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7 
МАЯ 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАf 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 
ПРАЦОfНАГА ЧЫРВОНАГА 
сця'rА ДЗЯРЖАfНАГА 
УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНША. 

ЗАЛII\ОУ'КА ГУТАРКI 3 НАГОДЫ.~_, 

АСНОВА ФIЛАСОФIЯ 
1 

... размеркавання 
Студэнты-завочнiкi шостаrа 
курса аддзялення ricтopыi на 

мiнулым тыднi здалi дзяр

жауны экзамен па .. . фiласо

фii. Адразу два nытаннi . 

Куды дзеуся уведзены два 
rады назад экзамен па марк

сiзм_у-ленiнiзму ? Цэнтралiза

ваная праrрама, якая склада

пася з чатырох розных кур

сау, аказалася непад 'ёмнай. 
Высветлiлася, wто без rр ун

т оунай nадрыхтоукi · на ват не 
ножны выкладчык адолее яе. 

Чаму менавiта фiласофiя? 

Т ам ,у што аnошнiм часам 

Дзяржкамiтэт СССР rra на
роднай ' адукацыi, адмовiу
шыся ад жорсткiх рэrламен-

тацый, прапанавау кожнай 

ВНУ самой рыхтаваць праrра
му дзяржаунаrа экзамену з 
неакрэслена й кол ькас цю 

мiжnрадметных пытання у. 

Аснову такой праrрамы у на

шым унiверсiтэце скла у база

вы курс па ;P inacoфii . Да та

го ж, па даных сацыялаriч

наrа даследавання, аутарытэт 

гэтай дысцыпл iны дастаткова 

высокi сярод студэнтау. А 

узровень патрабаванняу 
дзяржаунай кaмicii? Атрыма9._ 
« выдатна» тоi1, хто дакладна 

ведау тэорыю, навучыуся су

пас~ауляць факты i адстой
ваць свой r~ункт rледжання . 

Сёлета удзель·нiчалi у размеркаваннi 1486 чалавек. 
Атрымалi накiраванне на работу - 1322. 
Самастойнае працауладкаilанне прадастаулена 152 

выпускнiкам. . 
Дванаццаць студэнтау часова не размеркаваны. 
Не зrощ1ы з будучым месца~1 работы : 2 студэнты 

з факультэта жуР.налiстыкi, 19 фiлолагау ( 9 - з аддзя
лення беларускай мовы i лiтаратуры i 10 - з руск ага ) , 
адзiн малады спецыялiст з фiласофска-эканамiчнаг:1 фа
куJ1ьтэта i адзiн - з фiз-iчнага. 

Куды накiруюць? На жаль, 

нашы -жаданнi часта не супа

даюць з рашэннем кaмicii па 
размеркаванню . Магчыма, 

мы, ,учарашнiя студэнты , а 

сённяшн iя маладыя спецыялi
сты вель м i суб 'ектыуна гл я

дзi·м на праблему , але навош
та ж тады пяць гадоу марна

вацца, калi не трап iць на п ра-

ВАШ НАДЗЕЙ НЫ ПАРТНЕР 

Цзнтр <<АЛЬЯНС>> 
Маладзёжны цэнтр БДУ 

iмя У . . 1. Лен iна «Альянс» пра
пануе свае паслугi i гатовы да 
супрацоунiцтва у распрацоу

цы , в ырабе i укараненнi роз
на й навукова-тэхнiчнай Rра

дукцы i. 

Спецыялiсты цэнтра: 
- заключаць дагаворы з 

ВТК t:fa правядзенне навукова
даследчых работ на узаема
выгадны х умовах (як па дзяр

жауных, так i па дагаворных 
цэнах); 

выканаюць 

канструктарскi я, 

праектна

iнф арма-

цыйна-выл iчальныя, рэклам-

ныя раб<:пы; джаннi аудыё- i вiдэапрадук-
- дапамогуць з пастау- · · цыi, у правядзеннi тэматыч- . 

к а й , наладкай i запускам вы- ных веч!Зроу; _ . 1-

лiчальнай тэхнiкi i сродкау - прымуць заяук, на пра-

аутаматызацыi (маrчыма па- вядзенне тэматычных, веча-

стаука j укараненне ПТК на роу адпачынку, студэнцк iх 
базе ЭВМ тыпу 1ВМ РС); вяселляу у маладзё~ым ка- 1 

- дапамогуць у пошуку фэ «Гаудэамус » i клубе « Па-
заказчыкау i маркетынгу ва- лiтыкус» . 
шай прадук цыi; . - Адрас .маладзёжнага цэнт-

- ажьщцёвяць дэка раты,у- ра «А льянс » : 220080, 
на-апрацоучыя работы i вы- г. Мiнск, Ленiнскi праспект, 
рабяць мэблю са свайго ма- 4. Галоуны корпус БДУ, п. 311 . 
тэрыялу, а таксама з матэ- Тэлефоны: 20-66-85, 26-57-45 
рыялу заказчыка; - прыёмная (Найдзён Лары-

- акажуць паслугi у прака- са Дзмiтрыеуна); 20-96-13 -
це, рэалiзацыi I i распаусю- бу х галтэрыя. 

ПIНГ-ПОНГ 

Хутка пачнецца. Заклапочаныя твары студэнтау I патрабавальныя позiркi выкладчыкау. 
Лiхаманкавае перагортванне старонак вучэбных дапаможнiкау i лiчбы, формулы, iмёны, 
зноу лiчбы .. . Так, rэта сесiя. 1 пакуль самыя вiдавочныя прыкметы яе наблiжэння - больш 
частыя тэлефонныя званкi у рэдакцыi « Беларускi унiверсiтэт». Вы пыталiся? Наша юры
дычная кансультацыя адказвае. 

ТОЛЫI ДЛЯ 

ВУНДЗРКIНДАУ? 
СТЫПЕН_ДЫЯ 

СА СПАЗНЕННЕМ 

цу туды , куды сам х очаш1 

Мы бунтуем , адмауляемся 
ставiць свой подпiс, патрабу

ем самастойнага працаулад

кавання. 1 часцей за усё т·оль
кi поты м, кал i безв ынiкова 
праблукалi у пошуках работы 
некальк i тыдн яу, разумЕ)еМ, 

што выбрал i не · са мы а п ты
мальны варыянт. 

Мы, нарэшце, спадзяёмся, 
што калi-небудзь з размерка
ваннем будзе значна прас
цей. 

Плануемае новаувядзенне 
абнадзейвае. Прычым, i вы
пускнiка - на момант раз-
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мерк ава нн.я ё н уж.о «свой» 

чалав ек у калектыве, i к i рау

нiка прадпрыемства - б ярэ 
на работу не ката у мяшку, 
а праверанага спецыял iста . Як 

дасягаецца гэта? Дзякуючы 
практыкам, якiя студэнт па

стаянна праходзiць на адным 
i тым жа прадпрыемстве цi 
ва установе . П рауда , тут варта 

дадаць, што п ерс пектыва раз

меркавацца загадзя ёсць 

т ол ьк i у п ас п я ваючых студэн

т ау , бо нiводзiн кiраун iк н е 

с т ане плац i ць грошы (i н ем а
лыя) , каб атры маць непатрэб
нага спецыял,ста. 

«Каму дазваляецца датэрмiновая эдача ce
cii? 

«Я чуу, што студэнт, якi не «паспеу» за 
сесiяй, але потым эдау экзамены на «добра» 
i «выдатна», мае права на атр11iманне сты
пендыi. Магчым.а, гэта усяго толькi чуткi ... 

ПА САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY 

Л. ЦIМОЩЫК, студэнтка». 
. Дазвол iць цi заб'i'ранiць студэнтам датэрмj
нова здаваць сесi'ю вырашае дэканат, якi вые 
носiць «прысуд», улiчваючы уважлiвасць гiры
чыны для пераносу cecii, выкананне ycix прак
тычных i лабараторных работ, здачу прадза
лiкау. 
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ПАТРАБУЮ 
ЗКЗАМЕНАТАРА 
IBAHOBA! 

«Цi можа студэнт сам выбiраць выкладчы-
ка-экэалtенаiара? · 

/. ДАШКЕВIЧ, 
студэнтка». 

Экзаменатарам з ' яуляецца лектар, якi вы
кладае курс. 1 н iхто i ншы прымаць экзамен 

замест яго не мае права. 

Але у гэтаrа палажэння ёсць выключэнне: 

калi з выкладчыкам што-не.бу'дзь здарылас~ 
у экзаменацыйны перыяд, яго замяняе загад
чык кафедры .-

' Л. ГАРЭЛ/К, 
· студэнт». 

Звернемся да «Збор,нiка нарматыуны х актау 
дакументау па вышэйшай школе»: «Студэн

ты-стыпендыяты , якiя не з ' явiлiся на экзамен 
у перыяд cecii з нагоды хваробы (што пацвер
дзяць адпаведныя дакумекты, выдадзеныя ля

чэбнай установай) i па iншых уважлiвых пры
чынах (таксама з дакументальным пац
вярджэннем)' са стыпендыi не знiмаюцца да 
вынiкау здачы экзаменацыйнай cecii у iндывi-

' дуальныя тэрмiны, вызначаныя дэканам фа
культэта, пасля чаrо 'iм на;~начаецца стыпен
дыя на аrульных асновах». 

Дарэчы, не апошняе слова у вырашэннi 
пытанняу, 'звязаных з назначэннем стыпенды i, 

належыць стыпендыяльнай кaмicii . Яна улiчвае 

усё - ад аб 'ёму факультэцкага стыпендыяль
нага фонду да сямейных абставiн канкрэтн,'!-
га студэнта . 

Дапамагау адказваць 
загадчык вучэбнаrа 

аддзела ун iверсiтэта 

В. ЦЯСЛЕНКА. 

Юрысты 's.днаюцца 
Хочаце верце, хочаце - не. 

На днях на юрфаку абралi 

Прэзiдэнта! lм стау студэнт 
Ташкенцкага унi11ерсiтэта 
Фархад Мiрахмедау. 
А яшчэ, на тым жа юрфаку, 

амаль што за бясцэнак (уся 
rо за 500 рублёу) «пайшоу» 
з аукцыёну футбольны мяч 
з ,аутографамi irpaкoy мiнска
.rа «Дынама » (nрауда, да яrо 
дадалi яшчэ i флакон духоу, 
«Пуазон »). 

Усё п~раблыталася у доме 
аматарау дакладн\>!Х фарму
лiровак, 

- Днi юрфака! - растлу
мачыу сiтуацыю lrap Алек
сандровiч, сакратар iамiтэта 
камсамола юрыды.чнага фа

культэта. - Спа~атку яны 

был i наш ь~'м асабiстым свя
там. 1 вось - уnершыню 
Усесаюзныя Днi юрыдычных 
факультэтау . Д ваццаць ВНУ 
краiны дэлегавалi 250 чала
век . Дзякуючы сnонсарам -
камiтэту камсамола БДУ, 
штабу працоуных сп р ау, 
вытворчаму аб 'яднанню « Га

рызонт», Цэнтру аматарскiх 
аб 'яднанняу, rocцi размясц i
лiся камфартабельна у 
rасцiнiцах Мiнска. 

Пасяджэнне Асацыя ц ыi 
студэнтау-юрыстау, студэнц
кая навуковая канферэнцыя, 

« капуснiк », дзе rocцi высту n а
J1i са св аi мi nparpaмaмi , тур
злёт у Вязынцы, экскурсii na 
Мiнску, у Хатынь, Р ауб i чы , 
на Курган Сл авы .. . А самае 

rал оунае што? 
- Сустрэчы, знаёмствы, гу

таркi,- nеракананы I rap. 
- На · ·будучы год юры сты 

кра iны зноу выбяруць Мiнск? 
- Мабыць, не. Мы крыху 

стамiлiся. Вось у rocцi да ка
го-небудзь не суnраць . 

С . ДЗЯДЗЮJIЯ, 
Н. КУЛIКОВА, 

студэнты факультэта 
журналiстыкi . 

Дзяжурная · служба «Бе
ларускага унiверсiтэта»: 

Ларыса ПРАf:ПОЦКАЯ , 
Сярrей ПЛЫТКЕВIЧ 
(фота). 
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МАfЧАННЯ 

3 u u 

ваинои 

мы 
• 

СКОНЧЫЛI 

разлiкi? 
Фанфары 
адгрымелi. 
Надышла хв~лtна 
маучання. Балючая, 
як гора чалавечае. 

Невычарпальнае i 
заfjсёды канкрэтнае. 

16425 дзён назад 
яны выкiдвалiся fj 
жьщи,ё, якое нiчога 

dобрага не абяи,ала. 
Каму пад мiрным 
небам патрэбна 
веданне салдаи,кага 
рамяства? Iншых 
навыкаfj учарашнiя 
школьнiкi набьщь 
не паспелi. I што 
магло залежаи,ь ад 
ix, калi ужо 
прагучалi першыя 
выбухi пераможнага 
салюта? 

16425 дзён nacЛJf 
Перамога адышла fj 
мiнулае, пакiнуfjшы 
«страчанае 

пакаленне» адзiн 
на адзiн з яго, 
франтавым болем. 

«Нiхто не забыты! 
Нiшто не забыта!» 
Нiхто? Нiшто? 
Гэтым лозунгам 
прыкрывалi мы 

столькi гадоfj нашу 
агульную ганьбу. 
Цi не сведчанне яе 
ледзь пачуты з-за 
непрабiваемай 
сцяны праблем 
заклiк з ' трыбуны 
11 З' езда народных 
дэпутатаfj 
забяспечьщь ... 
кватэрамi · ( /) 
ветэранау вайны? 
А за iмi да 

пал охаю чай 
будзённаси,ю 
пакорлiвай 
далучаеци,а 

сваёй 

чаргi 
новае 

пакаленне 

страчаных якiх 

нiбыта не было. Як 
не было вайны у 
Афга1t;iстане i 
«чорных 

и,юльпанаfj». 
«Афганцы» выйшлi 
з падполля. 
Грамадства 
праи,вярозiла ix 
халодным душам 
папрокау. 

Злiтуйи,еся, людзi! 
Што ж мы робiм? 
Перабiраючы свет 

па костачках, не 

шкадуем тых, хто 
пакуль жывы. 

Памяи,ь 
страчваем, розум 

страчваем. 

Спынiцеся, людзi! 

IНТЭРВ'Ю f АДНО ПЫТАННЕ 

Не · дайце 

зrас уць 
• 

nамяц1 

- Цi адчуваеи,е Вы, што адносiны да 
ветэранаfj Вялiкай Айчыннай вайны сён
ня змянiлiся? 
Павел Мiкiтавiч ХМЯЛЕ~СК/, супра

и,оунiк СКТБ з доследнdй вытворчасцю: 
- )l<ьщцё наша (i на мiжнароднай арэне, 

i унутры нраiны) так насычана рознымi падзея
мi, што тольнi паспявай сачыць за iмi. Мы, ве 

тэраны, у гэтай паусядзённай мiтуснi нiбы 
адыходзiм на другi план. Я не хачу сназаць, 
што нас наогул забылi, але святочныя заказы 
з варана й каубасой наурад цi можна назваць 
сапрауднай увага й. Не дэфiцыты нам nатрэб
ны, а чалавечая павага, шчырасць i разумен
не, дабрыня, нарэшце. 
Мяне вельмt непаноiць тое, што людзi, 

асаблiва моладзь, пачалi неяк скептычна 
ставiцца да усяго таго, што мы перажылi у 
час вайны. Бьщцам i не было гэтаrа. Так, гiсто
рыя старэе, мiнулае паступова сцiраецца з 
памя цi людской , тым больш што усё менш 
застаецца тых, хто ·ведае пра падзеi Вялiнай 

Айчыннай не па расказах, а на уласнай скуры 
адчуу усе яе цяжнасцi . Тольнi такi чалавен 

нiкол i не здрадзiць сваiм успамiнам. 

У мяне яны таксама нялёгнiя. Я не быу у 
дзеючай apмii. Вайна застала мяне, студэнта

трэцякурснiна Мi,ккага педагагiчнага iнстыту

та, дома, у Дзяржынску, дзе лячыуся пасля 

аперацыi, зробленай незадоуга да 22 чэрвеня. 
З першых дзён зразумеу, што сядзець i бяз
дзейнiчаць не змагу. Са сваiм даунiм тавары

шам Г. В. Будаем i iншымi патрыётамi пачалi 
згуртоуваць вакол сябе ты х, хто прагнуу зма
гацца з ворагам. Не без нашай дапамогi у 
Дзяржынску пачау дзейнiчаць падпольны ка
мiтэт «Смерць фашызму! » . Перанёс i ар~1шт, 
i катаваннi, i сыпны тыф у турме. Але тава
рышы не панiнулi у бядзе, дапамаглi вырвацца 
з лап фашыстау. 

Дзень вызвалення Беларусi сустрэу камiса
рам партызанскага атрада «Бальшавiн ». Той, 
хто прайшоу гэты цяжкi шлях, ведае, якое там 

было. пекла . Не хапала прадуктау харчаванн я, 
адзення, абутку, а галоунае - заусёды мелi 
патрэбу у боепрыпасах. Кожны дзень , за кож
ным кустом падсцерагала цябе смерць. Але 
лёс лiтасцiвы - я выжыу. Дык хiба магу 
згадзiцца сёння з тымi, хто жорстка кiдае: 
«Сапраудныя ветэраны засталiся у сорак пя

тым» . 
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ЛI Ь 

а ак 
Часта можна пачуи,ь: чаго яно вар

та - чалавечае жыи,и,ё. Адно iмгненне -
i раптоfjна абарвеи,и,а. Але нейкая шчас
лiвая выпадковаси,ь можа выратаваи,ь 
яго i падараваи,ь нанова ... 

Уладзiмiр Уладзiмiравiч СТЭЦl(О, дацэнт 
кафе.дры глебазнауства i reaлorii rеаграфiчна
га факультэта: 

- Сапрауды, у кругаверцi будзённых спрау 
i клопатау мала над гэтым задумваешся. А 

варта трапiць у нейкую экстрэмальную ci
. туацыю i раптам усведамляеш, якое дара-

rое жыццё i якi чалавек бездапаможны пе
рад тварам смерцi. 
Памятаю 1945 год. Вулiчныя баi у Кёнiгсбер

гу. Са страшэннай цяжкасцю нашы воiны 
адбiвалi у гiтлерауцау дом за домам. Авало
даушы чарговым будынкам, мы пачалi · зай
маць зручныя для абароны пазiцыi. Але рап
там ... невядома адкуль з ' явiуся нямецкi бра
няпоезд (потым толькi убачылi, што непадалё-
1<у праходзiла чыгунка). На нас абрушыуся 
шквал агню. Нечакана я адчуу невялiкi штур
шок у грудзi . l мгненна пахаладзела на сэрцы . 

«Забiты!» - нiбы бляск маланкi прамiльгнула 
у галаве, i у гэты ж момант усё згасла . Праз 

некаторы час нейкiм падсвядомым пачуццём 

адчуу, што жывы . Калi канчаткова прыйшоу 
у сябе, нарэшце , здагадауся, шт6 выратавала 
жыццё . У кiшэнi, якраз з левага боку, ляжау 
невялiкi фотаальбом. Куля трапiла ·у яго. 
Сёння, як самую дарагую · рэлiквiю, беражэ 
наша сям'я то й альбом, дзякуючы якому я 
сустракаю сорак пятую пераможную вясну . 

Запiсала 
3 . MIXHEBIЧ . 

У сорак друriм над гэтым месцам у паветра
ным баi быJ1 i збiты два савецкiя самалёты . 

У восемдзс<"ят· дзевятым тут, у вёсцы Краснае 
Маладзечанскаrа раёна, сабралiся на першы 
злёт пошукавыя атрады. · 

Чалавек, якi сур'ёзна заняуся пошукавай 
работай, ужо яе не пакiне . Не мае права. 
Бо работа - яго боль . 1 жыццё - бол ь 
такса~~ а. 

Толькi у Мiнскай вобласцi пахавана 397 
тысяч чалавек. Лiчба вядомых - 11 тысяч. 
Кол ькi застаецца забытых? 
На «патрыятычныя» мэты у рэспублiцы 

1<ожны год расходуецца 200 тысяч рублёу . 
Куды яны iдуць? На пампезныя помнiкi 
Ставiм, каб адпiсацца. 
За п·амяць i павагу ваюе горстка эитузiя с

тау. lм не хапае узаемадзеяння: , памiж 
пошукавымi атрадамi, ваеннымi камiсарыя
тамi, камiтэтамi камсамола. Не хапае тэхнiч 
ных сродкау: працуюць фактычна з аднымi 
маrнiтометрамi i шчупам i. 

Калi рэальна r лядзець на рэчы - дапамоri 

ад мясцовых Саветау чакаць не прыходзiцца. 
Хоць i з'явiлася пастанова сакратарыята 

ЦК ВЛКСМ у 1f!RR год 1е i сумесная паста
нова кaлerii МА СССР i Бюро ЦК ВЛКСМ 
«Аб узмацненнi работы па увекавечанню па
мяцi абаронцау Радзiмы, выхаванню моладзi 
у духу грамадзянскасцi i патрьiятызму, 
гатоунасцi да выканання воiнскага абавяз
ку». 

Патрыятызм. Патрыятычная спадчына. 
Патрыятычны дух. Мусiць, таму ён i знiк, 
што так мноrа i упустую пра яrо гаварылi. 

... Звычайна мы пачынаем разумець блiзкiх 
нам людзей, калi яны аддаляюцца. Невядомыя 
салдаты аддалiлiся ад нас на дзесяцiгоддз i. 
Колькi патрэбна яшчэ, каб гэта зразумець? 
1 цi зразумеем? 

Адмахнуцца? Вясна ж навокал. Сады ужо квiтнеюць, 
хутка за каштанамi чарrа. 1 няма нiякаrа жадання 
вяртацца да года, тым больш мiнулаrа , далёкаrа ... 

1 навошта нам тая вайна? 
Схавалася яна недзе rлыбока у зямлi, засталася у 

шуме самых густых лясоу. 1 яшчэ успамiнаюць яе што
дзень дзядулi i бабулi з натуральнай сiвiзной, якая 
з'явiлася у пачатку саракавых. lx усё меней сярод нас 
у rрамадскiм транспарце, а усё больш у бальнiчных лож
ках i яшчэ далей .. . 

1 калi-небудзь уздрыrне ад рэ.шткау памяцi rэтых лю
дзей ix прапраунук сярод свайrо шчаслiваrа, спакой
наrа сну. Калi-небудзь растрывожыць яrо аднаrодкау 
дыхание зямлi, наооуненае той памяццю. Нават калi не 
будуць ведаць аб ёй ix бацькi, сённяшнiя дваццацirадо
выя . 
Не усю прауду iм дазволiлi пачуць, прачытаць i па

r лядзець на кiнаэкране, хоць пакуль жывыя сведкi яе. 
Актыунасцi у чытаннi самых смелых газетных i журналь
ных старонак недастаткова, каб здабыць rэтую прауду. 
Маrчыма, усё жыццё давядзецца шукаць яе i цяпе
рашнiм, i будучаму пакаленням . Пачатак rэтаму пошу
ку ужо пакладзены. 

Сярод сёлетнiх выпусннi
ноу гiстарычнага фанультэта 

БДУ трое працавалi над дып
ломным i работамi, тэмы якiх 
звязаны з Вялiкай Айчыннай 

вайной . Усе яны - дзяучаты. 
Вольга ЖЫГАЛА абрала 

прадметам свайго даследа
вання адну з самых жудасных 

старонак гjсторыi мiнулай 

вайны - нанцэнтрацыйныя 

лагеры. Яе работа называец
ца «Барацьба савецнiх лю
дзей супраць фашызму у 

канцлагерах у гады Вялiнай 
Айчын на й вайны 

(1941-1945) ». 
Злачынныя планы па вынi

шчэнню м,льёнау людзей бы

лi складзены Гiтлерам i яго 
памочнiкамi задоуга да дру
гой сусветнай вайны. Гэта 

было данладна засведчана 
у ходзе Нюрнбергснага пра
цэсу . Цэнтрамi масаваrа вы
нiшчэння сталi нанцэнтрацый
ныя лагеры. 

Вось якiя аргументы вы
назвау на карысць гэтай 

«формы барацьбы з працiу
нiкам» рэйхсфэрэр се Гiм
лер: «На выпадан вайны мы 
павiн ны усвядомiць сабе, што 
нам прыйдзецца прыняць у 

гэты я лагеры даволi значную 

кольнасць нядобранадзей-

(( 

ных, калi мы не хочам ства

раць глебу для неспрыяль

ных падзей ... )> 

Фашысты размясц1л1 у 
канцлагерах каля 7,5 мiльё
нау ваеннапалонных i насiль
на пагнаных у Германiю гра
мадзян (па падлiнах на ка

нец верасня 1944 года), наб 
«застрахаваць сябе ад не
прыемнасцей ». 

Яшчэ адзiн гiтлераускi 

дзеяч, Гебельс, зрабiу ад
нрьщцё асаблiвай формы вы
нiшчэння - «вынiшчэнне пра

цай». Галодным i распрану
тым, хворым i зняважаным 
вязням была наканавана на
таржная работа на тых, ад ка
го яны панутва-лi. Канцлагеры 
часта будавалiся побач з ва
еннымi прадпрыемс,вамi i 
забяспечвалi ix працоунымi 
рукамi. Асаблiва актуальным 
гэта стала у другой палове 

вайны, калi большасць ня
мецкiх рабочых ycix узростау 
былi накiраваны на фронт . 

Нор,;,ай дзейнасцi ycix 
нанцлагерау адразу ж стала 

непрыняцце любых чалаве
чых норм, парушэнне мiжна

роднага права аб адносiнах да 

Дзякуючы спецыфiцы работы мне часта даво
дзiцца зноу i зноу перачытваць матэрыялы газет, 
што выходзiлi некалькi дзесяцirомзяу назад. 
Нядауна трапiу у рук i артыкул газеты « Правда» 
пра riсторыю сама:Лёта « Бастон»; якi падарыу 

' савецкiм лётчыкам амерыканскi акцёр Рэд Скелтан, 
i памяць вярнула мяне у маладосць. 

Нечаканае, вераломнае на
падзенне фашысцкай Гер

манii на нашу Айчыну вык
лiкала нябачаны гераiзм са
вецкiх людзей як на фронце, 

)ак i у тыле ворага. Вайна 
яшчэ больш згуртавала нашы 
народы агульным пачуццём 

любовi да Радзiмы, нянавiсцi 
да ворага. 

Па усёй краiне паун·аводнай 

раной разлiуся народны рух 

за збор сродкау на уззбра
енне Савецкай Apмii. Рабо
чыя, калгаснiкi, i нтэлiгенцыя 

ахвяравалi сродкi на фармi

раван не артылерыйскiх бата
рэй, танкавых налон, броне
паяздоу. Т олькi са снежня 
1942 года да нрасавiка 1943 
д-ля уззбраення Савецкай Ap
мii ад працоуных паступiла 

больш за 7 мiльярдау руб
лёу, а за чатыры гады доб
раахвотныя узносы насель

нiцтва на патрэбы apмii снла
лi 95 мiльярдау рублёу. 
За 2 мiльярды 350 мiльёнау 
рублёу, пералiчаных савец
кiмi людзьмi, было пабуда- " 
вана звыш 2,5 тысяч машын. 
Фашысты рвал iся да В~лгi. 

У гэты час калгаснiк калгаса 
«Стаханавец» Саратауснай 
вобласц i Ферапонт Пятро
вiч Галаваты на усе уласныя 
зберажэннi пабудавау сама
лёт. Знiшчальнiк быу дастау
лены на фронт, i зямлян 

Ферапонта Галаватага гра-

мiу фашысцнiх выраднау. 
Пачын Ф. Гала ватага 

знайшоу шырокi водгук не 

толькi сярод калгаснiкау, 
але i сярод лётчыкау, штур
манау, тэхнiнау. Прачытаушы 
iнфармацыю у газеце «Прав
да» аб патрыятычным учын
ку Ферапонта Галаватага, 
наш экiпаж у саставе лётчы
ка Васiля Лявонцьевiча У:Пья
нава, тэхнiка Аляксея Мiкала

евiча Пятрова i мяне, штур
мана, вырашыу набыць на 
свае зберажэнн i самалёт. 
У той час мы служылi 

на Далёкiм Усходзе. Неналь
нi разоу падавалi рапарты аб 
адпрауцы нас на фронт, але 
камандаванне не давала зго

ды. Тады мы звярнулiся з 
пiсьмом да Вярхоунага Га
лоунакамандуючага, у якiм 
паведамлялi, што за свае 
грошы набылi самалёт, 
npaciлi дазволу нанiраваць 

нас на фронт . 

Яскрава памятаю той 

дзень, налi нас выклiкалi у 

штаб дывiзii. Спачатку дума
лi: для выканання чарговага 
задання. Але што гэта? Ка
мандзiр авiядывiзii, палкоу
нiн Абраменна паказвае тэ.ле
граму ад Вярхоу_нага Галоуна
намандуючага, зачытвае яе 

i вiншуе нас з вялiкiмi пера
менамi у нашым лёсе . Прык

ладна праз тыдзень арганi

завалi провады. Да падрабяз-

7 мая «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 2 стар. 



МЫ ШУКАЕМ ПРАS'ДУ 

lx не абмiнуJ1а вайна 
ваеннапалонных. Сакрэтная 
дырэктыва Гiтлера ад 6 ч~рве
ня 1941 года устанаулiвала: 
«Камiсары не прызнаюцца 
у якасцi салдат; на ix не рас
паусюджваецца абарона, 
якую прадастауляе мiжна

роднае права... ix трэба 
знiшчаць» . 

Але знiшчалi не толькi ка
мiсарау i не толькi савецкiх 
людзей . Асвенцым · nакiнуу 
свету 4 мiльёны ахвяр, Трэб
лiнка - 800 тысяч. У Майда
нэку загiнула 360 тысяч чала
век, у Маутхаузене - 140 · 
тысяч, у Дахау i Бухенваль
дзе адnаведна 60 i 56 тысяч 
людзей, якiя былi жывымi 
i · вясёлымi. 

1 усё ж факты гавораць · 

аб тым, што да савецкiх 
ваеннапалонных аднос i ны 

былi асаблiва жорсткiя . Так у 
канцы 1941 года у Маутхау
зен было дастаулена 7000 
палонных савецкiх салдат 

i афiцэрау. lx размясцiлi у ба
раках памерамi 50Х7 метрау 

па 1600 вязняу у кожным. На 
двары стаяу тады дзесяцiгра

дусны мароз, а ix пакiнул i без 
адзення i на некалькi дзён па-. 
збавiлi ежы. Прь1 гэтым пры
мушаючы рабiць непасiльную 
работу. Праз тры месяцы з 
7000 засталося у жывых толь
кi 30 чалавек .. . 
У тым ж Маутхаузене была 

каменяломня яскравы 

прыклад таго, як дзейнiчала 

тэорыя «вынiшчэння працай». 

Гэта быу вялiзны кратэр дыя
метрам 400 метрау i глыбiнёй 
40- 60 метрау. На яго дно вя
ла лесвiца з 186 прыстуАак . 
Вязнi нараклi яе «лесвiцай 
смерцi ». Кожную ранiцу яны, 
знясiленыя, абарваныя, спу
скалiся у каменяломню . Там 

яны узвальвалi на спiны велi

зарныя гранiтныя .. глыбы 

зноу паднiмалiся па пры
ступках уверх . Часта пад не

пасiльнай ношай людзi пада
л i, зрывалiся унiз. Калi заста
валiся жывымi пры гэтым, ix 
пакуты не канчалiся . Навязня 
абрушвауся шквал эсэсау
скiх ударау; яго прымушалi 
падняцца, узяuь камень .. . Ка
лi не «дапамагалi>> нават са

мыя жорсткiя пабоi, «вiнава
тага» прыстрэльвалi. 

Вязнi канцла.герау, дарос
лыя i дзецi, выкарыстоувалi
ся для правядзення жудасных 

медьщынскiх эксперыментау . 

Урачы-садысты, стваральнi к;i 
«гiгiенiчных iнстытутау», па 

загаду Гiмлера праводзiлi у 
шырокiм маштабе вопьпы па 
сыпным тыфе {для выпрацоу

кi вакцыны для лячэння ня

мецкiх салдат), па жоутай лi 
хаманцы, в оспе, халеры .. . 
У Асвенцыме iснавала пата

лагаанатамi чная лабарато
рыя, з дапамогай якой фашы

сты спрабавалi разгадаць сак
рэт двайнят (Германi i патра
бавалiся вялiкiя працэнты ро
сту насельнiцтва!) . Бесчала
вечныя вопыть1 праводзiлiся 

над дзецьмi-бл i знятамi, якiх 
потым забiвалi. 

Сотнi тысяч людзей не 
выйшлi больш на свет з газа
вых камерt" 

1 усё ж фашысцкiя кан
цэнтрацыйныя лагеры былi не 
толькi лагерамi смерцi. Яны 

былi яшчэ цытадэлямi жьщця, 
бессмяротнымi помн i камi ан
тыфашысцкай барацьбы ! Са
мi гiтлерауцы называлi ix 
асобным «тэатрам ваенных 
дзеянняу» . · 
Амаль ва ycix буйны х канц

лагерах паступова, ад _мале

нькiх груп да мiжнародных 

падпольных арганiзацый, раз

гортвауся рух Супрацiуленн я. 
Першыя спосабы барацьбы 

адмова працаваць, пака

раннем за якую заусёды была 
смерць. Спробы уцёкау . 
Хоць мала каму з такiх смель
чакоу пашчасцiла застацца 
жывым i i на вол i. У фашыстау 
быу распрацаваны спецыяль
ны план аблау: на ycix даро
га х, скрыжаваннях , мастах у 

радыусе каля 80 кiламетрау 
вакол канцлагера арганiзоу

валiся засады, лясы i яры 
па.стаянна прачэсвалiся. 

Але у вязняу часам проста 
не было выбару . Як у тых са
вецкi х афiцэрау-лётчыкау, 

якiя т.рапi лi у 20-ты блок 
смерцi Маутхаузена. Яны 

стварылi падпольны штаб, 
здабылi карту мясцовасцi, 
сабралi незл iчона каменняу 
- iншай зброi не было, сха
валi нават два вогнетушьщелi 

для асляплення кулямётчы

кау . У ноч з 2 на 3 hютага 
у лагеры пачауся сапраудны 
штурм. Вязнi захапiлi адзiн 
кулямёт, разарвалi калючы 

дрот, i некалькi соцен чала

век уцяклi . Але пасля аблавы 
фашысты абвясцiлi застау
шымся в язня м, што коль

касць трупау адпав ядае коль

касцi уцекачоу. Т олькi праз 
шмат гадоу riасля вайны ста
ла вядома , што у жывых 

тад~ засталося 20 чалавек, 
сярод ix - п iсьменнiк Сяр
гей См iрноу. 
Падпольныя камiтэты арга

нiзоувалi таксама сабатаж ра

боты на ваенных прадпры
емствах . Вязнi упрысквалi 
серную кiс_лату у механiзмы 

станкоу, сыпалi бiтае шкло у 

машыннае масла, тысячамi 

адк iдвалi у брак дэталi высо
кай якасцi. 

У Бухенвальдзе вы х одзiла 
рукапiсная газета «Пра уда па
лонных», у Асвен~,~,ыме так

сама яе н азвалi «Рэха 

АБУДЖЭННЕ СВЯДОМАСЦI 

Асвенцыма». Вязнi некаторых 
блокау слуха·лi па начах свае 
самаробныя прыёмнiкi , за- · 
хо у.вал i марксiсцка-лен i н
екую лiтаратуру , распау

сюджвалi палiтычную iнфар

мацыю . Чым блiжэй быу ка
нец вайны , тым больш гэта 

iнфармацыя была ск i равана 
супраць фашыстау - яны 

цярпелi безупынныя пара
жэннi. 

Большасць канцэнтрацый
ных лагерау было вызвалена 
ч;эсцям i Чырвонай Apмi i i на
шых саюзнiкау. Вязнi Бухен

вальда зрабiл i гэта сам i, пад
няушы узброенае пауста'нне 
за некалькi дзён да прыходу 

вызвалiцеляу. Да пачатку яго 

у патайнiку за сцяной аднаго 
з блокау было схавана 87 вiн
товак, 150 ручных гранат, ка
ля 200 бутэлек з гаручай су
мессю, больш за 2000 пат
ронау. У лагеры тады знахо
дзiлася каля 21 тысячы вяз
няу. 

Паустанне пачалося 11 кра
сав i ка 1945 года. 1 ужо праз 
дзве гадзiны пасля яго пачат
ку лагер знаходзiуся пад ахо

вай узброеных вязня у, як iя 
захапiлi у палон бол ьш чым 
100 эсэсауцау. 13 красав i к а 
у лагер увайшло амер·ыкан

скае падраздзяленне. Але ён 

ужо быу свабодны! .. 
ыnломныя ра оты не 

друкуюць у мосавых. газетах, 

рэдка .цаюць чытаць сябра 
i сваякам. Яны эдаюцца у ар 
xiy. А яwч:;, эасто1юцца у apxi 
ве nо1мяцi ix аутарау, нава 
кo1ni да гэтых работ боль 
нiхто нiкoni не эвяртае 
Hawa памяць - эаrадкавь 
механiзм. Разумнейwы за на<! 
самiх. Яна нiкoni не дазволi 

нам вызваniцца ад цяжар 
· м.iнуnага, як бы мы нi iмкнулi 
ся да т.аrа ... 

НА СРОДКI ЭКIПАЖА ... » 
насцей памятаю ix. 3 цёп
лай прамовай выступiлi ка
мандзiр эскадрыллi, капiтан 
Клiмау, камiсар палка М. 1. 
Лiушьщ. Дарэчы, у мiнулым 
годзе, будучы у камандзi
роуцы у Бабруйску, я выпад
кова сустрэу Марка I осiфа

в i ча. Праз пяцьдзесят гадоу! 
Успомнiлi мы А. В. Межан
цава, А. Я . Басарыгi на i iншь1 х, 
хто жадау тады нашаму экi

пажу шчаслiвай дарогi. 
Наш прыклад перанялi 

многiя лётчыкi , што змагалi
ся на Далёкiм Усходзе. 13 · 
снежня 1944 года газета 
«Красная звезда» паведа
мiла: «У Н-скай авiячасцi 
паспяхова дзейн iчае самалёт 

. «Петлякоу-2», на борце якога 
напiсана: «Набыты на сродкi 
экiпажа: Янкова, Мартусава 

i Кажэунiкава. Самалёт гэты 
вядзе на бамбёжку варожых 
аб 'ектау лётчык, лентэнант 
А. Янкоу, паветраны стралок

радыст, старшына А. Марту- · 

'сау i авiямеханiк, старшьJ сяр
жант М. Кажэу~чiкау» . У сака
вiку 1945 года на рахунку 
адважных лётчыкау было сто 
баявых вылетау. 
У Прыбалтьщы змагалiся 

з ворагам лётчыкi Георгiй 
Чайка, паветраны стралок ка

п i тан Шышкiн, авiямеханiк 
Павел Баброу. Яны аддалi у 
фонд абароны усе свае збе
ражэннi, якiх усё ж не хап i 

ла на самал.ёт. Тады стра
лок-радыст Канстанцiн Шыш

кiн напiсау дамоу пiсьмо, 

у якiм расказау, для чаго 

яму неабходны грошы. Дзя
куючы дапамозе бацькi-кал
гасн i ка неабходная сума бы
ла сабрана. 
У хуткiм часе франтавая 

газета пiсала: «Учора ма-

лодшы лейтэнант Г. Чайка 
разам з iншымi лётчыкамi 

знiшчыу дзве артылерыйскiя 

батарэi, сем мiнамётау i каля 
дзвюх батарэй зенiтнай ар
тылерыi». Пра воiнау-далёка
усходнiкау паведамляла i 
газета «Красная звезда». Яна 
п iсала: «Лётчык Чайка са 
сваiм паветраным страл~ом 
зрабiу чатыры вылеты. Яны 
паспяхова штурмавал i варо
жыя войскi н а адным з участ
кау фронту». Т акi х баявы х 
вылетау экiпаж Чайка ажыц

цявiу шмат. Апошнi быу 8 
мая 1945 года . 
Праз многiя гады я пра

чытау у «Курортной газете» 
- органе Крымскага абко
ма КП Украiны, успамiны Яка
ва Мiхайлавiча Яблонскага, 
якоrа вайна таксама застала 

на Далёкiм Усходзе. Ен рас
казау, як прачытау у адным 
з нумароу «Правды» за 1943 
год матэрыял аб пачыне 
Ферапонта Галаватага, а по
тым t;te менш хвалюючую 

навiну: «Лётчык В. Ульянау, 

штурман Р. Булацкi i авiя
тэхнiк А. гiятроу на свае 
грошы набылi бамбардзiроу
шчык i на iм грамiлi ворага». 
«Вось дзе выхад»,- падумау 
Яблонскi i падзялiуся сваiмi 
думкамi з членамi экiпажа. 
Вырашылi «скiнуцца» на 
самалёт. 

Набывалi на свае збера
жэннi i танкi. Для нашага 
экiпажа прыкладам быу не 

толькi патрыятычны учынак 
Ферапонта Галаватага , але 
i сям'я Байка. Калi пачалася 
Вялiкая Айчынная вайна, 
А. Л. Байка працавала кант
ралёрам на «Калымснабе ,>, 
а яе муж lван Фёдаравiч

шафёрам . 23 чэрвеня 1941 

года яны прыйшлi у ВjЗеН

камат з просьбай накiраваць 
ix на фронт, але атрымалi 
адказ. 

Тады lван Фёдаравiч пра
панавау жонцы напiсаць пiсь
мо на iмя Галоунакаманду

ючага: «На сабраныя 50 ты
сяч рублёу жадаем набьщь 
танк,- nicay Байка,- i на 

гэтай машыне будзем знiш
чаць ворага» . Просьба была 
задаволена. Байка был i нас 

кiраваны у Чалябiнскае тан
кавае вучылi шча, закончылi 

яго экстэрнам за чатырв1 ме

сяцы малодшымi тэхнiкамi. 
Пад Тулай iм уручылi -навей-' 
шы на той час танк « IC», 
н а якiм быу надпiс: «Пат
рыёты Байка». 

Скончыл i вай ну старшыя 
лейтэнанты А . Л . i 1. Ф. Байка 
у Праз~. На ·уласным рахунку 
ся мейна га гв ардзейскага 

эк i пажа - чатыры знiшчаныя 

танкi працiунiка, шмат iншай 
. тэхнiк i i зброi , а таксама сота 
нi гi тлерауцау . . 
Многiя патрыёты сваёй Ра

дзiмы , якiя не маглi трапiць 

на фронт з-за узр осту , набы
валi на уласныя зберажэннi 

самалёты, танк i i перадавалi 
ix камандаванню. Так, на пры
балтыйскай зямлi абараня
л i р однае неба самалёты з 
надпiсам «Савецкая Лiтва», 
«Латышскi стралок», «За Са
вецкую Эст.он i ю». Гэта былi 
эскадрыллi, · сфармiраваныя 
з самалётау, пабудаваных на 
сродкi эвакуiра.ваных у глыб 
краiны жыхароу П~:,ыбалтыкi , 
байцоу нацыяналь~ых ваен
ных часцей . Напрыклад, 18-ы 
гвардзейск i знiшчальны авiя

полк атрымау эскадрыллю 

самалётау з надпiсам на 

фюзеляжы «Латышс;кi стра-

лок» . Гэтыя самалёты сп~чат
ку удзельнiчалi у паветраных 
баях на Курскай дузе, у Бела
русi , потым на тэрыторыi 

Прыбалтыкi, штурмавалi Кё
нiгсберг. У канцы вайны 
эскадрылля «Латышскi стр~
лок» нал i чвала 80 збiтых ва
рожых знiшчальн iкау i бам
бардзiроушчыкау. Эскадрыл
ля «Савецкая Лiтва» толькi 
у небе Германi i · знiшчыла 
68 самалётау ворага, не стра
цiушьь нiводнага свайго. 

. Танк пад назвай «Мацi
Радз.iма» , быу падqраны 

фронту ад сям'i Арло
вых, пяць прадстаунiк оу якой 
змагалiся з ворагам . Глава 
сям ' i Ф. М. Арлоу быу кама
ндзiрам дывiзii народнага 

апалчэння, загiнуу смерцю 

храбрых. Аддалi за Радзiму 
самае дарагое - жьщцё -
i яго два сыны: Уладзiмi р 
- апалчэнец i Васiл ь - гвар
дыi палкоунiк, камандз iр 
корпуса, Герой Савецкага 
Саюза. У 1944 годзе Марыя 
lосiфауна Арлова перадала 
у фонд абароны усе уласныя 
зберажэннi, сярод ix i залаты 
партс i гар, якiм быу узнага
роджаны яе муж за заслугi 

у разгроме Врангел я. Танк 
сям ' i Арловых «Мацi-Радзi
ма» прайшqу гераiчны i доугi 
шлях. Экiпаж танка штурма
вау Берл iн. Зараз ён зна
ходзiцца на п 'едэстале ля 
ваеннага гарадка аднаго з 

танкавых палкоу. 

Варта адзначьщь , што не 
толькi дарослыя прымалi 

удзел у патрь1ятычным руху. 
У Пастоускiм палку удзельнi
чау у баях танк Т-60, на 
бронi якога быу надпiс «Не
мауля». Гiсторыя стварэння 

яго такая. Дзяучынка Ада 

«Гэты «уnарты » стары »,- казал i npa яго дарожнiкi, 
калi, не зrаджаючыся разумець «вытворчу10» . неабходнасць, 
ён да канца адстойвау невялiчкi холмiк . 
«Есць рэчы больш неабходныя чалавеку, чым nрамы ацрэ

зак дарогi»,- nераконвау вiцебчанiн Уладз iмiр Паулавiч 
Мiсюцiн, якi вось ужо колькi. rадоу даrлядае гэты сцinлы 
nомнiк на магiле невядомага салдата. Гвардыi сяржант М_а-

1 сюцiн мае права на такое сцвярджэнне. 

Ад Сталiнграда да Берлiна nрайшоу ён дароrамi вайны. 
На nамяць аб баявых сябрах i ycix, хто загiнуу, nacaд~iy 
салдат Масюцiн дрэуца - няхай nамятаюць ix жывыя. 

Занечьiна напiсала пiсьмо 
у газету «Омская правда»: 
« Я Ада Занечына. Мне шэсць 
гадоу. Гiтлер выгнау м я tt е з 
горада Сычоука Смаленскай 
вобласц i . Я хачу ,дамоу. Мама 
аддала грошы на танкi. Я 

сабрала на ляльку 122 рублi 
25 капеек. А зараз аддаю 
ix на танк. Дарагi дзядзька 
рэдактаf:!. На7iшьще у сваёй 
газеце ус1м маленьк1м дзе

цям, каб яны ·таксама адда
валi свае грошы на танк 
i назвалi яго «Немауля». 
Калi наш танк разаб 'е Гiтле
ра, мы паедзем дамоу» . ' 

Гэты заклiк дачушкi танк i
ста-франтавiка, якi · загiнуу 
на Курскай дузе, быу пачуты . 
У Дзяржбанку адкрылi спе
цыяльны рахунак № 350035, 
на якi дашкольнiкi унеслi 
179 тысяч рублёу. 1 т.анк 

' «Немаул я» знiшчау гi тлерау
цау. Вадзiла яго у бой Ка
цярына Пятлюк. Яна нап i сала 
пiсьмо Адзе Занечынай, а ма
стакi Кручкоу i Палякоу дас
лал i партрэт мужнай жанчы
ны з надпiсам : «Дарагой 

Адачцы - iн iцы ятару будау
нiцтва танка «Немауля». 
Сорак пяць гадоу аддзяля

юць нас ад падзей Вялiкай 
Айчыннай , але да гэтага часу 

да балючага мала расказана 
аб тым, якiя прычыны выклi
калi нечуваны гераiзм . Усё 

гэта яшчэ чакае сваiх даслед

чыкау, · чакае абуджэння на
шай памяцi . Многiя сродкi 

масавай iнфармацыi i прапа
ганды нiбы незнарок змоу
чваюць аб нябачным патрыя
тызме усяго савецкага наро

.да : мала гаворьщца аб тым, 
што простыя людзi абувалi 

i адзявалi армiю, карм iл i 
яе. Яны унеслi у дапамогу 

А. ЦЭРЛЮКЕВIЧ, 
кар БЕЛТА. 

фронту з уласных збера
жэн н яу 118, 2 мi ль ярда 

рублёу. Гэтай колькасцi дас

татк ова, каб уззброiць больш 
за 80 авiяцыйных палкоу. На 
сродкi працоуных пабудавана 
шмат тысяч танкау, якiх хапi 
ла для аснашчэння дзесsпкау 

танкавых корпусау. Ваенна

марс кi флот за кошт добра
ахвотны х узносау папоунi у

с я васьмю падв одным i лод
камi i шаснаццаццю ваенным i 

катэрамi. 3 дароунымi надпi
са мi iшлi на фронт . « Кацю
шы», артылерыйскiя гарматы 

i iншая тэхнiк а . 

Зараз цяжка зразумець на
цыянальную варожасць nа

мiж народамi. Тлумачьщь гэ
та толькi нейкiмi памылкамi 
50-гадов~й даунасцi, па май
му перакананню , зусiм няп

равiльна . Думаю, нацыяналь
ная варожасць узнiкла у 

большай ступенi з-за нашай 
эканамiчнай бездапаможнас
цi. Яна - у тых законах, 
якiя прымаюцца, але не вы
конваюцца, у тым ачарнiцель

стве сродкамi масавай iнфар

мацыi усяго мi нулага нашай 
краiны, усяго таго, што дора
га нашаму. пакаленню. 

Р . БУЛАЦКI , 
былы штурман экinажа 

452-ra ордэна Багдана 
Хмяльнiцкага авiяцыйнага 
палка, доктар гiстарычных 

навук, nрафесар. 
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Павiншуйце нас! 
Зноу завёу нас май у бесперапынную чараду святау . 

Быццам, спрачалiся яны некалi памiж сабой за ме<а:ца менав ,_ 
та у гэтым , самым прыгожым месяцы. 1 «самыя дастойныя» 
атрымалi яго. 

5 мая - сярод ix, самых-самых. Хоць гэта рабочы дзень. 
\ гучыць сцiпла - Дзень друку . Але ж i той жа час грамаглас
на: колькi ужо выбухау пачула наша свядомасць дзякуючы 
газетам i часоniсам! 

Гэта наша свята! Рэдакцыi «Беларускi унiверсiтэт» таксама. 
Але палова яе штатных супрацоунiкау у поунай меры лi

чаць сваiм i Мiжнародны дзень студэнтау - бо адносяцца 

да гэтай катэгорыi моладзi. У той жа ступенi усе, хто, акрамя 
iншых выданняу, чытае i «Беларускi унiверсiтэт » , хто хоць 

зрэдку давярае яго старонкам уласныя радкi, можа лiчыць 
сваiм Дзень друку. 

Вiншуем ycix вас, сябры! 
1 прапануем матэрыялы, падрыхтаваныя да свята. Чытай

це ix на чацвёртай старонцы . 

3 НЕДАПIСАНАГА БЛАКНОТА 

Жьщцё ужо пражыта. Доугае, працоунае, складанае жыц
цё ... Напрацаваныя рукi падпiраюць ссiвелую rалаву, якая не 
можа суняць сумных думак, а зношанаму сэрцу не хоч~цца 

верыць, што яно бiлася не так, што яно не магло шчыра бщца 
у перыяд генацыду думкi i слова, у перыяд знiш чэння чалавека 
i чалавечых адносiн. 

· «Яны не бачаць нiчога свет лага у сваiм мiнулым, разгубiлiся 
у сённяшнiм i н~ ведаюL\ь, што .рабiць c:i сваiм будучым »,
сцвярджае нядауна выдадзены у Савецк1м Саюзе нумар аме-

ЯКРАЗ ДЛЯ ВАС · 

Друкарня 
«7 дзён » адзiная з ~еларускiх газет, 

якая выходзiць у свет па панядзелках 
падрабязнасцямi падзей мiнулага тыдня за

пауняе iнфармацыйны ' вакуум . 
«7 дзён» - пакуль адзiная у рэспублiцы 

газета, якая у адрозненне ад ycix выданняу 
1 абыходзiцца без машынiстак, лiнатыпiстау, 
вярста,;ьшчыкау, традьщыйных м.акетау буду
чага нумара штотыднёвiка . Да таго ж, ус,,э 

яе матэрыялы напiсаны .. . без пяра i паnеры. 
Замест ix на сталах супрацоунiкау персаналь

ныя камп' ютэры. Набраныя аутарам i адрэ
дагаваныя на экране ЭВМ матэрыялы , 

складзеныя не з лiтар i радкоу, а сфармi

раваныя у м'атэматычныя сiмвалы на магн iт
ным дыску, перанос яцца у памяць камп ' ютэра 
адказнага сакратар а рэдакцыi. 

Мы, у рэдакцы i, « Беларускага унiверс iт эта », 
у працэсе выпуску газеты вымушаны звяртац

ца за дапамогай да дзесяткау рабочых 

друкарнi. Адны з ix лiтара да лiтары 
набiраюць у радкi надрукаваныя на машынцы 
карэспандэнцыi, другiя у адпаведнасцi з маке
там наклейваюць набраныя на плёнку ма-
тэрыялы на астралоны, трэцiя .. . 

У рэдакцыi «7 дзён» усе гэтыя палiграфiч
ныя . складанасцi - клопат аднаго ч алавека. 

на стале 

. Прычым друкарня не займае шмат месца -
вольна адчувае сябе нават на пiсьмовым 

ст аiте. 
Але «7 дзён» вылучае не 

не падобны на iншыя выданн i, 
твар . 

толькi свой, 

пал iграфiчны 

Грамадству, як нiколi, патрэбна резна
баковая, аб 'ектыуная iнфармацыя,- перака
наны Анатоль Сямёнавiч Пранiшнiкау, рэдак

тар штотыднёвiка, выпускнiк журфака.

Менавiта у гэтым i заключаецца канцэп
цыя нашага выдання - сумленна i непраду
зята, f-(e навязваючы свайго мёркавання, 

расказваць людзям аб працэсах, якiя адбыва
юцца, адказваць на розныя пытаннi. 

1 у гэтым супрацоунiкi рэдакцыi вельмi 
спадзяюцца на дапамогу чытачоу . 

«7 дзён» тая газета', якая. прыме 

кожную аашу падказку, наводку на тэму, 

цiкавы факт. 
Вы пакуль н е ба чылi штотыднёвiк у кiёсках 

«Саюздруку»? Няма праблем - падпiсвай

цеся на «7 дз ён » да· 12 ,мая i будзеце атрым
л i ваць яго кож ны панядзелак , пачынаючы з 

чэрвеня. Кошт падпiскi на сем месяцау - 1 
руб. 54 кап. 

рыканскай газеты «Файнэншэнл Тайм». .. - бескарысна. Адбудоувалi 
А яшчэ у ёй гаворыцца, што позiрк збоку жыццева неабходны свой Мiнск, сваё жьщцё. Па-

галоднага разбуранага Мiн
ска сталi асобамi . Ня)(ай не 
усе пiсьменнiкамi, як, напры

клад, Мi кола Аурамчык, не 
усе вядомым i журнал,стам, , 

як Сяргей Працько. 

паступiла на факультэт, адра

зу пачала працаваць у «Ста
л i нскай моладзi» (зараз «Зна
мя. юности») . Дарэчы, у яе 
была адна-адзiная тройка за 

увесь час вучобы у школе, 
ун iверсiтэце, аспiрантуры. 

Па ваеннай падрыхтоуцы. Ей 
вельмi карµела паглядзець 

оперу «Русалка», якая iшла 

у дзень здачы экзамену, i, 
в ядома, з ' яаiлася на яга пас
л я другога акта" 

для любой краiны, любога строю i любого чалавека. крысе, па кроку рухалiся на-
Яны. Збоку - мы. перад. Дадатковыя 50 грамау 
Моладзь павiнна ведаць сваю гiсторыю. Гэта ж так п·роста, хлеба у суткi, якога усё роуна 

зразумела i неабходна. Цяпер, тады, у бу!'-уч ым i заусёды: Ал~ не хапала, новае палiто, ку-
ж гiсторыя нашага мiнулага - не тольк1 зацятасць кра1ны У пленае на вядомай барах ол-
iльдах даrматызму i тыранii. Гэта таксама нам неабходна цы замест надакучыушага 
зразумець, хоць i вельмi няпроста. ~с~блiва 1~япер. шынялю ... Хоць у «шынель-

Светлыя твары. Адкрытыя, шчырыя поз1рк1. ных» была вялiкая перавага 
Першыя студэнты факультэта журналiстыкi Беларускаrа перад «бесшынельнымi» . 

дзяржаунага унiверсiтэта. 1944 год. lшла вайна. -Пра яе амаль Уладальнi кам гэтага самага 
што нi гаварылi памiж сабой. Гэта было балюча. А яшчэ rэта папулярнага у пасляваенным 
было для кожнага з ix у мiнулым. Недалёкiм, але мiнулым. Мiнску адзення ~ожна было 
Марылi тады аб заутрашнiм светлым дн\. lнакш нельга было_ у любы дзень схадзiць у ба
нi жыць, нi верыць, нi любiць. ню па!"ьщца. Бралi_ для гэтай 

Трьщцацiшасцiгадоs ая вя
сковая жанчына з драматыч

нь,м лёсам Надзея Русак овiч 
стала у рэшце р,тл сеsа,скай 

настаунiцкай. Пра.-а да ведау 

у яе была незsычайная. 
- Мы пастаянна был i га

лодныя,- успамiн ае · Уладзi
м iр Львов iч Мехау, п iсьмен

нiк, лаурэат Дзяржаунай прэ-

.ВЕРА. У Р ыгора Бул ацка
га - былога баявога лёт чы
к~, старшынi унiверсiтэцкiх 

Патрабуюцца жуl)налiсты ... 
Ефрасiння БОНДАРАВА 

прыйшла з партызанскай зо

ны. Два браты i сястра загi
нулi, бацька таксама памёр 
у вайну. 1 хлопец, з якiм дру
жыла яшчэ у школе. Да 

паступлення на журфак фак

тычна адна рабiла газету «Ле
н iнскi сцяг» Лёзненскага раё
на Вiцебскай вобласцi. 

Рыrор БУЛАЦЮ прыйшоу 
на факультэт у лётнай скуран

цы , у якой прахадзiу потым 

усе пяць гадоу вучобы . За
стауся без мацi i бац·ькi, з 
трыма сястрычкамi i братам 
на руках. 

Mixaiл Цll(ОЦЮ - сын 
вядомага беларускага кампа
зiтара. Прыйшоу з партызан

скага атрада з двумя баявы
мi медалямi «За адвагу». 
Аляксандр ФIЛIМОНАУ-

- Герой Савецкага Саюза . 
Аня l(PACHAП.EPl(A 

прайшла усе жахi гета ... 
У кожнага быу сапрауды 

непауторны трагiчны лёс. Па 
- усёй логi цы рэчау гэтая го
рыч , гэты набыты ' уласнай 
крывёй ваенны вопыт i павi
н ны былi з ылiцца на пап еру, 
да якой цягнулiся усёй сваёй 

маладой, нязломленай ду
шой . 

Усё было iнакш. Праз гэта 
нават не сыходзiлiся памiж 

сабой спачатку, як успамiнае 
Алена Паулауна Уладзiмiраа 

ва (тады семнаццацiгадовая 
Леначка Холад). А сваё са
прауды набалелае i выпакута
ванае вылiлася шмат пазней . 
У Ганны Давыдауны Красна
пёрка толькi зусiм нядауна у 

часепiсе «Дружба народов» 

з ' явiлiся успам i ны пра тыя 
ваенныя часы. « Пiсьмы маёй 

памяцi)). 

Вайна была на усе астатняе 

жыццё. 1 будучых журналi
стау, якiх вайна абышла не
пасрэдна, мучыла звычайная 
для таго пакалення савецкiх 

людзей хвароба. «Чаму я не 
на фронце?» - задавала са

бе пытанне Ле'на Холад. На 
п~ршым курсе журфака яна 
стал а лiтаратурным кур 'ерам 
газеты «Лiтаратура i мастацт
ва» , у якой тады працавалi 
Я. Брыль , 1. Мележ, П . Пан
ч анка, А. Вялюгiн . Адно з я·е 

кур 'ерскiх заданняу - арть·,_ 

кул аб будучым Мiнска. Так 
хацела хутчэй убачьщь, хоць 
у планах, сваё будучае . Мо

жа таму так упэунена раскiд

валi руjны былых вучэбных 
корпусау унiверсiтэта i дапа
магалi будаваць новыя. Ву
чьщца у вайну даводзiлася у 

школах . Журналiсты займалi
ся у 17-й, 42-й ... Выкладчыкi 
у фрэнчах, студэнты у шыне
лях i тужурках. Аня Красна
пёрка прахадзiла усю зiму у 
партызанскiм кажушку. Нех

та са студэнтау спачатку з ' я
уляуся на заняткi з кабурой . 

Прывычка, нiчога не зро
бiш. Трэба было пакрысе 
адвыкаць. 

Ть,я студэнты ведау праглi 
у'сёй счарсцвелай на вайне 
i мiж тым вельмi рамантыч
най у глыбiнi душой. Згала
далiс:я не толькi па хлебу ... 
Па бiблiятэках, тэатрах, тан

цах, сустрэчах з цiка111ымi 
людзьмi .. . 

Патрабавалiся журналiсты, 
спецыялiсты 11ысокага класу, 

а не хапала лiтараль1;1 а усяго, 
у ты~ лiку школьных пад

ручнiкау i лавак. 'У дастатку 

было толькi жаданне вучыц
ца . 1 нiчога, што пiсаць калi
нiкалi даводзiлася у рукавi

цах, а сядзець пры гэтым 

на дЬшках . 1 што ездзiлi 
кожны год на лесапавал i 
хлопцы, i дзяучаты . Ва ycix 
аб · гэтым заставалiся толькi 
прыемныя успамiны. Нi кога 
не абурала, што усё рабiлася 

мэты шынялi у сяброу. «В ы
кручвалiся ». 

Часта, здаралас я, у час 

заняткау знiкала электрыч- '1 
насць. 

1, калi ,, напрыклад, чытау 

лекцыi па уводзiнах у лiтара

туру \ван Васiльевiч Гутарау, 
на адсутнасць святла у ауды

торыi забывалiся. Ен чытау 
урыукi з паэм на памяць. Сты

л iстыку выкладау Mixaiл I ва
навiч Жыркевiч, вядомы ау
тар «Беларускай граматыкi » , 

заслужаны дзеяч навук БССР . 
Мiша Хазяеу, хлопец з вёскi, 

усё нiяк не мог надзiвiцца з 
«жывога» Жыркевiча. 

Гэта, магчыма, вельмi доб
ра - шчыра здзiуляцца пас

ля чатырох крывавых гадоу 
вайны, пасля бясконцых страт 
i барацьбы. «Самае страшнае 
для нас было невуцтва i ды
летан цтва »,- гаворьщь М. Я. 

Цiкоцкi. Першыя навучэнцы 

мii БССР, якi у 1945 годз е 
паступ iу на журфак.- Амаль 

усе хадзiлi есцi на фабрыку

кухн ю суп-баланду . Асноуная 

~жа - хлеб. Ж~1л i п ас таянн ай 
надзеяй, нават пераканан 

нем, што кал i-небудзь rэтага 

хлеба будзе болей. 
Нiна Снiцарава, в учан iца

выдатнjца, атрымала сваю 

першую i апошнюю вымову 
за то.е, што прыйшла на чар

говы збор камення у туфель
ка х. Не было iншага абутку, 
а не прыйсцi не м'агла. 

Стаць хутчэй на н огi - гэта 
была мара. Н . Снiцарав'а , 
прыйшоушы з партызанскай 

зоны , скончыла трохмесяч

ныя падрыхтоучыя курсы пры 

М . Цi коцкi т'а к-

с ама здавау экстэрн ам, У. _М е

х ау вучыуся i працавау у 

«Лi Ме » ужо на першым кур
се Е. Бондарава, як тольк i 

прафсаюзау, быу пашкоджа
ны пазваночнiк, а У яго сябра 

i намеснiка па прафсаюзнай 
рабоце I ван а Навуменкi нао
гул жыв ое мес.ца цяжка бы
ло знайсцi. Абодва не npany
cцiлi нiводнага суботнiка. 

Вера была . Цяпер гаво
раць: фанатычная, бязглуз
дая. 

Гэта прауда, яны верыт у 
Сталiна . 1 камсамол быу не 
менш, . як стан душы . А хор, 

кiруемы адным салiстам, 

спявау дружна i магутна. 

Цяпер кожны х оча выцягваць 

сваю партыю , хоць Бог, можа, 
нi голасу, нi слыху не дау. 

Першыя журфакауцы выдат
на разумеюць, што жылi i 
працавалi у зашораным све

це, думалi адна6окi м мы
сленнем, вывучалi ж са шко

льны х гадоу сталiнск i курс 

« Кароткай гiс торыi ВКП · (б)» . 
Але маляваць адной фарбай 
тыя гады i т ыя падзеi будзе 
па меншай меры мастацкай 

памылкай . 

Самае страшнае у гiсто
рыi, у жу'рналiстьщы, у жыццi, 
калi разбураецца усё без 
разбору, агулам' i з помпай , 
а я шчэ, наnэУна, страшней, 

кал i развенчваецца вера i не 
п рапануецца нiчога узамен. 

Па амерыканскай дапамозе 

у Саюз дастаулялi легкавушкi 
_з наборам для шафёра: ску
раное пал iто I скураныя 

пал ьчатк, . Н iводная амеры-

БЕЛАРУСКI- УНIВЕРСПЗТ 
Цана 2 кап. 

Мiнс кая пал irраф iчн ая фабрш 
« Чырпона ~ 3орка» r\-'\В П \ 

iмя .Я. Колас :.1 . 

7 МАЯ 

Зак . 2013. 

т . 2000 экз . 

220080, Мiнск-ВQ, УН/ВЕРU 
ТЭЦК/ Г:АРАДОК, ВУЛ. БАБ
РУЙСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
17 .. \КО/ 74-75. 

'!':~ ТТ ~ · Фtl/.1 ·IO-liR-?7 

канская ·легкавушка у Мiнску 

не мела шафёра . у скураным 

палiто. У ix хадзiлi партыйныя 
«шышкi ». Цi верыу iм Вало
дзя Мехау, калi выказвау 

сваю падзяку на дэманстра

цыях, як i астатнiя ;журфа
кауцы? 

1 м вельмi падабалiся дэ- . 
манстрацыi. Кастрычнiцкiя 

i майскiя . Гэта было свята 
веры . Нiкчэмнай веры? Няу
жо на гэта nытанне павiнны 

адказваць юнцы, якiя нiкол i у 

жьщцi не бачылi гора i якiя 
усiм без разбору крычаць: 
«А вам не сорамна за пражы
тае жьщцё?!» , Чаму iм павiн

на бьщь сорамна? Няхай бу
дзе сорамна тым, хто лавiу 

шпiёнау i свядома змагауся 
з касмапалiтамi, хто сапрау
ды душыу рэшткi свабоды i 
дэмаJ<ратыi у краiне. 
ВЕРШЫ. Пiсалi не пра палi

тыку i не пра перамогi. Пi

салi, як i мы, у асно)'ным 

пра каханне, пра любоу да 
Радзiмы i Беларусi . А по
тым, як Аня Краснапёрка, 

вельмi здзiУлялiся, што ix 
вершы друкуюць i за гэта 

яшчэ даюць грошы . Дваццаць 

рублёу на старыя грошы -
гэта ж казка. У дэканаце 

таксама радавалiся за ix -
першыя ж верц.~ы. П iсала Ле
на Уладзiмiрава-Холад, ni
cay яе муж, якi вучыуся 

на тым жа журфаку, Коля 

Уладзiмiрау. Усе nicaлi. 1 
выкладчык i таксама. Дзiунае 

пакаленне рамантыкау . Нават 
дзённiкi па самаудасканаль

ванню заводзiлi i вялi. Прау
далюбцы i вельмi сцiплыя, 
хоць вучылася адна галеча . 

Можна было папрасiць матэ
рыяльную дапамогу. Але 

мала хто . npaciy: сорамна, 

ёсць яшчэ больш раздзетыя 
· галодныя. А вось душой 
маглi падзялiцца з кожным. 

Разумеец'е, якiя бязмежныя 
былi душы . Можа таму так 
многа пiсьменнiкау i паэтау 
выйшла з тых першых журна

лiстау? Рыма Каваленка пра
водзiць семiнары у Лiтiнсты
туце iмя Горкага , а Уладзi м iр 

Шьщiк - пiсьменнi к-фантаст. 

Тады там добра м ар151ла
ся. Мары - самае, мусiць, 
светлае i галоунае, даступ

нае . А у чым, як нi у вершах, 
памарьщь? Аня Краснапёрка 
была кiраун iк ом унiверсiтэц
кага лiтаб ' яднання. Яна пiса
ла вершы i марыла стаць пiсь
меннiцай. У ладзiмiр Мехау, 

якi быу на · курс малодшы, 
таксама хацеу стаць п iс ь мен

нiкам . Абодва i мi сталi, калi 
· пажанiлiся. А прыгледзелiся 
адзiн да другога, калi Вало- ' 
дзя выконвау заданне «ЛiМа» 

- брау iнтэрв 'ю у кiраунiка 
унiверсiтэцкага лiтаб ' яднан

ня. Па-журналiсцкi пазнаё
мiлiся будучыя журналiсты
пiсьменнiкi. 

АhОШНЯЯ СТАРОНКА. 
Мабыць, нiколi так, як пасля 
вайны, не любiлi вершы . 
У кастрычнiку 1944 года у 

газеце «Звязда» .была змеш

чана невялiчкая заметка дэка

на факультэта журналiстыкi 

Вл. Лiса «У роднай сталiцы ». 
У ёй гаварылася, што «ас

ноуныя корпусы унiверсiтэ
та спалены i разбураны. Зу
сiм выпадкова уцалеу невялi
кi двухпавярхов.:, корпус фi

зiка-матэматычнага факуль

тэта, а{'е i той быу захлам
лены, i сваiмi выбiтымi вокна
мi i шыбамi, р'азбураным да
хам рабiу сумнае уражанне. 

Размясцiць усе факультэ

ты у адным уца'леушым кор

пусе немагчыма. Прыйдзе t'l,

ца весцi вучэбныя заняткi у 
розных будынках_. Гэта, зра
зумела, ускладняе арганiза

цыю вучэбнага працэса . Але . 

цяжкасцей мь: не палохаем
СЯ>> . 

«Вы можаце л i чьщь нас 
людзьмi з артадаксальным 

мысленнем, але у нас было 
паунакроунае студэнцкае жы

ццё. Мы адчувалi яго пульс 

кожную хвiлiну. 1 tiЯПрауда, 
што у кожным з нас жыу 

страх, быццам вось-вось за
бяруць »,- гаворьщь Е . · Л. 
Бондарава. 

\м не сорамна успомнiць 

час свайго сталення . 

А. 1(01(ТЫШ . 

Н А ЗДЫМl(АХ: у рэдакцыi 
шматтыражкi; . чарговы вы

lJУСК студэнтау журфака ; 
байцы nрэс-атрада. 

Рэдактар 

М. Г. ЗAJ'OPCKMI. 
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