся i riастаралi
ся выкласцi свае думкi да

кладна i лаканiчна. 
Платформы ix у нечым, 

Варта 
Чарнобыльская трагедыя 

- боль i смутак кожнага з 

нас. Сёння усе мы яiuчэ i 
яшчэ раз, заклiкаем: хопiць 
пустых, непач?эбных слоу, 
час канкрэтнымi дзеяннямi 
праяуляць свой клопат аб 
людзях. Такой думкi пры

трымлiвалiся i абодва прэтэн
дэнты на вылучэнне кандыда

тамi у народныя дэпутаты 

БССР. На пленуме Маскоу
скага райкома камсамола 

-абмяркоувалiся дзве канды- , 
датуры: сакратара ЦК ЛКСМБ 
Канстанцiна Астрынскага i 
асiстэнта кафедры лiчбавых 
метадау i праграмiравання 
БДУ iмя У. 1. Ленiна Юрыя 
Паз~яка. 
Праграмы абодвух прэтэн

дэнтау былi прадуманымi i 
надзённымi. Асноуная увага 

у ix удзяляласsi моладзi, 

яе- праqл.емам i клопатам. 

К. Астрынскага, напрыклад, 
асаблiва непако'iць рост зла
чыннасцi, Ю. Пазняка - вы

рашэнне сацыяльных пытан

няу. 

самы'м важным, супадалi. Як 
аказалася, у цэнтр · .. сваiх 

клопатау яны ставяць чала
века з яго патрэбамi i праб

лемамi, шукаюць шляхi пера

адолення цяжкасцей, выха
ду з няпростай сац-ьiяльна
эканамiчнай сiтуацыi, якая 
склалася у горадзе, рэспуб
лiцы, краiне. 
Было б дзiуным, калi б не

хта з прэтэндэнтау абышоу 
праблему экалогii, якая ча

сцей за усё асацыiруецца 
сёння з чарнобыльскай траге
дыяй. Практычна ва ycix 
выступаючых былi канкрэт
ныя прапановы · аб тым, як 

зрабiць паветра чыстым, а 
ваду i ежу - прыгоднымi для 
ужывання. · 

Упэунена, любы з тых, каго 
.вылучылi калектывы, або хто 
сам прапанавау сваю канды
датуру, змог бы пас,пяхова 
справiцца з уск;~адзенай 

I 
на 

яго мiсiяй. Сярод прэтэндэн
тау быу юрыст, эканамiст; 
журналiст, матэматык .. . 

Каму ж усё-такi аддаць 
перавагу? Прысутныя, нягле
дзячьi на · пярэчаннi прэзi
дыума канферэнцыi, патраба

валi адразу вырашьщь пы0 

танне аб пауторн·ым галаса- . 
ваннi . Лiчылi гэту працэдуру 
непазбежнай: не з дзвюх
трох кандыдатур выбiраем. 
Таму i сумняв'алiся, што не
хта набярэ даста:rковую коль
к'асць галасоу. Але асцярогi 
аказалiся дарэмнымi: 129 ча
лавек з 2.30 прагаласавалi 
за загадчыка кафедры кван
тавай радыёфiзiкi i опта

электронiкi, доктара фiзiка
матэматычныi, навук, прафе
сара Irapa Аляксандравi
ча МдЛЕВIЧд. ·Ен i быу 
вылучаны кандыдатам у на

родныя дэпутаты Беларускай 
ССР па Грушаускай выбар-

1 чай ,ак;рузе No 4. 1 

змаrання 
Няпроста было удзельнi

кам п.ленума зрабiць свой 

выбар. Кожны з ix ацэньвау 
той уклад, якi зможа унесцi 
у вырашэнне тых цi iншых пы
танняу прэтэндэнт, будучы 
выбраным у беларускi парла
мент. Напэуна, платформа 
К. Астрынскага здалася пры
сутным больш канкрэтнай i 
перспектыунай, таму боль

ш·асць з ix аддалi свае галасы 
менавiта за яго. Вiдавочна, 
Канстанцiна чакае нялёгкая 
перадвыбарная барацьба, але 
дзеля таго, каб атрымаць 
рэальную магчымасць право

дзiць у жыццё маладзёжную 

палiтыку, аднауляць страчаны 
аутарытэт камсамола, варта 

служба 

Тры тыднi 
V 

на здароуе 

У тым, што гэта выгадна, 
можаце не сумнявацца. Тры 

тыднi жыць на 22 рублi: 

харчавацца тры разы на 

дзень, прымаць лячэбны душ, 

хвойныя, валер'янавыя i iн
шыя ванны, фiзiятэрапеутыч
ныя працэдуры, масаж, пiць 
кiслародныя кактэйлi . .. дса
блiва павiнна зацiкавiць гэта 
тых, каго не задав1;1Льняюць 

жыллёвыя умовы . Пуцёука у 
прафiлакторый хоць часова 
вырашыць праблему:' вам га
рантуюць ложак у трохмес

ным пакоi. 1 

Спяшайцеся! Чарговьi за
езд у прафiлакторый БДУ -
з 29 студзеня. У наяунасцi 
усяго 150 пуцёвак. Калi вы 
своечасова звернецеся у пра
фсаюзны камiтэт студэнтау 
цi супрацоунiкау, вам раст
лумачаць, якiя паперы неаб

ходна прадставiць (i як хут
чэй гэт;J зрабiць), каб атры
маць месца у прафiлакторыi. 

ПОЗIРК 
3-ПАД БРЫВд 

lнакш цi варта было ехаць 
з·а край света, ка1$ авало-

... • • 1 ... 
дваць тои щ шшаи спе-

цыяльнасцю наскокам, ад 

cecii да cecii. Мяркуючы па 
пiсьмах, якiя атрымлiвае 
дэканат па рабоце з за
межным i навучэнцамi, за 
мяжой наш дыплом кары
стаецца аутарытэтам i 
вучыцца у Савецкiм Саю
зе - прэстыжна. 

Карацей, ва унiверсi-
1 кожны 

Iншая справа, што не 
усё у нашай сiстэме на
ву ч ан н я задавальняе ' 

замежнiкау. Аб гэтым да- · 
водз iлася чуць даволi 

часта у прыватных rутар
ках. Сёння мы запрашаем 
ycix тых, хто мае канкрэт
ныя зауваri i прапановы 
па удасканаленню ву~б
нага працэсу у rрупах з.:1-
межных студэнтау, да раз
мовы на старонках газеты. 

Маrчыма, вашы меркаван
н'i будуць карыснымi? 

тэце сесiя. 
студэнт у rэты час па-са

прауднаму адчувае локаць 
таварыша - ва унiверсi

тэцкай бiблiятэцы месца 
ледзь-ледзь хапае. А 
страунiк заусёды просiць 
«запраукi» у выrлядзе 
бутэрбродау цi сасiсак. 

ДА 50Q--ГОДДЗЯ Ф. СКАРЫНЫ 

• Са схов1шча - да чь1тача 
На кожнага чалавека свой . час. Для яго ж 

часу быццам не хапала. Час павiнен быу 
спынiцца у 1492 годзе - усе хрысцiяне ча
калi канца свету. Але ... гэты чалавек нара

дзiуся. Зараз дакладна нiхто не ведае, у якiм 
годзе. Даследчыкi жьщця i дзейнасцi Фран
цыска Скарыны звязваюць дату яго нара

джэння з падзеяй, якая з'яулялася для яго 

бацькоу, як i для ycix палачан, чорным прад
веснiкам канца,- зацменнем сонца. 1 ён, хто 
бачыу крынiцу ведау, мудрасцi i сiлы у кнi
зе, лiчыу яе сродкам чалавечага самаудаска

налення, сам стау для нас сонцам, свяцiлам. 
Таленавiты вучоны, пiсьменнiк, публiцыст, 

перакладчык, ён быу адным з самых адука

ваных людзей свайго часу. Францыск Скары
на захапляуся гiсторыяй, фiласофiяй, пра
вазнауствам, матэматыкай, медыцын~й ... Але 
у першую чаргу ён цiкавiць нас як гума-

. / . . 
н1ст-асветн1к, перш11друкар, чалавек, як, пер-

шы ва Ус-ходняй Еуропе наладзiу выданне 

кнiг на роднай мове, даушы гэтым самым 

штуршок развiццю беларускай культуры. 
На i жаль, сёння, праз 500 ~адоу, мы зноу па
вiнны напамiнаць нашым нашчадкам узнёс.~:~ыя 

скарынiнскiя ·думкi пра патрыятычны абавя-
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зак кожнага перад сваiм народам, пра . глы

бокую прывязанасць да зямлi, якая яго на
радзiла i ускармiла. Усiм сваiм жьщцём ён 
iмкнууся сцвярджаць сваю шчырую любоу 
да Радзiмы: пашырау асвету, развiвау куль
туру cвai;iro народа. Скарына намагауся, каб 

яго кнiгi былi даступныя i карысныя не вузка
му колу багатых i адукаваных людзей, а усiм 
«людем простым посполитым» - простаму 

народу. 

Калi вас цiкавiць жьщцё i дзейнасць вядо
мага асветнiка, i вы жадаеце даведацца 
аб гэт'ым больш падрабязна, зазiрнiце ва 
унiверсiтэцкую бiбл.iятэку (галоуны корпус). 

На другiм паверсе aprattiзaвaнa пастая~на 
дзеючая выстаука «Францыск · Скарына - вя
лiкi асветнiк эпохi Адраджэння» . Тут сабраны 
той нешматлiкi матэрыял, якi захоуваюць 

фонды бiблiятэкi: кнiгi, выразкi з газет i 
часопiсау - усяго каля 40 экземплярау. 

Экспазiцыя выстаукi будзе пастаянна папау
няцца новымi матэрыяламi. Дарэчы, калi вас 
зацiкавiць тое цi i 'ншае выданне, вы можаце, 
выпiсаушы шыфр з выставачнага экземп-

. ляра, заказаць яго для работы у чытальнай 

зале. 

6Е3ДАРОЖЖА 
Недзе у Японii будаунiчая пляцоука абнесена агароджай 

i там, дзе узводзiцца аб ' ект; такая чысцiня, што можна у «ло
дачках» хадзiць. 'А у Амерыцы, быццам, смецце па, спецыяль
ных транспарцёрах адразу грузiцца на машыну i адвозiцца ... 
Прауда, чуткам цяжка паверыць, бо за мяжой я не была i на 
уласныя вочы такога нiдзе не бачыла. 

вы спадарожнiк ycix нашых новабудоуляу. Дапамагае будау
нiкам БУ-168 трэста No 7, якiя узводзяць у Шчамыслiцы 
аб'екты новага унiверсiтэцкага гарадка, «трымаць марку» i 
надвор'е - амаль кожны дзень падлiвае масла у агонь ' 
д~ждж. Саскочыушы з падножкi аутобуса, што iдзе па сорак 
сёмаму маршруту, кожны, жадае ён гэтага цi , не, абавяз
кова трапiць п'а калена у гразь. 1 яшчэ нiчога, калi вы накiроу
ваецеся у бок радыёфiзiчнага цi бiялагiчнага факультэта. 

Ды, нарэшце, што нам «дзiкi» Захад, загнiваючы капiталiзм. 
Мы . i самi з вусамi. Паглядзiце, якiя гмахi растуць! А на 
тое i забываем, што узводзяцца яны амаль дзедаускiмi 
метадамi i культура будаунiцтва такая ж, на учарашнiм 
узроунi. 

. .. Аб тым, што дзесьцi побач iдзе будаунiцтва, абвяшчалi . 
раскiданыя узбоч дарогi плiты; трубы розных дыяметрау (усё ' 
гэта i нашы з вамi, мiж iншым, рублi валяюцца), прызначаныя 

11..:1=.wа.ы.---------...1 для будаунiцтва калектара, якi гарадскiя улады не спяшаюцца 

' Куды горш, калi маеце намер трапiць у iнтэрнат № 3 цi 
ярафiлакторый БДУ. Дарога ад пастаяннага руху машын уся 

у выбоiнах. 1 iдучы па ёй! не страчвай пiльнасцi, а iнакш 
рызыкуеш сваiм жыццём. 
Усё гэта, напэуна, будаунiкi лiчаць дробязямi у параунаннi 

з тым, якая важная задача на ix ускладзена. Тым не менш 
парадак на будаунiчай пляцоуцы - цi гэта не уваходзiць 
у ix абавязкi? здаваць у эксплуатацыю. А яшчэ калатнеча - абавязко-
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У сярэ,1рiне польская камiсiя, мы не тынi, Чэрчыль заявiу яму: лялася аб рашэн нi урада спандэнта газет «Нью-Йорк ло паяуленне i выступленне 
красавiка друкаваны орган будзем закранаць даную «Факты даволi змрочныя». СССР перарваць адносiны з тайме» i «Тайме» Р . Паркера на iм ад iмя палякау В. Ва
СПП - газета «Вольна Поль- праблему. Абмяжуемся кан- Але далейшы ход падзей польскiм урадам . аб савецка-польскiх адносi- сiлеускай i палкоунiка З. Бер
ска» друкуе праект праграмы статацыяй факта, што паве- паказау, што Чэрчыль i Руз- У пасланнях у адказ Руз- нах . Катэгарычныя фарму- лiнга, камандзiра 1-й Поль
Саюза «Аб месцы Польшчы у дамленне аб гэтым адыграла вельт вырашьiлi паверыць за- вельт i Чэрчыль спрабавалi лёукi Сталiна яшчэ раз пац- екай дывiзii iм. Т . Касцюшю 
Еуропе», дзе вылучалася кан- важную ролю у адносiнах пэунiванням Сталiна . уздзейнiчаць на пазiцыi Ста- вердзiлi, што урад СССР (пастанова аб фармiраваннi 1 
цэпцыя вяртання Польшчы на памiж саюзнiкамi у гады У СССР паведамленнi гiт- лiна. Асаблiва актыуным быу жадае бачыць пасля вайны 1-й . Польскай дыв1з1 1 ДКА 

1 

Одэр i Балтыку, а таксама другой сусветнай вайны). • лерауцау былi адназначна У . Чэрчыль. Прызнаючы па- магутную, незалежную По- прыняу 6 мая 1943 года). 
вырашэнне пытан.ня аб усход- У нейкай ступенi гiтлерау- ацэнены як фальшыука, а вы- мылковасць дзеянняу У. Ci- льшчу, адносiны якой з СССР Падзеi вясны 1943 года ад
нiх гранiцах у адпаведнасцi з цам · удалося дасягнуць сваiх ступленне польс1<ага эмiгран- корскага, ён заявiу, што павiнны базiравацца «на асно- крылi новую главу не толькi 
этнаграфiчным прынцыпам . мэт: унесцi раскол у лагер цкага урада - як крайняя «перапоунены рашучасцi на- ве трывалых добрасуседскiх у гiсторыi савецка-польскiх 
СПП асудзiу антысавецкую саюзнiкау, паглыбiць бяздон- кропка падзення. 19 красавi- весцi належную дысцыплiну адносiн i узаемнай павагi цi, адносiн, але у гiсторыi 

1 
дзейнасць «лонданскiх паля- не у савецка-польскiх адносi- ка «Правда» квал_iфiцыравала у польскай прэсе у Велiка- калi гэтага пажадае польскi Польшчы. 
кау», ix прэтэнзii на заход- нах. Паведамленне гiтлерау- заяву урада У . Сiкорскага як брытанii», абяцау пауплы- народ,- на аснове саюза па Разрыу адносiн памiж ура-
нiя вобласцi Украiны i Бела- скага радыё было шматразо- «прамую i вiдавочную дапа- ваць на У. Сiкорскага i па- узаемнай дапамозе супраць дам СССР i польскiм эмiгран
русi. 8 красавiка у пiсьме у ва пауторана польскай эмi- могу гiтлераускiм праваката- пярэджвау Сталiна ад кан- немцау, як галоуных ворагау цкiм урадам быу заканамер
НКУС палкоунiка польскай гранцкай прэсай. 16 красавi- рам у справе фабрыкацыi чатковага разрыву адносiн Савецкага Саюза i Польш- ным у тых канкрэтна-гiста- 1 
apмii 3. Берлiнга, якi разам ка польскае мiнiстэрства на- подлых фальшывак» . 21 кра- з польскiм урадам, таму што чы». рычных умовах: Hi урад 
з групай iншых афiцэрау не цыянальнай абароны надру- савiка з ' явiлася паведамлен- «паведамленне аб разрыве У гэты . ж дзень намеснiк У. Сiкорскага, нi сталiнскае 
пажадау пакiнуць СССР · у кавала камюнiке у . русле не ТАСС, дзе было указана, прынесла б самую вялiкую наркома замежных спрау кiраунiцтва не змаглi пера- 1 

1 
складзе apмii Андэрса, было паведамленняу Берлiна, на што артыкул у «Правде» магчымую шкоду у Злуча- СССР А. Я. Вышынскi высту- асэнсаваць гiсторыю адносiн 
пастаулен.а пытанне аб арга- наступны дзень з, аналагiчнай «цалкам адлюстроувае пазi- ных Штатах, дзе палякi шмат- niy перад англiйскiмi i аме- дзвюх дзяржау, зрабiць з гэ
нiзацыi у СССР польскiх ча- заявай выступiу урад У. Ci- цыю кiруючых савецкiх ко- лiкiя j· уплывовыя». рыканск1м1 журналiстамi з тага адпаведныя вывады, за
сцей . корскага. Без канi:ультацый лау у даным пытаннi». У гэты Пазiцыя савецкага кiраунiц- пераказам пазiцыi Савецкага быць на традыцыi i забабоны 
У польскiм эмiгранцкiм з СССР ён 18 кр·асавiка ж дзень 1. В. Сталiн накiра- тва засталася нязменнай. Ста- кiраунi[lтва адносна польска- перадваеннай палiтыкi. Груз 

друку заява ТАСС выклiкала звярнууся• да Мiжнароднага вау Ф. Д. Рузвельту i У. Чэр- лiн у пасланнi у адказ зая- га урада У. Сiкорскага . У яго мiнулага нараджау узаемны 1 
шквал абурэнняу. Антысавец- Чырвонага Крыжа з , прось- чылю пасланнi, дзе указвала- вiу, што «справа перарыву ад- прамове выкладался гiсторыя недавер. У апошнi перыяд 
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кая прапаганда дасягнула бай расследаваць «катынскую ся, што «цяперашнi урад По- носiн з Польскiм урадам савецка-польскiх адносiн з лi- двухбаковых адносiн палiты- · 
апагею . Нават многае бачыу- справу». Гэты ж орган пры- льшчы, скацiушыся на шлях з ' яуляецца ужо справай вы- пеня 1941 да красавiка 1943 ку абодвух урадау вызначалi 
шыя чыноунiкi Форын Офiс цягваюць да расследавання i змовы з гiтлераускiм урадам, рашанай». Тым не менш поль- года. Вышынскi абвiнавацiу хутчэй эмоцыi, чым рэальная 
лiчылi польскую прэсу апа- гiтлерауцы. 29 красавiка Ге- спынiу на справе саюзныя ад- скае пытанне абмяркоувала- польскае кiраунiцтва у Лон- ацэнка абставiн. 
зiцыi у Лондане фактарам, белье, не хаваючы радасцi, носiны з СССР i стау на пазi- ся Сталiным i Чэрчылем да дане у зрыве ваеннай да!-'ОУ- Разрыу паскорыу паляры-
якi ускладняе савецка-поль- запiсау у сваiм дзённiку: цыi варожых адносiн да Са- сярэдзiны мая 1943 года. ленасцi ад 14 жнiуня 1941 зацыю сiл у польскiм ~рамад- 1 
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скiя адносiны . Майстры пра- «Рэдка якi выпадак з моман- вецкага Саюза. Зыходзячы з Пасля разрыву адносiн з года (датычыла фармiраван- стве . 
вакацый выкарысталi адзiн са ту успышкi вайны закрануу усяго гэтага, Савецкi урад эмiгранцк iм урадам рэзка ня пgльскай apмii у СССР i Блок левых сiл Польшчы - , 
спрэчных момантау памiж так грамадскую думку, як гэ- прыйшоу да· вываду аб неаб- актывiзавалася дзейнасць Са- уступлення яе у бой на саве- Саюз польскiх патрыётау 
СССР i Польшчай - пытан- ты ... Наогул прызнаюся, што ходнасцi спынiць адносiны з юза польскiх патрыётау у цка-германскiм фронце), у у СССР, Польская рабочая 
не аб лёсе польскiх афiцэрау, мне удалое я стварыць глы- гэтым урадам». Напэуна, па- СССР. 28 красавiка па савец- нежаданнi супрацоунiчаць, партыя, ix узброеныя фармi·
узятых у палон Чырвонай бокую брэш у варожым лаге- дзеi вакол Катынi у нейкай каму радыё. старшыня Саю- у арганiзацыi шпiёнскай сет- раваннi, абапiраючыся на 
Арм i яй у 1939 годзе. 13 ры, пры тым выклiкаць больш ступенi дазволiлi Сталiну за В. Васiлеуская звярнулася кi i антысавецкай прапаган- ваенна-палiтычную падтрым- 1 
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красавiка 1943 года гiтлерау- значны крызiс, чым у свой амаль неадчувальна для сва- да палякау, што жывуць у дзе на тэрыторыi СССР. · На ку СССР, узначалiлi склада-
цы аб'явiлi, што мясцовае час памiж Дарланам дэ ёй рэпутацыi ажыццявiць раз- СССР. Заявiушы, што «эмiг- «лонданскiх палякау» цапкам ную i цяжкую барацьбу поль-
насельнiцтва у раёне Каты- Голем». рыу з польскiм эмiгранцкiм ранцкi урад Сiкорскага не лягла адказнасць за разрыу скага народа за вызваленне 
нi (Смаленская вобласць) Польскi урад разумеу, урадам. Гэта даказваецца прадстауляе. польскага наро- адносiн памiж двума урадамi. сваёй краiны ад фашысцкiх 
паказала iм магiлы 1 О тысяч што такi паварот падзей ра- i паспешлiвасцю, з якой бы- да», яна заклiкала палякау Зроблена гэта бt1ло у , стылi, акупантау, прад ' явiлi важкiя 
польскiх ваеннаслужачых, на цi позна завядзе польска- ло аб ' яулена аб разрыве. памножыць уклад · у справу якi прынёс славу Вышl.1нска- прэтэнзi 1 да к~раунщтвJпа-
быццам расстраляных орга- савецкiя адносiны у тупiк. 25 красавiка, калi яшчэ не перамогi над агульным во- му на палiтычных працэсах сляваеннай Польшчы. 
намi ГПУ у сакавiку 1940 Разлiк ён рабiу на тое, што былi атрыманы зваротныя рагам. 1935-1937 гадоу. 
года. (Паколькi падзеi вакол Лондан будзе на ix баку. пасланнi ад Рузвельта i Чэр- 6 мая у «Правде» былi 8 мая у Маскве адбыуся 
Катынi зараз з ' яуляюцца Калi 15 красавiка Сiкорскi чыля, В . М. Молатау уручыу надрукаваны адказы старшы- 111 Усеславянскi мiтынг . Са- А. РУСАКОВИ Ч. 
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1 ПРАШУ СЛОВА! 

НЕ ТРЭ&А ПPblKPbl 

А9ТАРЬIТЭТАМ 
Партыя - гэта nадсiстэма гiамадства. Змест, формь1 i ме

тады работы яе nавiнны змяня~а з развiццём усёй сiстэмы. 
Калi rэтага не адбываецца, пер ая nачынае тармазiць развiц

цё другой . Змест, формы i мета~ы nартыйнай работы ва умо
в?х nерабудовы у аснове сваёй не змянiлiся, што iстотна стрым
лшае nрацэс радыкальных пера ен у грамадстве. 

Як грамадскае фармiраванне артыя - rэта частка цэлага, 
значыць, частка народа. Узнiкне,1не лозунга « Народ i nартыя 
неnадзельныя» не в·ыnадковае. Настойлiвае nаутарэнне, што 

, u • 1 • 
частка I цэлае утвараюць адз1нства, св~;дчыць, што у даным . 

адзiнстве нешта не так. 1 canpay!i,ы, nартыя з• авангарду наро
· да, якой яна з'яулялася у р~валюцыйны час, у значнай 
сваёй частцы у nерыяд культу асобы, валюнтарызму i у час 
застою. адарвалася (у асноуныrн1 ' аnарат) ад народа i нават 
супрацьnаставiла сябе яму. У гэт м сапраудная nрычына з 'яу
лення лозунга « Народ i nартыя непадзельныя». 

3 таrо часу, як узнiкла грамfства, iснуе iнсты'rут улады. 
Дарэчы , людзi iнтуiтыуна, а ~r-rчыма, нават iнстынктыуна· 
iмкнуц~а (у асноунай сваёй м~:с 1 ) да устанаулення трывалай 
улады у rрамадстве. На жаль, бdfьшасць з ix даrэтуль звязва
юць трывалую уладу з наяунасцl° моцных, валяных асоб. Тут, 
на \\!ОЙ nоrляд, хаваецца небясnека для nерабудовы, якая 
даnускае у грамадстве уладу, засkаваную на строгiм выкананнi 
законау , а не на дыктаце acoбнil.ix людзей, якiя пасnрабуюць 
вырашьщь задачы пер~будовы в~лявымi. метадамi: Як магчы
ма i тое, што яны зноидуць nадrрымку у насельнщтва. 

П рацяr лая i эфектыуная у nа!iтычных, эканамiчных i iдэа
лаriчных адносiнах улада маг ыма, як nаказала гiсторыя 
развiцця чалавецтва, толькi на аконнасцi i дэмакратыi. Усе 
рэвалюцыi ажыццяулялiся пад с ягам галоснасцi, дэмакратыi 
i законнасцi, nад якiм iдзём зараз i мы. lдэолагам i nрактыкам 
аутарытарнага стылю кiраунiцтва трэба зразумець, што ма
riстральны шлях развiцця чщ~авецтва - дэмакратыя, што наш 

• , u I u • 

рух наnерад знаходзщца у npariioи залежнасц1 ад nашырэн-

ня nравоу i свабод грамадзян. 1 Можна, наnрыклад, nрыму
сiць чалавека каnаць зямлю Р.Ыдлёукай, можна nрымусiць 
яrо рыць зямлю экскаватарам, ~ле немаrчыма загадаць наni
саць складаную nparpaмy для ЭВМ, стварыць высокаякасны 
штучны матэрыял, nавысiць ураhжайнасць ... Для высокапра
дукцыйнай, творч·ай работы nра~аунiку неабходна мець цiка
васць да справы, якой ён займаецца. Адмiнiстрыраванне ва 
умовах сучаснага навукова-тэхнiчнага прагрэсу неrатыуна ад
бiваецца на эфектыунасцi матэрыяльнай вытворчасцi. 

Для нармальнага функцыянiравання механiзмау улады неаб
ходна яе раздзяленне на духоуную i свецкую. Калi чала
век - адзiнства духу i цела, грамадства - адзiнства духоу
нага i матэрыяльнаrа, так i у фуrкцыянiраваннi улады выдзя
ляюцца два найбольш агульНЬ\Я складаючыя яе элементы: 

улада духоу_ная i улада матэрыяrьная. _1 тая, i дРJГа~ nрасле
дуюць адну I тую ж мэту - нармальнае 1снаванне I су1снаванне 

грамадскiх арrанiзмау. Улада а)~,на i адзiная : наколькi узае-

мазвiiзаны дух i цела, духоуна'е I матэрыяльнае у rрамад

стве, настолькi узаемазвязаны \ духоуная i свецкая (матэ
рыяльная) улады. Аднак кожная з i'x, нягледзячы на цес
нае ix узаемадзеянне, выконвае у грамадстве сnецыфiчныя 
функцыi. r 
У ricтopыi шмат прыкладау таrо , як духоуная i свецкая улады 

nрыходзiлi у суnярэчлiвасць адна з другой. Справа нярэдка 
даходзiла да. rрамадскiх калiзiй.~Ка.лi_ ж уся улада была _скан
цэнтравана у адных руках, уста аул1валася дыктатура I дэс

патызм. У нашай айчыннай ri торыi прыкладам аnошняга 
·з'яуляецца культ асобы. 

Вялiкае значэнне мае духоуна ул ада. З 'яуленне пiсьменнас
цi, кнiгадрукарства, а у наша f стагоддзе кiно, радыё i тэ
лебачання узмацняюць ролю гэтай формы улады. 

3 улiкам сучаснай грамадск~й сiтуацыi, партыi, як мне 
здаецца, трэба перагледзець с1ваё месца i ролю у жыццi 
rрамадства. 

Я не хачу сказаць, што дзейнасць nартыi неабходна звесцi 
выключна да iдэалагiчнай, nалiтыка-выхаваучай работы. Але 
калi Саветы будуць nераважна займацца грамадскiм бьщцём, 
то партыя - грамадскай свядо~l, асцю, не адыходзячы, ·зразу
мела, ад nраблем матэрыяльных умоу жыцця людзей, разам 
з тым не nадмяняючы ,сабой Савtты i iншыя дзяржауныя opra-
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ны. J . 
Пастаянна трымаючы у no~ зроку nрацэсы, духоуныя i 

~атэрыяльныя, якiя_ ад~ываюцц у гр_амадстве, nа~тыя па!iнна 
уnлываць на развщце rрамад тва з дапамогаи духоунага 

фактара, што на практыцы б ~r'-зе азначаць nошук шляхоу, 
метадау i сродкау вырашэння с~nярэч.~iвасцей, што узнiкаюць 
у грамадстве, в~шрацоуку cтpap~ii i тактыкi ра.боты з чаJ~а
векам. 

Каб nайсцi хутчэй, nаскорыць nрацэс грамадскiх пераут
варэнняу, riартыя nавiнна паказаць nрыклад nерабудовы. Пер
шы крок ужо зроблены - nачалася nерадача улады Саве
там. Другое, што, на мой nогляд, трэба рабiць,- nрацяrваць 
скарачэнне партыйнага аnарату. На ycix узроунях арганiза
цыйнай nабудовы nартыi п а вiнны бьщь, 'як мне уяуляецца , 
толькi два аддзелы: арганiзацыйны (кадравы) i iдэалагiчны. 
Увесь ас~атнi механiзм nартыi lавiнен функцыянiраваць на 
грамадсюх nачатках. 

Зрабiушы такi крок, nартыя значна умацавала б свой 
аутарытэт. Самае ж галоунае ВЦ· умацаваннi аутарытэта nар
тыi ~ асабiсты nрыклад камунiста. Член nартыi, дзе б ён 
нi працавау, nавiнен весцi за сабой людзей, весцi, як адзначау 
У. 1. Ленiн, «сiлай аутарытэта, tiлай энeprii, большай воnыт
насцi, большай рознабаковасцi, ! большай таленавiтасцi». Су
часны nартыйны функцыянер nавiнен бьщь «rуляючым» трэне
рам: як фармальным, так i нефармальным лiдэрам. Толькi 

за саnраудным лiдэрам nойдуць зараз людзi. Такi не nрыкры

ваецца аутарытэтам nартыi: ён Jiae асабiсты аутарытэт. 
1. МАРОЗАf, 

дацэнт, к ндыдат ,тiласофскiх навук. 

- .118. n,,.. r- ... ,,n?o.un ' А 

САКРЭТ ФI РМЫ 

. .. ЗАКIНЕ CJIOBA TOJIЫI 

ВЫДАТНАЯ ПРАЦА 

fмкнуцца замянiць сnецыяkiстау-nрафесiяналау, калi 
iснуе столькi «белых плям» у сферы паслуг - гэта rлуn 
ства, - сцвярджае старшыня ст:\/дэнцкаrа кааператыву nры 
будаунiчым уnрауленнi « Клiм-ент Ахрыдскi» ( Сафiйскi 
унiверсiтэт) Тодар Дзiмантау:-+ Напрыклад, арrанiзацыя 
nакуnак na тэлефоне. Есць i студэнцкае кааnератыунае 
таксi. Калi хто-небудзь пажа~ае паrлядзець нашумелы 
фiльм , спектакль , наша бюро д~nаможа nазбавiцца траты 
часу у дoyrix чэрrах. Плата nrы гэтым не такая ужо i 
вялiкая. 
Пры кааnератыве адкрыта тэлье « Рэчы наnракат», 

створана атэлье вiдэа- i ryкaзanicy, машынапiсных nacлyr, 
бюро nеракладау. 

Пошукi i nраnановы кватэр, якiя здаюцца студэнтам, 
дауно nератварылiся у «бiзнес вынаходлiвых кватэрных 
маклерау . 3 iмi у хуткiм часj nачне сnаборнiчаць сту
дэнцкае «кватэрнае бюро». 

Студэнцкi кааnератыу - дэr.акратычная арганiзацыя. 
Тодара, наnрыклад, выбралi т~йным rаласаваннем nасля 
nрадстаулення nеракаl!аучай i nадрабязнай, абгрунтаванай 
канцэnцыi дзейнасцi кааnерать\ву. Было ж у яго восем 
ка~курэнтау у «nерадвыбар~-~йJамn. a.нii». Хоць не надта ! 
выиграе старшыня ад сваеи учнаи nасады - тольк1 

дадатковы rалауны боль. А на экзамене ён nавiнен 
быць «nадкаваны» на усе сто. lначай - развiтвайся з 
месцам, бо дзейнасць у каапе атыве не nавiнна nерахо
дзiць дароrу асноунай - вучоб1е. --~ 
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АРЫЕНЦIРЫ 3 СУЧАСНАСЦI H E MACTAMI 
Рэформа вышэйшай 

сярэдняй адукацыi буксуе 

. сёння rэта вiдавочна. Аказа
лася, што iснавання адной 

толькi мэты недастаткова, 

каб зрушыць з месца такi 
складаны механiзм. Патрэб

ны яшчэ арыенцiры. Не толь

кi з мiнулаrа - як узнаулен
не лiцэяу i riмназiй, напры
клад. A.Jie i з сучаснасцi - той 
вопыт, якi маюць "сiстэмы 

адукацыi у развiтых краiнах. 
На жаль, не кожнаму 

студэнту i нават доктару на
вук удаецца пабачыць rэта 

сваiмi вачыма. Таму першае 
маё пытанне доктару фiлала
riчных навук, прафесару~ Ба

рысу Юсцiнавiчу Норману, 
якi у мiнулым rодзе праца·вау 
у Тэхаскiм унiверсiтэце (r. Ос
цiн), такое: 

- Я к часта выкладчыкi са-· 
вецкiх ВНУ бываюць з наву
ковымi мэтамi у Злучаных 
Штатах, а ix амерыканскiя 
калегi - у нас? 

- Тая праrрама, у рам
ках я кой я працавау у 3 ША, 
дзейнiчае уж.о трэцi год i пра
дуrледжвае на кожны новы 

семестр новую rpyny савец

кiх выкладчыкау. Адначасо
ва такая ж колькасць амеры

канскiх выкладчыкау прыяз
джае у Савецкi Саюз. 

- У чым, на Ваш погляд, 
галоунае адро:щенне амеры, 
канский сiстэмы навучання 
ад нашай? 

- Першае, навучанне у 
амерыканскiх ВНУ платнае. 
Памеры rэтай платы розныя 
для розных навучальных уста

ноу: у прыватных ВНУ (ix 

у краiне больш, чым палова) 
яна вышэй, чым у дзяржау

ных. Плата залежыць так сама 
i ад прэстыжнасцi ВНУ: на
конт rэтаrа у ЗША iснуе свое
асаблiвы «табель аб рангах». 
Прыкладна 15-17 тысяч до
ларау у год плацяць студэн
ты прыватных устаноу, а дзяр
жауных - каля 4-5 тысяч. 

Другое, амерыканскiя В НУ 
з 'яуляюцца аднача_s..ова буй
нейшымi навуковымi цэнтра

мi. Фундаментальная навука 
у Злучаных Штатах ствараец
ца ва унiверсiтэтах. 

- А ix тэхнiчная база? 
- Тут параунанне так-

сама не на нашу карысць. 

На дpyri дзень пасля пры
езду я атрымау... ключ ад 
уласнаrа кабiнета. Калi я, 
прафесар, меу свой кабiнет 
у роднай ВНУ? А у Тэхас
кiм унiверсiтэце кожны аспi
рант працуе у асобнь1м па
мяшканнi. 

Тэхаскi унiверсiтэт цал
кам забяспечаны персаналь
нымi камп'ютэрамi - дзя
куючы адной вядомай фiрме. 

· Дарэчы, фiлолаrам яна пе
рада.ла ix бясплатна з умо

_ вай, што факультэт сiстэма
тызуе сабраны вопыт i пера
дасць фiрме. 1 вось, уявiце, 
на кафедры, дзе працуе 15 
выкладчыкау, 16 камп'ютэ
рау! 
Я ужо не кажу пра капi

равальную тэхнiку. На кож

ную лекцыю я прыходзiу 
крыху раней, каб надрука
ваць на ксераксе неабходныя 

мне для заняткау матэрыя
лы ... 

( зАВОЧНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 
j" 
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Калi вы павернеце гэтую f,таронку на 180 градусау, 
то убачыце ужо знаём~1я знакi 1С, П, К. 
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BCТIIK МСТИJ!И I C:IИJIII СТ!IЛИ СТ!IТЬ есть весть . месть 

Пасля закругленняу пiсаць СТ не зусi~ _зручна. Але гэт~1 
·знак часцей сустракаецца пасfя галоснаи Е. Знак адсоу
ваецца управа i пера ход ад левага павароту да правага спрошч
ваецца: 

и 
сесть подсесть лесть клесты плести сплерти 

/ ,/ "':7/ 
шили шест шить шмель ешь шлем подшили подстрелишь 

кипел вскиqел ПJШЛИ всплыли всплыть всем весить 

- Амерыканскiя студэнты 
адрознiваюцца ад савец
кiх? 

- Па узросту - не. А 
па знешняму выrляду i па

водзiнах - вельмi. Апрана
юцца вельмi лёrка i нават, 
я б сказау, вольна. - там жа 
поудзень, спякота. Моrуць 
прыйсцi на заняткi басанож, 
пiць прама на лекцыi «кока7 
колу» цi сок. Але rэта дробя
зi. Бо амерыканскiя сту
дэнты здалiся мне больш 
ДАРОСЛЫМI, чым нашы. 
Маrчыма, таму, што не зале
жаць ад. бацькоу: большасць 
з ix аднача.9.1в11- в;учыцца i 
працуе. 

- Цi можна пара{Jнаць 
унiверсiтэты ЗЩА з К-емб
рыiJжам i Оксфардам у Вя
лiкабрытанii, якiя ужо пера
тварылiся у гарады дзякуючы 
сваёй палiтычнай i эканамiч
най аутаномii? 

- Амерыканскiя унiверсi
тэты таксама вельмi сама
стойныя. Тэхаскi, напрыклад, 
- rэта цэлы гарадок са сваi

мi службамi i парадкамi. 
Насельнiцтва rаворыц~: «та
ун i rаун» (rорад i ман

тыя), аддзяляючы такiм чы
нам унiверсiтэт ад астатняй 
часткi rорада. Тут свае маrа
зiны i кiназалы, баrатыя бiб
лiятэкi i музеi, стадыёны i 
нават свая палiцыя. 

- Вы адчувалi, працуючы 
у Тэхаскiм унiверсiтэце, што 
Амерыка · не пазба{Jлена на
цыянальных праблем? 
1. -:-- У нас у лiтаратуры пра 
З~А у~ ~энтр rэтай прабле
мы З;iуседы ставяцца ад-

носiны да неrрыцяж.:кай част
кi насельнiцтва. 1 сапрауды, 
асобныя праявы расавай дыс
крымiнацыi тут можна назi

раць: Напрыклад, ва унiверсi
тэце, , дзе я працавау, сту
дэнтау-неrрау ·вельмi мала -
каля 1 працэнта · . 
Гэта тлумачыцца riстарыч
нымi i мirрацыйнымi асаблi
васцямi штата Тэхас. · Зараз 
тут асела шмат выхадцау з 
краiн Цэнтральнай i Лацiн
скай Амерыкi, ёсць пасялен
нi пераважн~ славянскаrа 
паходжання. Тут можна ча
сцей пачуць «У нас · у Тэха

се», чым «У нас у Амеры
цы» - некалi Тэхас быу неза
лежнай рэспублiкай.:. Галоу
нае, што склад~ны працэс 

пераплаукi нацыянальных 
асаблiвасцей у аrульнааме
рыканскiм «катле» н_iкiм 

штучна не паскараецца. 

- Вашы прыемнь,я {Jра
жаннi ад Амерыкi? 

- Адносiны да iнвалi
дау як да паунакроуных 
членау rрамадства. Цудоуны 
стан бiблiятэчных фондау. 
Тэставая сiстэма экзаменау. 
Баrацце садавiны ... 

- А ц~то не падабалася? 
- Аутаматычныя усмешкi. 

Запрашэннi на вячэру за 
твой асабiсты кошт. Прырода 
у прыватнай уласнасцi - ка
лючы дрот уздоуж дapori. 
Цэны, якiя заканчваюцца на 
«9» цi «99». Тараканы у да
мах. Бюракратызм чыноунi

кау .. .: 

Гутарыу С. ШАПРАН. 

ХТО МЫ? 

ЯКIЯ ВЫ? 

Студэнты унiверсiтэта Ка

лгары, акр_амя хакея, бейс
бола, пiва i рок-н-рола, лю
бяць ящчэ i падарожнiчаць. 
Прычым не абавязкова за 
тры-дзевяць зямель. Можна 
пайсцi у паход па Скалiстых 
Гарах, што знаходзяцца у ра
ёне правiнцыяльнага парка 

Кананск iс (прыкладна у ся
мiдзесяцi кiламетрах ад Кал
гары). Аднак сапраудныя 
«валацугi» усё ж мараць пра 

Арктыку. Таму палатка «Цi

ni» - тыповае жыллё карэн

нага iндзейскага насельнiцт

ва, з 'яуляецца месцам па
ломнiцтва аматарау падарож-

жау. 
М. МАСТОУСКJ. 
Фота « Гонт лет». 

Цi зручна абазначаць ВС i ВЗ ~дным i тым жа знакам? Нават 
вельмi зручна. Уявiце, што ВС / ВЗ абазначалiся б рознымi 
знакамi. Не трэба часам за~умв~цца, я~ая лiтара iдзе следам, 
глухая цi ,звонкая, што нап1саць f ВС ц1 ВЗ. На шчасце, выб1-
раць не патрэбна., 

взвесить вести взвести взвесь лет взлет взлетишь 

Скарачэннi: 

7 /1 О== 

стоит школа школе школы 

ЛР,4.КТЫКАВАННЕ: 

и? 
с:редняя школа 

/} 

/ 
dКОНОМИШЬ все 

Стек стеклить стеклили степь степи стелить стелил стелили 
стык стыки стыл стиль кисти подстелили подмести подвести 
шел шелк тише мыши пиши дыши подшить подпиши лишь 
лишили пилишь делишь едешь пишет спеши летишь пешки 
мешки вешки стремишь встретишь подселишь выть взвыть 
мести взмести взмыть взвесили вскипели. 

Есть ли в классе дети? Ели стыли в декабре. Лист липы. 
Выстрел в степи. В клетке пели клесты. Есть ли в квартире 
электричество? Листы стелили встык. Подле сестры сидел 
клест. 

Тише, мыши! Мы шили. Выше ели летели· клесты. Ешь 
кекс. Ты экономишь электричество? Вы в школе., Дети, спеши'те 
в класс. В средней школе слет. Ты едешь в степь. 
Всем в класс. Взвесить листы. Всплыли киты. В селе взвыли 

псы. Мести ·класс. Взмести пыль. Всем сидеть в классе. 
Есть в стране и степи, и лес. Мыши сидели в мешке. Под 

мешки подстелили лист'ы. Эти вести мы встретили в классе. 
· Сестры спешили в класс. Вы взвесили мешки? 

В селе стоит школа. В школе дети. Все ли дети в школе? 
Все шли в класс. Стоит высокий шест. Подле школы стоит 
ель. 

Урок вёfj 
Уладзiсла{J ГЕРАС/МАУ. 

·ддЭIНЫМI 
Прыкладна сто гадоу назад адзiн гiсторык даволi 

сур'ёзна пераконвау, што iJ Гамбурга значна больш 
гiсторыi, чь~м у большасцi iншых нямецкiх гарадоу. А 
адзiн з сучасных вучоных лiчыць яго зусiм новай 
з'явай у гiсторыi ФРГ. У ка.!!,_чатковь~м вынiку, напэу
на, правы i першы, . i другi. Гамбург заусёды быу 
горадам-рэспублiкай, кожны жыхар якога штодня 
адкрывау для сябе нешта новае. 

Заснаваны горад у часы 

Карла Вялiкага (768-814 гг . ). 
Недалёка раскiнулася Эльба, 
злева - невялiкая рачулка 
Бiле, справа - Альстэр. Тут, 

· на пясчаным узвышшы, enic
кan .:_ пасланнiк Ансгар, i. 
абаснавау мiсiю, назва якой 
потым перайшла да горада . 

Вызначальным момантам у 
далейшай гiсторыi Гамбурга 

з'явiлася членства у «Ган
зе» - сярэдневяковым саю

зе партовых i гандлёвых гара
доу, створаным для абаро0 
ны сумесных гандлёвь-1х шля

хоу. Нягледзячы на паспяхо
вае развiццё Гамбурга i:ta 
працягу стагоддзяу, яго гра
мадзянам не заусёды шанца

вала. Яшчэ страшней, чым 

вялiкi пажар 1842 года, якi 
за чатыры днi знiшчыу амаль 
усю гiс1:арычную частку гора

да, была для Гамбурга другая 
. сусветная вайна. Разбураны 
звыш 50 працэнт-ау дамоу, 

80 працэнтау партовых пры
чалау i амаль палова фабрык 
i заводау. Зараз колькасць 

жыхароу горада дасягнула 

даваеннаrа узроуню. Як i ра
ней, Гамбург уваходзiць у лiк 
вядучых партовых i гандлё
вых гарадоу Еуропы. 

Сёння Гамбург выйшау на 
другое , месца пасля Франк
фурта-на-Майне у галiне бан

каускай справы. Акрамя таго, 
гэта буйнейшы прамысловы 
горад у ФРГ i значны цэнтр 
сродкау масавай камунiка-

' цыi. Рэкламны дэвiз горада 
«Узлёт на поуначы», прыду

маны турыстычнымi менед

жэрамi горада-рэспублiкi у 
сярэдзiне васьмiдзесятых га

доу, мае даволi трыв~лу~:о 
аснову. Аднак ён уключае 
не толькi росквiт i nocnexi. 
Госцi горада хутка заува

жаюць, што мiтраполiя з ве

лiзарным портам напоунена 
дынам'iчным, пульсуючым 
жьщцём. 

Напэуна, характар горада 

вызначаюць яго маеты i рэкi. 
У цэнтры пануе' Альстэр. 
Тыя, хто наведваецца сюды, 

не хочуць верьщь, што гэта 

рэчка, таму што запруда 

выглядае як сапрауднае во

зера. Запруджвалi раку двой- . 

чы: у 1196 i 1266 гадах, што 
мела, безумоуна, практыч
ную аснову: патрэбна было 
прыводзiць у -рух млынавыя 

жорны. А дзе шмат rзады, 

нельга абысцiся без мастоу . 

Гарадскiя вулiцы i аутатрасы 
перасякае 1121 мост, а калi 
улiчыць яшчэ i маеты у пор
це, на чыгунцы i у метро, 

боль-шасць з якiх пралягае 
пад зямлёй, то лiчба гэта 
дасягне 2428. 1 хоць няма 
такога легендарнага, як «мост 

уэдыхау» у Венецыi, тым не 

менш знойдуцца не менш 
папулярныя. Напрыклад, 
Ламбардны мост. Ен падзя
ляе Альстэр на унутраны -
размешчаны у цэнтры, i зне
шнi - там знаходзiцца i сла
вуты «rуарусны рай». Гэты 

каменны мост быу узведзе
ны у 1868 годзе. Старамод:: 
ныя кандэлябры , а не сучас
ныя лямпы, даюць рамантыч

нае святло. Але хутка тран
спарт стау дыктаваць свае 

умовы i гэтага моста гамбург-, 
цам аказалася недастаткова. 

У 1953 годзе бу дуецца Новы 
ламбар~ны мост. 

Непадалёку ад знешняга 
Альстэра знаходзiцца с;:амы 

вялiкi парк горада - такса
ма гонар мясцовага насель

нiцтва. На плош'чы у 180 га 
размясцiуся сад, гай, пла

вальны басейн, спартыуныя 
збудаваннi, пляцоукi для 
гульняу. t,.саблiва прыгожы 
парк позняй восенню, калi 

усё набывае цудоуную зала
цiста-жоутую афарбоуку. 

. Гамбургцы любяць у гэты час 
гуляць у iм з дзецьмi. 

Наогул, Гамбург - цудоу-
. ны горад. Тут ёсць што па
глядзець, чаму павучьщца, 

хоць, безумоуна, i яго жы
хароу турбуюць многiя праб
лемы. 1 усё ж горад-рэспуб
лiка заусёды знаходзiцца на 

быстрынi жыцця. 

А. ГУСАК. 
Гамбург - ~iнск. 

«Уявiце сабе сiтуацыю: дэе~яць ч~лавек выходзяць на 
тэлепатычны кантакт з незямно~ цывiлiзацыяй, эагадзя nраду
мваюць пытаннi, якiя будзе задаваць кожны з дзесяц1, да
мауляюцца запiсваць адказы. С!У вязi памiж эксперыментата
рамi - нiякай, кожны «працу\'» сам-насам»,- распавяда: 
Павел Мухортау, спецыяльнь карэспандэнт «Советскои 
молодежи», якi пабывау у намальнай зоне у Перм-
скай вобласцi. \ 

Гiсторыя ж гэта пачалася з лiс!та Эмiля Бачурына, ствараль
нiка Пермс;кай групы па вывуч~н~ю анамальных з'яr у газ_еце. 
Ен паведамляу аб .:'кспе~ЫЦЫI ( зону, дзе ба:,ЫЛI «дз1уных 

' людзей без тварау, вял1кага rосту, у чорнаи вопратцы», 

зауважалi «талеркi», «бананы>\ i «гантэлi» (сам . Бачурын 
эацiкавiуся зонай пасля таго, як у пачатку васьм1дзесятых 
гадоу у М. шабашнiкi узялiся l за будаунiцтва атарау· для 
гаспадарчых патрэб, а~е рап_та~ у адзiн дзень _з'ехалi, не 
атрымаушы нават разтк, пам1наючы «нячыстую с1лу»). 

Калi вы чакаеце працягу «М+кага трохвугольнiка», у блi
жэйшыя месяцы ён выйдзе асобнай кнiгай. Дастаткова пера
весцi на рахунак 200461243 Mq>O 201412 Фрунзенскага ад
дзялення Жылсацбанка г. МасквJ1 суму 5 руб. 80 кап. за кожны 
экземпляр кнiгi, указаушы ваш l адрас i - пад графой «для 
пiсьмовага паведамлення» - ко.hькасць экземплярау, на якую 
вы зр~бiлi перавод; затым_ на af:1 рас. НКВЦ «Сагбан» дасла_ць 
у паштовым канверце заяуку н кн1гу з дакладным зварот

ным адрасам i квiтанцыяй паш овага пераводу - i кнiга у 
вашых руках. · 
Адрас НКВЦ «Сагбан»: 103009, Масква, вул. Нямiровiча-Дан-

чанкi, З (МГПВЭО). -
Заяукi прымаюцца да 1 люта1а 1990 года. -
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3аrадкавы 5Г Мiнi-э~скурс 
пелiн» i некiм з сяброу спа
кушан.ы менавiта гэтай му

зычнаи сектай, меу намер 
куп iць першы трапiушы пад 
рукi дыск групы. Абодва вяр
нулiся з пакупкамi. Расчара
ванне прыйшло адразу пасля 

таго, як недасканалая irолка 
айчыннага прайгравальнiка з 
характэрным ' патрэскваннем 
заслiзгала па чорнаму глян
цу дыска. Альбом «Назарэт» 
адкрывауся бурнымi апла
дысментамi. «Дзiуна»,- пра
мовiу яго rаспадар,- здаец
ца, павiнен быць не канцэрт

нiк ». Аднак адразу за апла
дысментамi загучала прамова 

ва уласным выкананнi Леанi
да Iльiча. Такiм чынам, бур
ныя апладысменты, што ад

крывалi пласцiнку, былi зусiм 
не rулам захопленых мела

манау, а дружнае «адабрам» 
слухачоу застой нага генсека. 
Патрэбна было бачыць у гэты 
час твар няшчаснага тавары

ша, каб у поунай меры аца
нiць велiчыню трагеды i. На 

гэты «шэдэур», укладзены у 
сапраудны «назарэтскi» кан
верт з фiрменнымi кружкамi, 

наклеенымi з двух бакоу на 
цэнтр дыска, было затрачана 

нi многа, нi мала - 80 руб-

Сёння замест «Барыс Грабенш~ыкоfj~> амаль заf)сёды пiшуць 
проста - БГ. , «БГ - гэта, безvмоf)на, даf)но ужо не толькi 
чалавек. Гэта цэльнае, сёння алrаль акадэмiчнае, культурнае 
паняцце ... » - справядлiва ка._1статуе Сяргей Салаf)ёf) . Ен 

падзяляе людзей на тых, хто вед1е, што такое БГ, i тых, хто аб 
гэтьш - нi сном нi духам. Я ду аю, што першым пашчасцiла 
больut. 

Сквозь пластмассу и жесть 
Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья · 
Там, где лtы склонны видеть dтолбы. 
Пэfjна, гэта БГ нanicafj пра с1бе. 
Андрэй Вазнясенскi назваf) ягd гарадскiм Робiн Гудам. «Рус

кi савецкi паэт i кампазiтар, кj· аf)нiк групы «Акварыум» -
згодна аf)тарскай заf)вазе да « ссы» - больш за усё цэнiць 
незалежнасць. 

Дайте мне спеть эти пять нел гичных нот, 
Когда меня можно брать руками . 
Калiсьцi, убачыf)utы fj таварьииа дыск «Акварыума», набы

ты за вялiкiя грошы, я «навучqf)» яго: «Пойдзеш у армiю, i 
гэтых глупстваf) у галаве не зас7:анецца!» Гады мiнулi, «глуп
ствы» таварыша не знiклi, ды i tам я, калi не «фанею», то з 
творчасцю БГ знаёмы. j 
Но если ты хочещь слуutать, 
То я хочу петь для тебя. 
Родную фiрму «Мелоды.я» « квilрыум» цiкавiць мала: за 

18 год iснавання групы яна вы~усцiла толькi 3 ix дыскi ... 
«Я б хацеf), каб вершы, якiя я пiшу, iснавалi толькi f) музыцы, 

каб яны бьиi, як сiлы прырqды. 1 А пра мяне, каб нЬlто не ве-· 
даf) .. . » - сказаf) некалi Грабеншчыкоf), вядомы амаль што су
светна. 

с. ш. 

Я добра памятаю час, як 
гадоу пятнаццаць назад, 
мы, хлапчукi, на злосць да
рослым захаплялiся рокам 
·i як малiтву вымаулялi таям
нiчыя назвы на незразуме
лай мове. Малiтвай цi закляц
цем гэта - здавалася толькi 

недасведчаным равеснiкам. 

Мы ж спаборнiчалi у коль
касцi вядомых кожщ1му рок
груп: чым даужэй « малiт
ва», тым больш у ,цS!бе шан
цау называцца сапраудным 
рокерам. У тых cnicax, што 
перадавалiся адзiн аднаму з 
вуснау у вусны, на абрыу
ках паперы, у якасцi подпi
сау да маrнiтафонных альбо
мау са стужкай светла-ка
рычневага колеру, якая iрва
лася пасля двух-трох пра

слухоуванняу i якую склей
валi воцатнай эсенцыяй, а тое 
i наогул iзалентай (усё роуна 
irpa:na), у тых cnicax сярод 
забытых сёння назвау «Джэ
ферс Аэраплэйн», «Прокл 
Харум», «Велiвет Андэгра
унд» непазбежна rучалi та
кiя: «Дзiп Пёрпл», «Лед Зэ-

пелiн », « Назарэт», «Слэйд » i 
« Пiнк Флойд». Гэта бы·ла 
«залатая» пяцёрка, з творча

сцю якой быу знаёмы кожны 
паважаючы сябе бязвусы 
рокер. 1 
П адлеткi аб 'ядноувалiся 

у групоукi: « паплауцы» (па
клоннiкi «Дзiп Пёрл» ), « цэ

пелiны» (аматары «Лед Зе
пелiн » ) i гэтак далей. Члены 
гэтых «брацтвау » у адроз
неннi ад сённяшнiх «металi
стау » былi фанатамi цixiмi 
i даволi добрапрыстойнымi, 
хоць на той час ix доугiя вал а
сы i клё·ш выклiкалi у настау
нiкау школ большую агрэ
сiунасць, чым сённяшнiя чор
ныя курткi i шыпы у сучас
ных паkлоннiкау року. 
Кожны «фэн» дасканала 

ведау гiсторыю сваёй любi
май rрупы i гатовы быу спра
чацца да хрыпаты (далей 
гэтага у тыя часы справа не 
даходзiла) аб тым, хто больш 
здольны гiтарыст: Рычы Блэк
мар цi Джымi Пэйдж, кожны 
добрасумленна вёу свой рок
архiу, па крупiнках збiраюч·ы 

ПРАЗ РАСЧЫНЕНЫЯ ДЗВЕРЫ 

невiдз iмкамi, а яшчэ - па
ста вiлi на крэсла, каб Вы 
менш рухалiся ... 

- Першы ролiк быу у 
1979 годзе. Тады мяне яшчэ 
не «закалывалi» i не звязва
лi. Затое выразалi . А 
другi быу «Ненаглядная ста

ронка». Тады мяне прыму

шалi без .усялякiх пытанняу: 
проста наляцелi, «прышпiл i 

лi », паставiлi на высокую тум

бачку, каб я баяуся рукой 

махнуць лiшнi раз. Але ... 
i гэта выразалi . 

- Я дазволю сабе праве
сцi паралель: Злучаныя Шта
ты XIX стагоддзя сталi 
краiнай «амерыканскай ма
ры» - дзяржавай роуных "' 
магчымасцей. Аутамабiльны 
магнат Форд - былы чы
сцiльшчык абутку, паднялkя 
з нiзоу Марк Твен i Джэк 
Лондан. У той жа час якi дра
матычны i капрызны Ваш лёс, 
Пуrачовай , Разенбаума, Агу
заравай . Цi iлюзорная rэта 
паралель - ЗША XIX стагод
дзя i СССР XX-ra? 

- Я думаю, не. Людзi, якiх 
Вы назвалi, рабiлi сябе самi, 
без хплывовых сваякоу , пры 

брэжнеускiмi бровамi. Сён
ня гэта ужо набiла аскомiну . 
1 я не жадаю спяваць пра ад
сутнасць мыла i пральнага 

парашку. 

Зараз на чалавека абруш
ваецца так многа трывож

най i супярэчлiвай iнфарма
цыi, што мне хочацца прыму
сiць ... не, гэта няудалае сло

ва. .. справакаваць чалавека 

да таго, каб ён зазiрнуу у ся
бе. Мне хочацца , каб чала
век выходзiу з майго канцэр- · 
та адпачыушым, каб стана

вiуся крыху дабрэйшым у ад
носiнах да блiзкiх, суседзяу, 
сваякоу i проста незнаёмых 
людзей! я лiчу, што маё пры
значэнне у гэтым. Мн.е хо

чацца быць сiмвалам таго, 
што мы згубiлi з бегам часу ... 

- У апошнi час узн iкае 
~µмат песенных тэатрау: 
А. Пугачовай, А. Разенбаума, 
С. Намiн~, iснуе прыватная 
школа 1. Панароускай. У вас 
не з 'яулялася жадання ства
рыць свой тэатр i узяць пад 
апеку маладых? 

Ваперый Jlавонцьеj: «ПАВЯЛIЧВАЦЬ 

- Што датычьщь апекi -
я дастаткова многа працую з 

маладымi аутарамi, iмёны 

якiх нiкому не вядомы. 1 
бяру у свае праграмы мала
вядомыя групы, каб даць iм 
магчымасць паказацца перад 
публiкай. А будавац~ свой 
асабiсты дом - тэатр, раз
. водзiць бухгалтэрыю, шчыра 
кажучы, у мяне няма нiякага 

жадання. Гэта перш за усё 

пазбауляе чалавека творчага 
патэнцыялу. Вось Пугачовай 

ужо проста не да песень -
яна цягне на сабе гэты велi
зарны воз пад назвай тэатр 
песнi. Я вольны ад гэтага i ба
чу у такой справе мала ста

ноучага для сябе. 

СУМУ ДАБРАt 
Дзiуная рэч - жыццё! Назаутра аказваецца маг

чымым тое, пра што учора нават i не, марыу, цi наад
варот - думау шмат. Узлёты i падзеннi - увесь 
яе змест. 

Мой субяседнiк - Валерый Лявонцьеу. У мiнулым -
рабочы прадзiльнай фабрыкi, чарцёжнiк праектнай 
арганiзацыi, студэнт горнага iнстытут.а. Сёння - адзiн 
з лiдэрау «Музычнага Алiмпа», са званнем, як нi дзiу
на, усяго толькi заслужанага артыста УССР. 

«Самога сябе стваральнiк» - здаецца, гэта найбольш 
дакладная характарыстыка Лявонцьева. 
Сёння многiя ведаюць, што пачынаць яму было цяж

ка - прэславутыя часы застою. 

- Гавораць , кал i здымау
ся Ваш першы ролiк на :rэл е-

бачаннi, Вас прымусiлi саб
раць валасы, з.акалоць ix 

поуна й адсутнасцi грошай. 

Там у мне такая паралель зда

ецца справядлiвай. Магчыма, 

iмёны не супаставiмыя, але 

шляхi падобныя. . 
-- У апошнi час вы зусiм 

адмовiлiся ад песень на так 

званую сацыяльную тэму ... 
Раней я сапрауды iмк

нууся да непрыемнасцей. 

А у часы, калi забароны 
лiквiдаваны, адмовiуся ад са
цыяльнасцi. Зараз, пэуна, не 

iснуе групы цi спевака, _ якiя 

б не ругалi чэргi, няма ужо 
клiпау, дзе не з ' явiуся б 

· кадр са сталiнскiм кiцелем, цi 
хрушчоускай лысiнай, цi з 

• • 

- Як Вы ставiцеся ·да па

родый на сябе? 

- Пародыя, як i любы iн
шы жанр , аб ' ядноувае i тале
навiтых артыстау, i не вельмi. 
Пародыi Пяскова у «Песнi-
89» удалыя, яны · зроблены 
з добрымi адносiнамi да спе
вака, якому прысвечаны. А 

вось пародыя Вiнакура на мя

не, лiчу, не атрымалася : 
злосна, непрыемна i непа-

добна.. У пародыi ж галоу
нае - данесцi лепшыя рысы 

[!;] ~ Беn,арускi ун1верс1тэт 
M i11 , t1. а я палi1 рафiчная фаб1щ 

Ч 1,1 рnо 11 а" зорка » МВП \ 
i~, я Я . Колас :.1 . r :пн11 , ,k 

звесткi З лаючага любiмых 
кумiрау часопiса « Ровес
ник» - з аднаго боку, i 
« варожага голаса» з транзi

старнага прыёмнiка - з дpy
rora. Па пласцiнкi сваiх рок
багоу мы ездз1л1 нават у 
Маскву i плацiлi шалёныя 
«бабкi», толькi б мець маг
чымасць паставiць фiрменны 
дыск на «вяртушку» у сваiм 

пакоi . пад дружны акампане
мент завiдных уздыхау сяб
роу. Здаралiся i кур'ёзы . 
Добра памятаю, як два мае 
прыяцелi, «цэпелiн » i « наза
рэп> , сэканомi,ушы на школь
ных абедах i кiно крыху 
грошай i папоунiушы усё гэта 
даходамi ад азартнай rульнi 
у «бiтку», накiравалiся на 
Кузнецкi мост у Маскву, дзе, 
па чутках, можна было на
быць нават танк, не тое што 

музычныя атрыбуты ·« rнi
лora» Захаду. Адзiн чаго б 
гэта нi каt.iJтавала вырашыу 
дастаць апошнi альбом «На
зарэт» «Сабачая поусць», 
другi, што толькi пачынау 
спасцiгаць музыку «Лед Зэ-

выканауцы·, паказаць артыста 

публiцы такiм, якiм яна яго 
любiць, а не наадварот -
вынесцi на публiку пад паве
лiчальным шклом нешта не

прыемнае. Так што добрая 
пароды я · - добрая рэклама. 

- Вы неяк паскардзiлi
ся, што аб _артыстах Вашага 
жанра пiшуць мала ... 

- Мае славы былi неда
кладна вытлумачаны: сёння 

пiшуць так многа супярэчлi

вага! У ленiнградскай «Сме
не» было надрукавана паве
дамленне, што я абменьваю 
кватэру з Biлi Токаравым i 
еду у Нью-:9орк! Я скардзiу
ся на тое, што пiшуць многа ' 
i стандартна, а прачытаушы 

такiя публiкацыi, нельга скла
сцi уяуленне: Лявонцьеу -
якi гэта чалавек i артыст? 

- Я звярнуу увагу, што з 
гадамi знiкла Ваша апты
мiстычная усмешка ... 

Я не люблю усмiхацца, 
калi здымаюся, i аптымiз

мам нiколi не валодау. У 

мяне наогул некалькi драма

тычнае адчуванне жыцця: 

я бачу перш за усё нешта 
сумнае, адгукаюся на нейкiя 

сумныя рэчы. Я чалавек не 

усмешлiвы, не вясёлы. На 

сцэне, магчыма, гэта добрая 
якасць, калi за смехам пра
глядваюць слёзы цi наадва

рот - гэта дае нейкую глы

бiню . 
- Мiнулы год, чым ён па

мятны для Вас? 

- Была каласальная коль

касць работы. Ад навага года 

я чакаю таго ж самага. Па
першае, в ясной мы пав iнны 

запусцiць новую рэдакцыю 

оперы «Джардана» . Потым 

ёсць такая задумка - зрабiць 
вясёлы мюзiкл, якi- напiсау 

Давiд Тухманау па п 'есе 
Юрыя Энцiна «Багдадскi 
вор» . Разам з тым трэба аб
науляць i песенную праграму, 
бо я шмат гастралюю. Калi я 
паднiму дзве гэтыя вялiкiя 

работы у 1990 годзе, дык 
гэта ужо будзе добра. 

Гутарыу С. ШАПРАН . 

лёу. Адчуушы нядобрае, i о 
свежаспечаны « цэпелiн » па
зелянеу з твару i кiнууся 
ставiць на «вяртушку » свой 
знакамiты «Лед Зэпелiн-2 ». 
Ен мала што разумеу у музы-
цы, таму песнi, !!)ТО гучалi з 

пласцiнкi, прывялi яrо у стан 
злараднага захаплення: мя-

не, мауляу, не правядзеш. 
Усё ж астатнiя, а сабралася 
на такое праслухоуванне ча-
лавек дваццаць, дарэмна 

ламалi галовы , спрабуючы 
вызначыць аутарау i· выка- ., 
науцау · 11есен, што л iлiся з 
пласцiнк i. Так i не удалося 
разгадаць, каго ж падсунулi 
у Маскве нашаму гора
« цэпелiну» замест «Лед Зэпе-
лiн ». fэта было нешта накш-
тал той першай ластаукi , якiя 
праз два-тры гады пачалi 
дыктаваць свае умовы у свеце 
музыкi - немудрагелiстае i 
прыкр а е дыска. Аднак няш
часна га у rэтым пераканаць 
так i не удалося. Пласцiнка 
яму вельмi спадабалася , i ён ___./ 
яе слухау да таго часу, па-
куль iголка не па чала скакаць 

па ёй нярвовым галопам, уно-

сячы у аднастай на- цiхамiр-
ную стыхiю ней кi,я фанта
стычныя дысанансы. Увесь 

rэты час наш «цэпелiн » ве-

рыу, што ён н i што iншае, я к 
Джымi Пэйдж са сваёй бан-
дай . Ва усяляк iм выпадку· ме-
навiта так ён падносiу сваю 
пакупку бацькам, якiя разбi-
ралi~я у гэтай чортавай муз"!-
цы яшчэ менш, чым ix дзiця , 

з задавальненнем слухалi 

lociфa Кабзона i Муслiма 
Магамаев'а i са спагадай на-
зiралi за захапленнем сына : 
« Чым бы дзiця нi пацяшала-
ся , абы не плакала» . 

Гэта усё был i невял i кiя 
выдаткi нашага музычна-

. iнфармацыйнага голаду. Дзе 
мы маглi пачуць рок? П а тэ
лебачанню самай «забойнай» 
перадачай у гэтым напрамку 
быу « Шынок 13 крэслау». 
Ды не зусiм . рок, дакладней, 
зусiм не рок, але усё ж ... 
Крыху замежнае, пол ьскае, 
даносiлася з вуtнау артыстау . 
З араз мы называем гэта 

спевамi пад фанаграму. 

(Працяг чытайце у наступ

ным нумары). 

l rap 
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