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ПА САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY РАТУЙЦЕ НАШЫ 

CTPAYHIKI! 

Абяцаюць 
Трэба -нам прыбаУку ... 

... У ПАСТАНОВЕ САВЕТА MIНICTPAY СССР, 
ВЦСПС I ЦК ВЛКСМ АБ ДАДАТКОВЫХ МЕ
РАХ ПА ПАЛЯПШЭННЮ МАТЭРЫЯЛЬНА
ТЭХНIЧНЫХ УМОУ .СТУДЭНТАУ .... ВЫШЭй
ШЫХ I НАВУЧЭНЦАУ СЯРЭДНIХ СПЕЦЫ
ЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОУ. 

У дадзены момант,-
сцвярджаюць мiнiстры,-
так. 

КАМЕНТ АРЫй ДЛЯ НЯВЕ
РУЮЧЫХ: Пры усiм. пры тым 
доля бюджэтных асiгнаван
няу, калi парауноуваць яе з 
той, якая прынята у развiтых 
краiнах, у нас яуна недастат
ковая. Ды i уявiце сабе сiтуа-

рада

вацца?! 

КАМЕНТАРЫй ДЛЯ ВЕРУ
ЮЧЫХ: З_верасня 1991 года 
уводзяцца стыпендыi адзi::... 
нага па меру: 60 рублёу у 

ВНУ. Неза!:)ежна ад курса на
вучання: бьщь першакурс
нiкам нiколькi не лягчэй, чым 
выпускнiком. Захоуваецца 
ранейшы працэнт даплат сты
пендыятам прадпрыемствау, 

студэнтам-выдатнiкам i тым, 
у чыёй залiкоуцы толькi чац
вёркi i пяцёркi. 

ВЕДАЙ НАШЫХ! 

ФIНIШ 
Не усе, як кажуць, днююць 
начуюць у «чыталцы». Ама

тары спорту умудраюцца 

выкраiць час i для удзелу у 
спаборнiцтвах. 
Мнагалюдна было на стан-' 

цыi Памыслiшча, што за не
калькi хвiлiн язды ад Мiнска, 
i на гэты раз. Сышоушы з 
падножак электрычкi, юнакi 

i дзяучаты рушылi у напрам
ку да лесу. Чыстае паветра, 
зелянiна наукол, бесперапын
нае шчабятанне птушак ... Але 
гэта запаланiла на нейкую 

хвiлiну, бо любавацца прыро
дай не было калi - дапачат
ку спаборнiцтвау па спартыу
наму арыентаванню застава

лася не так многа часу. 

Кароткiя парады кiраунi
коу, нервовыя позiркi на ком
пас i тапаграфiчную карту, 
слова-другое з таварышам 

i - наперад. Як шкада, што 
толькi м'iмаходам зауважаеw 
прыгажосць прыроды, яе не

пауторнасць i свежасць. Ста
раешся дыхаць на поуныя. 

грудзi - хочацца як мага 
больша «напаiць» арганiзм 
гаючым лясным паветрам. 

Кiламетр за кiламетрам, 
пiкет за пiкетам - i зноу раз
вiтанне з прыродай, вяртан
не да дымных гарадскiх ву

л iц, у штодзённую калатнечу 
i шум. На, жаль, у бягучым на
вучальным годзе гэта фiнiш. 

Спаборнiцтвамi па спартыу
наму арыентаванню закончы

лася круглагадовая спартакi

яда БДУ. Можна павiнша
ваць арыенцiроушчыкау з ге

аграфiчнага, механiка-матэ
матычнага факультэтау i 
ФПМ з удачным пераадолен
нем к iламетрау i паспяховым 
прыходам на канчатковы 

пункт - яны занялi адпавед

на першы, другi i трэцi рад
кi вынiковай таблiцы. 1 пас

·пачуваць студэнтам фiлфака, 

якiя у спаборнiцтвах не 
удзельнiчалi. 

Варта адзначыць, што ка
манда БДУ па спартыунаму 
арыентаванню удала выступi

ла у спартакiядзе ВНУ рэс
публiкi i заняла першае мес~ 
ца. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

Лiквiдавана i яшчэ адна не-
справядлiвасць - атрыман
не стыпендыi у поуным паме

ры не выключае права студэ

-нткi на дапамогу у перыяд 
часткова аплочваемага адпа

чынку па догляду за дзiцем. 

Ды i камандзiроука цяпер, 
па перакананню Г. Ягадзiна, 
выгодная справа: сума (50 ка:: 
пеек) . павялiчваецца удвая. 

Цi можна радавацца гэтай 
пастанове? 

цыю, у якую трапляе у наш 

час студэнт. Ен атрымлiвае 
невялiчкую прыбауку i кам
пенсацыю у 35 рублёу (ва 

умовах рынку) за прыкладна 
двухразовае павышэнне цэн 

на прадукты харчавання i 
прыкладна паутараразовае -
на тавары першай неабход
насцi. 

Вiдаць, i м1н1стры . памыля
юцца, абяцаючы нам «рай
скае» жьщцё? . 

ШТО НОВАГА? 

у • 
ПОЛI зроку -

• 
экапог1я 

Як iмгненн-а л,щiць час! Яшчэ рывок - апошнi, р-ашаючы i, 
безумоуна, самы цяжкi - i вы прадастаулены самi сабе. 
КА-Нl-КУ-ЛЬ/11! 

Мы жадаем вам выдатна правесцi вакац6~i, а найперш -
разлiчычча з сесiяй, каб нiчога не азмрочвала ваш адпачынак. 
Так лiчычь студэнтка / курса аддзялення палiтэканомii фiла
софска-эканамiчнага факультэта Валерыя Ф/Л/ПЕНКА. 

Фота А. ГУСАКА. 

IНФОРМБЮРО 

3 заключэння кaмicii~aф
KOMI! _ студэнтау па рэйду
праверцы сталовай СКТБ 
з ВВ: 

«У халадзiльнай камеры 
«малако-жыры» знаходзяцца 

бекон i каубаса, якiя адсут
нiчаюць на раздачы». 

Калi 6 толькi бекон, i калi 
б толькi у гэтай сталовай .. . 
А студэнцкiя сталоукi, як i 

усе астатнiя пункты грамад
скага харчавання, паступова 

пераходзяць на гаспадарчы 

разлiк . Здавалася 6, у студэн
тау не будзе межау для рада
сцi за наш грамхарч. Але з 
пераходам сталовых на сама

фiнансаванне усё больш 
бязмежным становiцца здзiу
ленне i звыклы сум пры вы
глядзе «мiнiмальнага асарты
менту» прапаноуваемых 

страу i якасцi абслугоуван~ 
ня. 

3 апошнiмi сталовая СКТБ 
з ВВ «кульгае» не першы год. 
1 тое, што камiсiя прафкома 

с б 
унiверсiтэта у чарговы раз 

Спытайце выпадковаrа прахожаrа: «Што больш за усё хва- -rь1мул вучо а выявiла чарговыя недахопы 
• . - сталовай, а спецыяльнае пася-люе сёння?» Хутчэй пачуеце у адказ: экалqпя. 

Хто ж клапоцiцца аб тым, каб мы дыхалi чыстым паветрам? джэнне прэзiдыума таго ж 
Вядомая справа, адпаведныя службы. · прафкома прыняло рашэн.не 

Для чаго пат_рэбны _выдатныя веды? Вядома, каб атрымаць дыплом, накiраваць з гэтай . наго 'ды - А яшчэ вучоныя,- пярэчыць мне старшы навУ!(ОВЫ' ~у-
1 працоу"нiк Iнстытута фiзiкi АН БССР Далорэс Аляксандjзауна -а кал, пашчасцщь, то 1. «чырвоны». · в~сь тут вам катэга~~rчна запярэ- пiсьмо у выканком Кастрыч-

м чыць студэнт-зам_ежнrк, ~о не тольКJ дзеля дыплома ен старае_цца 1 нiцкага раёна г. Мiнска, САЛАВЯНЧЫК.- Менавiта таму i сабралiся вучоныя з аск-
А r с . вучыцца, а яшч_э .' там у, ш1 то хоча хоць раз у год наведаць радзrму, не навiна. Hi для дырэктара вы Ленiнrрада Юева, Харкава, рзамаса, оркаrа, ухум1, 6 6 

_ 
но'васiбiрска, М.iнска, Гродна i iншых rарадоу рэспублiкi i а няць ацькоу I родных,. сталовай СКТБ тав. Каца Ма-

. . Раней для таго, к~б ат_рымаць бiлет i се~цi у с~малёт, дастаткова рата Сямёнавiча, якi палiчыу краiны, а таксама замежныя спецыял~сты, якtя працуюць У 6~1ло жадання. Здау сесrю на «выдатна» ц1 застауся з «хвастом» - нiжэй свайго гонару з 'яуляц-
rэтай rалiне, са Ц.lвецыi, ЗША,__Анrлii, Ютая, Румынii~ Польш- нrяКJх табе перашкод: надышло лета i гайда дадому, абы фiнансы ца на гэта пасяджэнне, нi для 
чы, Ч~хаславакii ~ V наgаду ~а ~ыяrностыцы высокамалеку- дазвалялi. Але перабудовачныя працэсы, якiя адбываюцца у выwэй- прафсаюзнага камiтэта унi-
лярнан плазмы, што пронд~е У М~нск~. шай школе, дазволiлi пак~апацiцца аб прэстыжы савецкага дыплома, версiтэта. 

. Мэта я~ - абмен дум~ам1, распрацоука метадау дыягност~- якi, як канстатуюць спецыялiсты, апошнiм часам пачау падаць. Раней мы маrлi неяк пау-
кt rарачан тэрмаядзернан пла~мы, яка~, на ду~ку дас:ледчыкаr, 1 Такiм чынам, унiверсiтэт атрымау, нарэшце, права i магчымасць плываць на адмiнiстрацыю 
у будучым буд~е выкарыстоу.5._?-цца У якасц~ крынщ ~нергн, l пазбавiцца ад нядбайнага СТ.}'l\энта, якi вучыцца толькi дзеля таго, сталовых: цераз выканком, 
прычым, экалапчн8: чыстых. У ен прымуць удзел не толькt вядо- каб пакласцi у кiшэню дакумент аб. атрыманнi вышэйшай адукацыi, iншыя iнстанцыi,- гаворыць 
мыя вуч?ныя, але I пачынаючыя . . мала клапоцячыся аб якасцi· набытага багажу ведау. Вось i вьrраwылi старшыня прафкома Адам 
Арrа~tзатар~ парады -:-. Дзяржкамtтзт ~а выкк:р;с1а~~; 1 стымуляваць вучобу такiм чынам: здау сесiю паспяхова - у доqрьi Данiлавiч КJШКЕВIЧ.- Ця-

~тамнан ~нерrн СССР,р М1Н1стзрства народа аду ц шлях на ~адз(м~, атрь_rмау «нездаваль~яюча» - рыхтуйся да перазда- пер жа для студзнцкiх стало-
• Акадзмtя навук БСС · чы. Тзрмrн лrкв1дацы1 запазычанасцеи - да 1 верасня. Лёсам тых, вых слова «самастойнасць» 

хто не nacney своеча~~ва «адсекчь~ хв~сты», будзе з~й~?цца спецы- звязваецц_а у с!!_ершую чарrу 
САКРЭТ ФIРМЬJ яльна створаная кам1с1я, у якую увоидуць супрацоунrкr рэктарата, са свабодай ад ycix i уся. 

---------------------------- дэканата па навучанню замежных студэнтау i прадстаунiкi зямляцт- На першы план выходзяць 
вау. Яна пачне дзейнiчаць з пачатку новага навучальнага года. грошы. А якi~ грошы у сту-

3. MIXHEBIЧ. дзнтау? У нас няма нi спецыя-

КУПIЦЕ СТУДЗНТА 
У rзтым годзе юрыдычны факультэт Латвiйскага унiвер

сiтэта наrадвае аукцыён . 18 студэнтау вучацца тут па дагаво
рах з прадпрыемствамi i кааператывамi. Яны былi залiчаны 
звыш звычайнага набору. Дзённы курс каштуе звыш пятнац-
цацi тысяч рублёу, вячэрнi i завочны - 7,5 ~ысячы. • . 

Такi камерцыйны набор плануецца ажыццяуляць на ус~х 
дэфiцытных спецыяльнасцях - юрыдычным, ~амежных моу, 
эканамiчным, фiнансавым факультэтах. Прывtлея «даrавар
нiкоу» - няма неабходнасцi набiраць прахадны бал на экза
менах. 

Гзта рэальная маrчымасць для ВНУ зарабiць грошай, каб 
умацаваць матзрыяльную базу, павысiць зарплату выкладчы-

кам. . • . 
Што будзе, калi колькасць ~т~_нµ.~_та_у__ -«дагаварнt-

коу» ужо у час сёлетнiх уступных экзаменау стане боль
шай за колькасць прапаноуваемых месц? Магчыма, прадаваць 
студзнцкiя вакансii з аукцыёну? А нядрз11на было ~· як.у раз
вiтых цывiлiзаваных краiнах: платная адукацыя I доугатэр
мiновыя крздыты для навучэнцау, дзяржауную праrраму 
дапамогi таленавiтым i маламаёмным студэнтам... Гэта, са
прауды, стварала б больш справядлiвыя. стартавыя умовы. 
Але, калi прыкiнуць, колькi гадоi_ выпускн1ку дl!!_ядзецца вы
плочваць крэдыт ( · пры акладзе 140 !)ублёу), адразу зразу
мела: студэнт ' проста не· у ётане гарантаваць вяртанне 
пазыкi. 

М. МIХАЙЛА~А. 

ЗАПРАШАЛЬНЫ БIЛЕТ 

ПАЕДЗЕМ У 

<<ВIЛЕЙКУ>> 
Яшчэ трохi часу i яуным напа

мiнкам аб rэтай cecii будзе толь
кi залiкоукl!. 1 вы спахапiлiся. 
Н аперадзе цэла~ лета, а канк
рэтных планау, як яго правесцi, 
няма-:-студатрады сфармiравli=' 
ны, пуцёукi · разабраны, дзiку

намi ж ехаць не вельмi салодка 
i проста. 

Не адчайвайцеся: на дапамо
гу прыйшоу яркi плакат, якi 
прапаноувае якраз тое, што вам 
i патрэбна: • , • 

- Аздарауленча-спартыу
ны лагер с Вiлейка», што у Вi
лейскiм раёне Мiнскай вобласцi, 
запрашае ycix жадаючых адпа
чыць. 1 змена - 5-18 лiпеня, 
11 - 18-31 лiпеня, 111 - 31 
лiпеня - 13 жнiуня, IV - 13-

26 жн,уня. Кошт пуцёукi - 13 
руб. 80 кап. плюс грошы на да
рогу . 

Лагер будзе прымаць навед
вальнiкау ужо трэцi · год за
пар. Адпачынак у iм здас
ца не менш прыемным i экза
тычным, чым на поуднi. Жыць ва 
утульных корпусах, ля возера, 
мець добрую спартыуную базу, 
карыстацца лодачнай станцыяй 
- згадзiцеся, не так ужо i мала. 
А выкладчыкi спартыунай кафе
дры унiверсiтэта каму дапамо

гуць аднавiць здароуе, каму 
развi'ць фiзiчныя здольнасцi ... 
А l<iiб паехаць у-....: Вiлейку » , 

неабходна проста ... з ' явiцца у 

nрафком студэнтау. Прыём заяу 
з 18 чэрвеня. ' 

льнага бюджэтнаrа артыкула 
для датацый на паляпшэнне 
харчавання студзнтау, нj, 

уласна кажучы, вялiкiх rро

шай, адкуль можна было б 
браць rэтыя датацыi ·. 
У нас няма грашовых срод

кау. Няма спецыяльна пры
стасаваных памяшканJ1яу для 

сталовых (як правiла, гзта 
цокальныя паверхi вучзбных 
корпусау, -Юliгасховiшчы i 
г. д.). 

Няма нармальных умоу 
працы для персаналу стало

вых. Затое · у нас ёсць гас
разлiк, пры якiм фразу са 

. шматлiкiх дакладау, справа
здач i даведак аб становiшчы 
пунктау грамадскаrа ха,рча-, 
вання С'l'Jдэнтау: « Няr ледзя
чы на шматлiкiя запэунiван
нi адмiнiстрацыi трэста i ста
ловых аб паляпшэннi якасцi 
абслугоування у студзнцкiх 
сталовых яно застаецца на 

такiм жа узроунi» можна ужо 
увекавечваць i радавацца 
новым метадам гаспадаран-

ня ... 



u 

НЕ ПА ЧУТКАХ 

Пра iдэальную 

у Магазiнах, сталовых, кафэ, 
буфетах, рэстаранах. Здара
ецца, у ix можна адстаяць га
дзiну цi · дзве, але нiчога не 
купiць. Асаблiва гэта непры
емна, калi справа датычыцца 
ежы. Я не надта люблю гата
ваць, таму стараюся паабе

даць у сталовай цi кафэ . У ста
ловай танна, але заусёды вя
лiкая чарга i нясмачна. У ка
фэ лепш, але надта дорага i 
таксама патрэбна чакаць. У 
нас такога не бывае. Гаспадар 
рэстарана цi кафэ iмкнецца 
запрасiць да сябе паболей 
народу, i вы можаце выбраць 
тое, што вам па густу. На 

жаль, у Мiнску няма нiводна
га рэстарана з нацыянальнай 

кiтайскай кухняй. Думаю, лю
дзi прыходзiлi б сюды з зада
вальненнем. 

• 
кра1ну 

Мне пашчасцiла пабываць 
на свяце славянскага пiсь

менства i культуры, якое пра
ходзiла у Мiнску. Сапрауды 
незвычайнае вiдовiшча: па 
Ленiнскаму праспекту iwлi 
спевакi i танцоры у нацыя
нальных беларускiх касцю
~ах. Усе прахожыя з любоую 
1 захапленнем глядзелi на ix i 
спя_валi разам з удзельнiка
мi свята. У Kiтai таксама час
та праводзяцца такiя шэсцi 

кllлi на вулiцах спыняецц; 
рух, i ix запаланяе усеагуль
ны смех i вяселле. 

зусiм малым горадам. Па тэ

рыторыi ён крыху меншы за 

Ланьчжоу - мой,, Р?дны го
рад, а . па колькасц1 насель-

Але, на жаль, сёння у кi
тайскага народа, як i у савец
кага, не заусёды святочны i 
радасны настрой. Есць шмат 
цяжкасцей, якiя азмрочва
юць жыццё. Раней у вас не 
было прынята гаварыць пра 
ix, робячы выгляд бьщцам 
усё добра. Мне тады вельмi 
хацелася паглядзець на iдэ
альную краiну. 

нiцтва яны прыблiзна . роу

ныя. Але на · вулiцах на дзiва 
нешматлюдна. Часта аутобу

сы едуць напауl]устыя, у пар

ку сядзяць адзiнокiя парачкi. 
У Кiтаi, наадварот, так мно
га людзей, што па вулiцах 

цяжка рухацца. Да таго ж, у 
Мiнску, калi ты недзе спя
шаешся; можаш карыстацца 

паслугамi метро, а страцiу 
арыентацыю прахожыя 

абавязкова падкажуць. 

За час вучобы у Мiнску 
у мяне з'явiлiся савецкiя 
сябры, якiя часта запраша
юць у тэатры цi кiно. Кiна

тэатры нашы не адрознiва

юцца ад вашых, а вось тэатры 

маюць свае асаблiвасцi. У Кi
таi тэатр - любiмае месца 

Усе пяць гадоу пасля за
канчэння унiверсiтэта у Лань
чжоу я марыу працягнуць 
яе за мяжой, у Савецкiм Са

юзе. 1, натуральна, на пер
шую ж прапанову дау станоу
чы адказ. 

Тым не менш, tja першым 
часе мне даводзiлася надзвы

чай цяжка. Нiяк не мог пры
выкнуць да беларускай кух
нi. Тут параунауча таннае 
мяса, i людзi -ядзяць яго ра
нiцай, днём i вечарам. Сада
вiны i гароднiны у магазi
нах амаль няма, калi i зной
дзеш, то якасць ix нiжэй уся

лякай крытыкi. Можна, зразу
мела, паехаць на рынак, але 

гэта не заусёды i не кожна-

, людзей сталых. Мяне радуе, 
што у Мiнску яго наведвае 
i моладзь, таму што сам люб
лю музыку, з ахвотай спяваю 

i iграю на нацыянальных iн
струментах. Мелодыi Чайкоу
скага, Штрауса, Бiзэ у мяне на 
радзiме можна пачуць толь
кi у запiсу. 

Я разумею, што Мiнск ха
вае у сабе яшч.э шмат за
гадак, ал1е за той час , якi у 
мяне застауся, я паспрабую 

разгадаць ix, каб павезцi 'на 
радзiму поунае уяуленне аб 
гэтым цудоуным горадзе. 

му па кiшэнi. · 
У маёй краiне усё наадва

рот. 

1 вось я у Мiнску . Ен здау
ся мне не в.slлiкiм, але i не 

Я доуга вучыу слова «чар
га» - у нас гэтага паняцця 

не iснуе. А тут чарга усюды: 
ЯН ТАБАйО, 

аспiрант (КНР). 

ЧАС. ЛЕС. ЖЫЦЦЕ 

MIXAЙJIA ГРАМЫКА 
Студэнтам-фiлолагам вядома iмя Мiхайлы 

Грамыкi як паэта i драматурга, рэпрэсiрава
нага у 30-я гады, але дзякуючы хрушчоускай 
«адлiзе» вернутага у беларускую лiтаратуру . 
Географам гэта iмя· не гаворыць нiчога, мiж 
тым М. А. Грамыка выкладау на кафедры мi
нералогii i крышталяграфii БДУ у 1923-1927 
~:.адах, , J:,Jрацавау геолагам, nicay падручнiкi 

па rearpaфii , c • ~·' 
У 1905 годзе ён паступiу у Маскоускi ун i

версiтэт на медыцынскi фа!fулыэт, а пазней 
перавёуся на прыродазнаучае аддзяленне 

фiзiка-матэматычнага факулыэта па спецы
яльнасцi геалогiя . Пасля абароны у 1911 годзе 
дыпломнай работы «Паходжанне лесу» пад 
кiраунiцтвам пра.фесара А. П. Паулава, пры
язджае у Беларусь, каб працаваць па спецы
яльнасцi. Але кiраунiцтва Вiленскай вучэбнай 

акругi адмауляе у месцы, ведаючы аб яго па
лiтычным мiнулым. 

З дапамогай знаёмых яму удаецца уладка
вацца настаунiкам у Адэсе, дзе ён i працавау 
да 1921 года. У гэтыя гады пачалася лiтара
турная дзейнасць М. А. Грамыкi. Яшчэ буду

чы студэнтам ён друкавауся у маскоускiх чa

cdnicax «Самообразование» i «Пробуждение» 
на рускай мове. У 1914 годзе з групай настау:· 

нiкау-турыстау ён выязджае у Швейцарыю, 

Германiю, lталiю. У Швейцарыi Мiхайлу Аляк
сандравiча застае звестка аб пачатку сусвет
най вайны, i ён niwa, напэуна, свой першы 

верш на беларускай мове «З далёкага тылу», 
у якiм выказвае заклапочанасць з нагоды раз

вязвання вайны. 

У 1921 годзе па запрашэнню Наркома асве
ты разам з групай настаунiкау прыязджае у 

Мiнск i прызначаецца памочнiкам галоунага 
iнспектара сацыяльнага выхавання. М. А. Гра
мыка успамiнае: «Мне было 36. Але i у мала
дзейшыя гады я не адчувау такога уздыму 

жыццёвых сiл, працаздольнасцi i творчага за
хаплення, як тады .. . » Ен пачынае працаваць 
па двух напрамках: навукова-педагагiчным i 
лiтаратурным, зрэдку выконваючы адмiнiст
рацыйныя даручэннi, якiм была, напрыклад, 
работа у дырэкцыi Беларускага дзяржаунаrа 
тэатра. 

М. А. Грамыка друкуе свае вершы i паэмы у 
беларускiх выданнях, але усё больш ён стано
вiцца вядомы як драматург. Яго пяру нале
жыць шэсць роз_напланавых п'ес. Адну з ix -
лепшую, на думку аутара, чакау тра_гiчны лёс. 
На афiшах да п'есы «Скарынiн сын з Полац
ка», пастауленай у · гонар 400-годдзя друку, 

стаяла: «Дапускаецца да пастаноукi толькi 

адзiн раз», што дало магчымасць сябру Мiхай
лы Аляксандравiча М . В. Азбукiну пажарта
ваць: «Тваю п 'есу будуць ставiць кожныя 400 
гадоу». Жарту, магчыма, суджана збьiцца. 
Тэкст п 'есы згублены у гады Вялiкай Айчын
най вайны i н·ягледзячы на усе намаганнi само
га аутара, яго сяброу, так да гэтага часу i не 
знойдзены. 

У 1921 годзе М. А. Грамыка становiцца стар
шынёй навукова-тэрмiналагiчнай кaмicii, якая 

ператворана паз ней у I нстытут беларускай 
культуры - будучую Акадэмiю навук БССР. 

Выкладау геалогiю i мiнералогiю у Белпедтэх
нiкуме i БДУ, працавау у сельскагаспадар

чым iнстытуце. У 1926 годзе дэканат педагагiч
нага факулыэта i прауленне БДУ рэкамен
дуе М. А. Грамыку на пасаду дацэнта БДУ, 
але Наркамасвет БССР «з прычыны адсутнасцi 

па штатах 26/27 гадоу пасады дацэнта на ка
федры неарганiчнай прыроды ... лiчыць не

абходным устрымацца ад зацвярджэння 
т. Грамыкi на памянёную пасаду». У наступ

'ным годзе Грамыка пакiдае унiверсiтэт i зай-
маецца навукова-даследчай работай у lнбел
кульце. У гэтыя гады выходзiць некалькi яго 
навуковых прац. У 1922 годзе - падруч
нiк «Пачатковая геаграфiя», дзе аутар 

вядзе вучня ад пазнання навакольнай мясцо

васцi да пазнання усяго свету. Падручнiк вы
трымау яшчэ тры выданнi (1923, 1925, 1928 rr.) 
i з'яуляецца, улiчваючы, што большую частку 
займаюць пытаннi сусветнай rearpaфii, пер

шым падрабязным выданнем на беларускай 
мове. У 1924 годзе у серыi «Беларуская наву
ковая тэрмiналогiя» выходзiць пяты выпуск 

«Геалогiя, мiнералогiя, крышталяграфiя», 

складзены М. А , Грамыкам. А у 1926 годзе вы
даецца падручнiк «Уводзiны у навуку аб неар
ганiчнай nрыродзе. ч. 1. Мiнералогiя. ч. 11. 
Крышталяграфiя». Мiхайла Аляксандравiч 
з'яуляецца таксама аутарам ·шэрагу артыкулау 

у краязнаучым часопiсе «Наш край», работ па 
reaлorii Магiлёушчыны i перакладу з рускай 
мовы навуковых артыкулау Туткоускага, Тра
яноускага i iншых. Пачынаючы з 1923 года, 
кожнае лета беларускi геолаг выязджау у эк
спедьщыi . У 1923 годзе у экспедыцыi пад кi
раунiцтвам прафесара Цярлецкага, а з 1924 
рабiу маршрутныя агляды у розных раёнах 
Беларусi па заданню акадэмiка М. Ф. Блiаду
ха . Акрамя таго, прайшоу раку Проню у Магi
лёускай вобласцi ад вытоку ля ropf!дa Горкi да 
упадзення яе у раку Сож, шукау гранiт для 
Маузалея У. , 1. Ленiна, а летам 1930 разам з 
М . В . А~букiным працавау у Рэчыцкiм раёне 
i даволi верагодна, што ужо тады знайшоу бы 
нафту, але экспедыцыя была перапынена 
арыштам па справе «нацдэмау» . М. А. Грамы

ка трапляе на лауку падсудных i у 1931 годзе, 
згодна з пастановай кaмicii АГПУ, адмiнiстра
цыйна сасланы у lванава-Вазнясенск, дзе пра
цуе да 1936 года. Потым пераязджае у запа
лярны Кiрауск i працуе выкладчыкам у гор- , 
ным тэхнiкуме. З пачаткам вайны эвакуiравау

ся у Чусавы ПеJ)мскай вобласцi, а праз год пе
раязджае у lжэуск, дзе працуе да 1948 го
да выкладчыкам У дмурдскага педiнстытута. 
У 1952 годзе зноу у Кiрауску, у горным тэх
нiкуме. У 1952 годзе iдзе на пенсiю. 

15 лiстапада 1957 года Мiхайла Аляксандра
вiч Грамыка быу цапкам рэабiлiтаваны. Апош
нiя гады жыцця ён праводзiць у падмаскоуных 

Хiмках, дзе пачынае актыуную лiтаратурную 
дзейнасць. З-пад яго пяра выходзяць новыя 

творы, некаторыя з якiх, напрыклад, «Старон
кi сямейнай хронiкi», та~ i засталiся незакон
чаным1. 

30 чэрвеня 1969 года Мiхайла Аляксандрав1ч -
Грамыка памёр. 

Цана 2 к ;щ. 

АfДЫТОРЫSI No 7 
МАРА ~ВАЧАВIДКI 

tHAM CKPOHI ПАКРЫЛА CIBIЗHAt 
У пачатку красавiка Дзяржаfjны астрадны 

ансамбль «Песняры» адзначыfj дваццацiгод
дзе свайго творчага шляху. Наш караспан
дэнт сустрэfjся з мастацкiм кiраfjнiком калек
тыву народным арт,ыстам БССР Уладзiмiрам 
МУЛЯВIНЫМ. 

ную песню, rасцiннасць i - нявыказаную туrу. 

- Уладзiмiр Георriевiч, дваццаць rадоу на
зад ... 

- Вы ведаеце, я - аптымiст. Таму наша 
юбiлейная праграма iдзе уразрэз з тым, што 
мы рабiлi дваццаць гадоу назад. Цяпер, калi 
можна спяваць пра бруд, пра смутак-тугу, 
я не хачу ускладняць i без таго складанае жыц
цё. 

- Я rавару не пра «rразь», а пра туrу у «чы
стым» выrлядзе. На мой поrляд, адметная ры
са славянскiх народау - схiльнасць «сума
ваць». Х·iба не так? 

... З 'явiлася першая праграма, ·аднак 
сама iдэя нарадзiлася раней. У той час, вы ве
даеце, наш жанр афiцыйна прызнаны не быу, 
i два гады спатрэб iлася на тое, каб «прабiцца». 
Было вялiкае жаданне спяваць. А жаданне 
супрацiуляцца яшчэ большае! 

- Супрацiуляцца - чаму? 
- Шквалу кансерватыунай музыкi. Магчы-

ма, таму мы i былi такiмi апантанымi. 
- Што увабралi у сябе два дзесяцirоддзi 

эвалюцыi? 
- Гастролi, пласцiнкi, «Залаты дыск» за 

прапаганду народнай песнi (наш калектыу -
адзiны у Савецкiм Саюзе, хто мае яго), зразу
мела, паездка у Злучаныя Штаты (ансамбль 
быу першым афiцыйна прызнаны ТАМ), дзве 
оперы, музычная праграма на вершы Янкi Ку

палы, цыкл абрадавых песен, праграмы 
«Праз усю вайну», «Ва увесь голас» (па Мая

коускаму). 1 цяпер _:.__ рок-опера, прысвечаная 
500-годдзю беларускага асветнiка i гуманiс
та Францыска Скарыны. 

- Сум ёсць, але усё ж такi беларускаму на
роду больш _уласцiва менавiта лiрыка. Добрая, 
светлая лiрыка. Акрамя таго, вы зауважылi, 
сумныя песнi у беларускiм фальклоры напi
саны у мажоры? Гэта наогул характэрна для 

славянскiх народау. Успомнiце песню «Бро

дяга, судьбу проклиная ... » - у яе жахлiвыя 
словы, але напiсана яна у мажоры. Лiрычная 

песня з надзеяй. 1 гэту надзею трэба нам нес
цi. 

- Мноriя гады я марыу убачыць « Песня
роу» увачавiдкi; i -вось нядауна rэтая мара 
збылася на вашым юбiлейным канцэрце у 
Мiнску ... 

- Сваё дваццацiгоддзе мы пачалi адзна

чаць у Маскве, а апошнюю кропку паставiлi 
тут, у Мiнску. Будзем лiчыць, што закончылi , 

святкаванне i ... 

- Уладзiмiр Георriевiч, Вы - рускi, са 
Свярдлоуска ... 

- Пайшлi на другое дваццацirоддзе? 
- Калi, зразумела, атры'маецца. 
Шкада, хацелася яшчэ пагаварыць з бела

рускiм песняром пра паэтыку беларускай мо
вы, пра адраджэнне нацыянальных традьщый 

i хрысцiянскай духоунасцi, хацелася шчыра
сцi, але часу не заставалася: у тое iмгненне , 
калi я выйшау на сонечныя мiнскiя праспек

ты, «Песняры» ужо ехалi за шэсцьсот кihа
метр_ау, у Расiю. 

- Дваццаць сем гадоу назад я прыехау у 
Беларусь на тэрмiновую службу i застауся тут. 
Тады i палюбiу беларускую народную песню. 
Я наогул народнiк, гiтарыст, ведаю славян

скую песню. Але беларускi фальклор стау 
для мяне крынiцай творчасцi. . 

- Асабiста для мяне паняцце «беларус
кае» умяшчае у сябе беларускую мову, народ- Сярrей ШАПРАН. 

МУЗЫЧНЫ ДАйДЖЭСТ 

Рок-и-рол 
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дзяцей? 
Прароцтва гэтае спрау

дзiлася толькi часткова. Праз 
30 rадоу пасля таго, як Бiл 
Хейлi , абвясцiу рок вакс:~л 
rадзiннiка, яrо лепшыя сыны 
жывуць i выдатна працуюць. 
Пра аднаго з рок-ветэранау, 
Карласа Сантану паведамляе 
«Студенческий меридиан». 
Тры гады назад Карлас Сан
тана прыязджау у нашу кра

iну, удзельнiчау у гала-кан
цэрце . Маскоускаrа маршу 
мiру. 

_ - Як у мяне· нараджаюц
ца мелодыi, рытмы, тэксты? 

- перапытау непараунальны 

меладыст сярод вялiкiх riта

рыстау планеты.- Я чую ix 
у той новай канцэпцыi, якая . 
зараз хвалюе мяне, дае мне 

сiлы iграць. Я да гэтае пары 
застаюся «шукальнiкам», але 

больш за усё · цiкавiць мяне 

канцэпцыя адабрэн~ i вь1-
лячэння - тое, што можа 

лiквiдаваць бар'еры памiж 
намi, людзьмi . Каб мы, не 
ведаючы адзiн аднаrо, маrлi 
усмiхацца i адчуваць давер ... 

Ен ба';!ыць сваю ролю у па
срэднiцтве памiж музычнымi 

лаrерамi i вельмi скептычна 
ацэньвае развiццё сучаснага 

музычнага свету. 

«ЗВЕЗДЫ» 

Новая музычная група 
назвала сябе «Звёзды». 

- Невераrодна смела! --, 
канстатуе часопiс «Смена».
Цi будзе поспех? 
У мiнулым rодзе выйшау 

дpyri альбом «Звёзд» - «Ды
скатэка». Група пабывала на 
гастролях у Казахстан_е, Сiбi
ры, на Далёкiм Усходзе, у Бе
ларусi i на Украiне . Сённяш
нi састау - дзесяць чалавек 
(шасцёра з ix выходзяць на 
сцэну). Маt:тацкае кiраунiцтва 
ажыццяуляе Канстанцiн Ця
рэнцьеу. 
Патэнцыял у групы ёсць, 

такiм чынам ёсць i. надзея, 
што «Звёзды» не згаснуць. 

ДЫСАНАНС 

«МЕТ АЛ I ЧНАЯ,~ 
ПЛАСЦIНКА 

У старой rрупы «Дып 
Пёрпл», якую музычныя кры
тыki у~р дауно называюць 
дыназаурам року, здаецца, 

з'явiлася другое дыханне. У 
1987 rодзе выйшау яе альбом 
«Дом блакiтнага святла» (яго 
выпусцiла па лiцэнзii фiрма 
«Мелодия»). Летась з'явiуся 
двайны канцэртны дыск «Ва 

ycix ёсць недахопы», якi адра- , 
зу ж быу зауважаны музыч
най крытыкай. На альбоме пе
раважна прадстаулены ста

рыя песнi групы, такiя, як 
«Дым над вадою», «Дзiуная 

жанчына», «Дзiця у часе» i iн
шыя. Але, вiдаць, прыхiль

нiкам групы не надакучыла 
«класiка». Ды i атмасфера на 
кожным новым канцэрце 

«Дып Пёрпл» свая, асаблiвая, 
не такая, як на папярэднiм, 

а гэта заусёды цiкава. Тым 
больш нельга парауноуваць 
канцэртны альбом са студый
ным. Можа, таму тонкiя знау

цы року зноу i зноу купляюць 
чарговыя канцэртныя работы 
груnы, нават маючы у сваёй 
фанатэцы усе яе студыйныя 

альбомы. 
Часопiс «КРЫНIЦА». 

Мы дз-гра-дзi-ру-е м!!! 
Магчыма, я кансерватар. А 

тыя маладзенькiя дэяУчаты, у 
якiх вочы блiwчаць, як у нар
каманак, nад час rучання дэiця

чага слоУнага лепету i прымiтыУ
най музыкi ((Ласко.вого мая», 
самыя што нi на ёсць саnраУд
ныя рэвалюцыянеркi. 

Паэтычны, лёгкi, прыrожы, 
стрыманы, сумны, вяселы -
гэта я npa тэксТы старых песень. 
Гэта было апавяданне, якое эа
nамiналася . У iм быу сэнс. Ця
пер жа на нас вылiваюць нiэка
nробную баланду накшталт «Че
ловек надел трусы». 

Усе мы памятаем «Машину 
времени» У пачатку дзейнасцi. 
Зараз rэта блiскучая вокладка 
для , нясмачнай цукеркi. Дзе ва

стрыня, праблемнасць, неарды
нарнасць1 Карыстаючыся wap-

21 чэрвеня 
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мам «пад маСЫ>>, груnа «нашаст

вае>> альбом за альбомам. 
А wто мы, слухачы1 Спiм, 

пакуль ногi танчаць пад модныя 
шлягеры. Тым часам дуwа за
стывае, як цэмент. 

А. ВЕРХАВЫ," 
28 гадоу. 

РОК-ФАЛЬКЛОР 

Не сnрачайцеся! Для мола
дзi - саnрауды так. Таму рок

выканаУцы вам не песняры «кве
тачак-кахання}'» . Яны эаклiканы 
сnяваць сатыру, актуальнае i 
«выкрывальнае», спяваць пр~ 

праблемы, iснуючыя У рэальным 
жыццi. Я уnэунена, wто у роке
рау выдатна гэта атрымлiваецца. 
Дзе да ix А. Пугачовай цi 
В. Лявонцьеву, якiя выконваюц~ 

саладжавыя мелодыi i тэксты! 

IРЫНА К., 
nершакурснiца. 

РАЗБЯ РЭМСЯ ... 

Не трэба рабiць музыку агуль
най, як адну вялiкую сукенку 
для розных na .росту людэей. 

Нацягнулi - i нiякiх nраблем 
для краучыхl Нiколi i нi у кога 
гэта не атрымаеццаl Метад за
бароны тут не даnаможа. Калi 
групу «скiнуцы> са сцэны, з'явiц
ца wэpar nадобных на яе. 
Не заглуwва~це наwу музыку! 

Р,айце разабрацца i зрабiць вы
бар. У н__ас у самiх, гэта атры
маецца. 

Дзмiтрый СТАТКЕВIЧ, 
школьнiк. 
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