
ПРАЛЕТАРЬ// .УС/Х КРА/Н, ЯДНАйЦЕСЯ! 

. . 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗН.ЫХ КАМIТЭТАУ 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 
ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА 
У~IВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНЦiА. 

( 

' 90 ЧАЦВЕР 

11. КАСТРЫЧНll(А 

No 29(1655) 

. ПАКУТЫ ПА «БУЛЬБЕ» 

1 Белы. ' 
арк_уш 

1 у нататнiку 
- Ой, лепш не пытайцес я! 

Няма чаго сказаць ... 
. Гэта быу нечаканы адказ. Дзя-

1 
Так-так, знаёмыя усе 

1 
твары. Зноу; убачыу~ь~ 
1х, адны пазаиздросц1л~ 

незвычайнай упартасцi 

людзей i сапрауднаму 
жаданню штосьцi змян iць 

да лепшага, другiя шчыра 

• 
·ц~ с:<супраць»? 

1 
учына, здаецца, iмкнулася сха
вацца куды-небудзь, хоць пад 
парту, толькi б не распавядаць 

. пра «бульбу», з якой толькi што 
вярнулася . 

Сiтуацыя уяулялася дзiунай: 
няужо не х очацца студэнту 
доуга i ажыулена расказваць пра 

абурылiся: няужо больш · 1 няма каго вылучыць? Не 
будзем трацейскiм суд-
дзёй, бо колькi людзей, 
столь~i думак. Зауважым 
тольк~ , што магчыма гэта 

паслужыла прычынай на

паупустой аудыторыi у час 

ляу? Хiба толькi у тым, 
што замест таго, каб дзей
н iчаць, мно~:iя з ix, збiтыя 
з толку нечаканым пава

ротам падзей, разгубле
ныя i бездапаможныя, 
паверылi у сваю асуджа

насць i паплылi па цячэн
ню? Але ж не усе пляска
лi у далонi «за дарагога 

i любiмага» , а спрабавалi 
змагацца. 

Пад асуджальны гоман 
абыякавых яны змагаюцца 
i зараз. Тыя, хто вылучау 
кандыдатау · у дэлегаты 
XXXI з ' езда Кампартыi 
Беларусi, зрабiлi правiль
ны выбар. Кожны з адзi
наццацi прэтэндэн_тау мае 

ратуl?ы, прафесар А . А. 

Лойка; дацэнт кафедры 
фiласофii i метадалогii 

навукi 1. М. Марозау, дэ
кан факулыэта радыё

фiзiкi i электронiкi, пра

фесар С. Р. Мулярчык; 

прафесар гiстарычнага 
факулыэта У . Н . Сiдар-
цоу; дэкан факулыэта 

журналiстыкi, прафесар 
А. Г. Слука; прарэктар, 

прафесар У. С. Багданау; 
першы намеснiк Старшынi 
Вярхоунага Савета Бе
ларускай ССР С. С. Шуш
кевiч (на наступны дзень 
стала вядома, што У. С. 

Багданау i С. С. Шушке-1 
месячнае жыццё у вёсцы тым, 
хто там не быу i пры гэтым 
адчуваць сябе на вышынi у па
раунаннi з iмi? 

Не, незауважна такое ва 
усякiм разе тут, на другiм' кур
се аддзялення палiтэканомii 

1 
ФЭФа. Героямi «бульбянiкi» ся
бе не адчуваюць. 1 слухаць 
пра ix знаходжанне на калгас-
ных палетках сумна . · 

3 першага i другога курса 
аддзялення, дзе вучыцца 50 
чалавек, на «бульбу» паехала 

30. У апошнiя днi засталося 8. 

1 
Тыя, хто захацеу дадому, спа
койна сабе ад ' язджалi , i няма 
упэуненасцi, што абавязкова 

зг~дн~ з . мед_ыцынскай_ давед
каи ц1 з 1ншаи ·вост.раи патрэ

бай . Мiж тым меддаведка са
прауды патрабавалася ледзь не 

1 
усiм - прастуда не задрамала 
нi на дзянёк . 

Дажджы амаль што таксама . 
Таму студэнты мелi своеасаблiвы 
рэжым працы : дзень працава

лi - два хавалiся ад вады з не
ба . 1 штодзённая норма у 14 

1 
тон бульбы ператварь. 1лася, · на
рэшце, у агульную колькасць 

сабранага за месяц ураджаю, 
якая склала нешта каля 20-30 
тон , як сцвярджаюць самТ-ства
ральнiкi гэтага бурта. 

Пакiнуушы аудыторыi, за ураджай (цi з 
ураджаем} з·магаецца другая змена студэн
тау. · Спадзяёмся, што моладзь не толькi 
ажывiла калгасныя палеткi, але i выратава
ла нас ад голаду зiмой . 

НА ЗДЫМКУ: будучыя журналiсты збi
раюць яблыкi у Клецкiм раёне. 

Фота С. ГРЫЦА. 
; ,, 

ШТО НОВАГА? 

• • 1 Адзiн у ПОЛI не BOIH 
Да такога роду мерапрыемствау скеп-

1 
тыкi звычайна ставяцца з недаверам. 
Мауляу, пагавораць (у каторы ужо раз!) i 
раз'едуцца кожны у сваiм кiрунку. 
Мiж iншым, скептьщызм дарэмны. Мы 

так.сама ужо · таму-сяму навучылiся. Вось 
i 'на гэты раз, праводзячы усесаюзную 

1 
нараду дэканау матэматычных фа
кулыэтау, ·яе арганiзатары паклапацiлi 
ся аб тым, каб усё, што гаварылася на 
ёй, не стала пустым гукам. Дзеля гэтага 
i запрасiлi на дыскусii прадстаунiка 
Дзяржкамiтэта · па народнай адукацыi 
СССР. 

1 
А паслухаць было што, бо куды нi 

кiнь, усюды, як кажу_ць, клiн. Зайшла 
размова аб прыёме i размеркаваннi сту
дэнтау - праблем на ycix пальцах не 
пералiчыш. Загаварылi аб фiнансаваннi 
навуковых даследаванняу - ва умовах 

l
гасразлiку, выходзiць, нiкому яны не 

патрэбны: грошай не напасешся, а калi 
яшчэ тая аддача будзе. Пра тэхнiчнае 
забеспячэ:~не в.учэбнага працэсу наогул' 
лепш не успам1наць. 

Вырашылi дэканы не чакаць манны 

нябеснай, а самiм выпрауляць тое незай-

l
здроснае становiшча, што склалася у сiс
тэме вышэйшай адукацыi i, у прыват

насцi, у ix ВНУ. «Адзiн у полi не воiн»,
згадзiлiся яны i стварылi вучэбна-мета-

дычныя аб'яднаннi па спецыяльнасцях. 
Выгада -з такога новаувядзення вiда
вочная: адбываецца каардынацыя ву
чэбнай дзейнасцi. Ужо тая цi iншая пра
блема абмяркоуваецца не безадносна, у 
цэлым, а канкрэтна, з дасканалым ве

даннем справы. Хто лепш валодае пы
таннямi матэматыкi, чым самi матэма

тыкi? 
Падобная нарада матэ~атыкау право

дзiцца у нашай краiне не упершыню. 
Дэканы факулыэтау збiралiся ужо у 
Маскве i Львове, сёлетняя (чацвёртая) 
праходзiла у сценах нашага унiверсi
тэта. 

· У БДУ з' ехалiся прадстаунiкi больш 
чым пяцiдзесяцi унiверсiт~тау краiны. 

Графiк работы нарады даволi насычаны. 
Безумоуна, не абышлося без «дзяжур
ных» дакладау i паведамленняу -,- ад 

гэтага мы яшчэ не хутка адвыкнем. Тым 
не менш, галоуная справа зроблена: аб
меркаваны i зацверджаны у першым чы
таннi новыя тыпавыя праграмы па меха

нiцы i матэматьщы для унiверсiтэтау, раз
гледжаны квалiфiкацыйныя характары

стыкi. Студэнты i выкладчыкi матэма
тычных факулыэтау унiверсiтэтау мо
гуць бьщь спакойнымi : ix i нтарэсы ёсць 
каму адстойваць. 

3. MIXHEBIЧ. 

. . 
в1ч знял~ свае кандыдату-1 

сустрэчы выкладчыкау, 
с;r~дэнтау i супрацоунiкау 
ун1верспэта з кандыдата

мi у дэлегаты XXXI а 'ез
да КПБ . А яшчэ, безу

. моуна, тое, што сёння свой уласны пункт гле- ры) . 

1 
мы больш гаворым, чым 
робiм. Людзям цяжка 
паверыць, што. нехта можа 

ШТОСЬЦI змянщь да леп

шага i затрымащ, нас на 
краi безданi . 

джання, верьщь у маг-

чымасць партыi зноу за- Вынiкi першага тура га
вая_ваць свой аутарытэт ласавання: делегатам 
(неабавязкова пад сён- XXXI з'езда · Кампартыi 
няшняй назвай), быць ка- Беларусi абраны Ф. М. 
рыснай народу . 

1 
~:it~:~:a;;:;~:i:3цa:~;i 

Хто яны, не страцiушыя 
надзеi? 

Капуцкi. Услед за iм най
вялiкшую колькасць гала
соу атрымалi А. А . Лойка 
i С. Р . Мулярчык. Другi 
тур адбудзецца 16 каст

рычнiка . 
больш складаным? Усё 
часцей i часцей чуюцца 

раз 'ю~аныя гал~сы: ,~Гэта 
камун1сты давят кра1ну» . 

1 
Не разумею, хто дау пра-
ва выносiць прысуд усёй 

партыi? У чым вiнаваты 
тыя камунiсты, якiя . не 

· маюць нi раскошных ква

тэр, нi уласных аутамабi-

Дацэнт кафедры палiт

эканомii гуманiтарных фа
кулыэтау Т. 1. Адамовiч; 
дацэнт юрыдычнага фа

кулыэта Г. А . Варабей; 
дацэнт гiстарычнага фа

кулыэта М, Г. Елiсееу; 
рэктар, член-карэспан

дэнт АН БССР Ф. М. 
Капуцк i ; загадчык ка
федры беларускай лiта-

1 Давядзецца пачакаць 
' « .. :Асадзi назад!» - так называуся 

1 
артыкул, змешчаны у нумары газеты 
«Беларускi унiверсiтэт» за 13 верасня 
rэтаrа года. У iм iшла размова аб 
тым, што фундаментальнай бiблiятэцы 
унiверсiтэта тэрмiнова патрабуецца адзiн . 

. тэлефонны нумар, каб пачау працаваць 
унiкальны прыбор - вiдэатон, звязаны з 

1 
банкам дадзеных ТАСС. Здавалася ·б, 
што за праблема? Аднак вы.рашыць 
яе не так проста. Не знайшлося, на жаль, 
i энтузiястау, якiя адrукнулiся. б н.а нашу · 
прапанову - ахвяраваць л1шн1 тэле

фонны нумар. 

1 
Накiраваушы матэрыял на рэаrаван

не rалоунаму iнжынеру БДУ А. К. ПЯ
КУРЫ НУ, мы вырашылi атрымаць ад. 
каз асабiста. ' 

Вось што паведа- абысцiся пакуль уну-
мiу нам Аркадзь Ка- транымi рэзервамi 

1 
рпавi~\элефонная» 
прабле~а стаiць 
сёння ва унiверсi 

тэце вельмi востра. 

Яе адчуваюць амаль 
усе падраздзяленнi: 

1 
яны звычайна ма
юць адзiн тэлефон 

на некалькi пакояу. 

Згодны, гэта не 
спрыяе добрай ра
боце. Але ж трэба 
зразумець i нас: дзе 

1 узяць тыя недастаю
чыя нумары? 

Што датычыць бi

_.11 блiятэк_i_, то рэкта ат 

- выкарыстаць для 

вiдэатона адзiн з 
трох нумароу, якiя 

тут ёсць. Пры пер
шай жа магчымасцi 

мы, безумоуна, кам
п-енсуем «доуг». 

Тым больш, што яна 
можа з'явiцца хутка: 
зараз мы вяд;зём пе

рагаворы з Мiн -

скiм метрапалiтэ- ' 
нам. За пэуныя па
слугi яны абяцаюць 
выдзелiць нам пау

сотнi нумароу . А 

жаль, 

пача-

Зрэшты, дзесяткi гадоу не 
толькi ваша (наша!) рэдакцыя 

(баюся памыл iцца у вызна
чэннi выключэння) ужо пра
спала. Цяпер спахапiлiся, што i 
культура нiжэй усякага узроуню, 

i выхаванне, · хутчэй, для пера
выхавання . Па·чулi звон з Захаду 
i кiнулiся_ шукаць паратунку у 
«парнусе» на вокнах кожнага 

кiёску ды астралагiчных гараско
пах. 

А чалавеку што важна? Зра

зумець сябе, свае узаемаадно
сiны з людзьмi i светам, сфар
мулiраваць (правiльна, мараль
на) свае iмкненнi. 
Веданне «ф iласофi i чалавека » 

- этыкi дапамагло б кожнаму 
знайсц i дастойнае выйсце са 

складаных жыццёвых сiтуацый . 

Агу, рэдакцыя i аутары-кан

дыдаты «этычных» навук! Есць 
жа у вас рубрыка «Для цябе» 

-• ц1 шматлiкiмi бытавымi парада-

ф 
мi, ёсць псiхалагiчная - «Homo 

- sapiens», - няхай з ' явiцца i «Ад 

::r альфы да амегi маральнасцi» .. . 
Прабачце за шчырыя выказ-

ван нi, калi яны вас пакрыу-

• - дзiлi, тольк i рэагуйце як-не
... будзь. Не спiце! 
.. Андрэй САКОЛЬЧЫК, u 
ф 

·:I: 

1 

студэнт. 

ПАСТФАКТУМ. Добрай ранi
цы, Андрэй! Лiчым, што гэта 

неабходна - выказвацца па 
шчырасцi. Асаблiва калi размо
ва датычыць гуманiтарызацыi 

н_авучання у школах i ВНУ, дзе 
п iльна патрэбны перамены. Спа
дзяёмся аддзячыць за падказку 

сумесн а з выкладчыкамi кафед

ры этыкi, эстэтыкi, гiсторыi 
тэорыi рэл iгii i атэiзму. 



Восем з паловай месяцау 
- з сярэдзiны кастрычнiка 

да лiпеня - працягваецца 
студэнцкi год· у Федэратыу

най рэспублiцы Германii. 

1
1 столькi ж вучылiся у Рур

скiм унi версiтэце горада Бо
хум у рамках першага парт

нёрскага абмену студэнты 
Б_еларускага дзяржаунага 
унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна. 
Што ж адбылося у час пра
цяглага «прыпынку» у ФРП 

1 
Якiя уражаннi пасля яго заста
лiся? Якой убачылася краiна? 

Сцяна яшчэ 
стаяла ... 

Сама гiсторыя, здаецца, 
спрыяла нам. На шляху ,(\а 

На самым 
захадзе 

ФРГ 

Бохум. Самы захад зямлi 
Пауночная Рэйн-Вестфалiя. 
Па суседству знаходзяцца 
Бон, Кёльн, Эсэн, Дзюсель

дорф... Больш за 400 тысяч 
чалавек жыве сёння у гэтым 

адносна невялiкiм па заход
негерманскiх мерках пра

мысловым цэнтры . Рурскай 
вобласцi. Некалi раней горад 
Бохум лiчыуся адным з гар
няцкiх раёнау. Здабыча i 
пераапрацоука жалезнай ру

ды доугiя дзесяцiгоддзi была 
тут асноуным вiдам заняткау 
прамысловых рабочых. · 

навук, фiлалогii , юрысдык

цыi, эканомiкi, . сацыялогii, 
ncixaлorii , моу i культуры 
Усходняй Aзii, спорту; 5 -
у галiне прыродазнаучых на

вук: матэматыкi, фiзiкi i 
астраномii, навук аб зямлi, 
xiмii, бiялогii; i, нарэшце, фа
культэт медьщыны. 

На вучобу залiчваюцца пра
ктычна усе жадаючыя. Уступ

ныя экзамены не праводзяц

ца (выключэнне складае 
медьщынскi факультэт). Пас
ля аднаго з чатьiрох-пяц i, га
доу студэнту назначаецца 

стыпендыя . Для гэтага па
трэбны па менш,ай меры дзве 

умовы: паспяховая здача 

неабходнай колькасцi пiсь
мовых работ па выбранаму 
самiм студэнтам колу прад

метау, а таксама ... жаданне 

атрымлiваць стыпендыю. Уся 

справа у тым, . што усе сты-

сiлы у параунаннi з годам 
1979-м, што зусiм не дрэнна. 
1 як залежнасць тут можна 
разглядаць невысокi рост 

цэн. Напрыклад, за апошнi 
год ён склау усяго 3 пра

цэнты. 

У пытаннi занятасцi насель
нiцтва таксама назiраецца 
пэуны прагрэс. Так, за мiну
лы год створана больш за 

трэць мiльёна новых рабо

чых месц. Беспрацоуе зараз 

стабiльна утрымлiваецца ка
ля лiчбы 2 мiльёны (гэта ня
гледзячы на тое, што пастаян

на iдзе масавы прыток эмiг
рантау з iншых краiн Усход

няй Еуропы.). 

1 лiпеня пачау дз'ейнiчаць 
валютны , эканамiчны i сацы
яльны саюз памiж ФРГ i 
ГДР, адначасова з гэтым па
мiж дзвюма . дзяржавамi знiк

лi унутраныя межы. Што ста
ла першым крокам на шляху 

САМ-НАСАМ 
. да адзiнства Германii . 31 
жнiуня быу падпiсаны Дага
вор аб уз'яднаннi ГДР i ФРГ . 

1 усё ж разв iццё падзей на 

нямецкай зямлi настольi<i 

iмклiвае у апошнiя месяцы, 
што часам цяжка праса

чьщь за iм, нават калi жывеш 
там. Пра гэта гавораць самi 

немцы - як усходн i я, так i 
заходнiя. Па вынiках аднаго 
з грамадскiх апытанняу, 63 
працэнты рэспандэнтау у ФРГ 

заявiлi аб тым, што працэс 
уз ' яднання iдзе «занадта 
хутка». 

ФРГ, пераязджаючы з Ус
ходняга Берлiна у Берлiн 
Заходн i, з вакна цягнiка мож
на было убачьщь тады, у ка
стрычнiку, славутую берлiн
скую сцяну - гэты уражаль

ны, але, на шчасце, не вечны 

сi мвал дзялення . еурапейскiх 
краiн i народау. Больш за 
28 гадоу гэтая перашкода 
з'яулялася знакам канфран
тацыi памiж дзвюма палiтыч

нымi сiстэмамi i адным з 
вынiкау шматгадовай халод
най вайны. Магчыма некалi 
р·аней яна i была «патрэбна» ... 
Але вось у 89-м, 9 л iстапада, 
бярлiнская сцяна пала ... 
Шквальны рэвалюцыйны 
ураган пранёсся мiнулай 
восенню над Усходняй Еуро

пай, i у сэрцах еурапейцау 
пасялiлася надзея, якая нi
колi яшчэ не здавалася та
кой рэалrна й, як цяпер, на

дзе я на магчымасць пабудо

вы у хуткiм будучым агуль
П нага еурапейскага дому. 

Так, зараз ужо Берлiн 
амаль не раз'яднаны . 
Сцяна разбiраецца . .. на 
сувенiры. Яшчэ у л iстападзе 
першы груз.~такiх «падарун
кау» - дзесяць з паловай 
тон бетонных абломкау -
быу адпраулены самалётам 
у Амерыку. Далей - болей ... 
«Было б цудоуна , калi б знii<
лi усе гранiцы у Еуропе, як 
гэта было у лiстападзе 89-га 
у Берлiне ... » Гэтыя цудоу
ныя радкi я узяу з навагодня

га вiншавання, якое даслала 
мне адна нямецкая жанчына. 

Дарэчы, у ' час ~адзення· бер
лiнскай сцяны яна разам 
з мужам знаходзiлася як 
турыстка у Маскве. 

« Перабудова 
зрабiла 

магчымым ... » 

Такiм чынам, у Г[ачатку л1-
стапада 89 года у рэгiя

на:Л ьнай газеце « Вест дойче 
альгемайне Цайтунг» з · явiла
ся нев ял iкае паведамленне. 

пад назвай «Перабудова 
зрабiла магчымым». У iм 
гаварылася пра прыём канц

лерам РУБа групы савецкiх 
студэнтау, што прыехалi у 

ФРГ на вучобу у рамках парт
нёрс;кага абмену. 1 канстата
валася, што прыезд гэты стау 

магчымым выключна дзя

куючы тым велiзарным змя
ненням, якiя у апошнi час 
адбываюцца у СССР. 
Ужо у самыя першыя днi 

кожны з нас паусюдна адчуу 

асаблiвую i пiльную увагу 
да сябе . Растлумачьщь гэта 
зусiм не складана: над 
людзьмi усё яшчэ вiсiць ней

кi сенсацыйны характар раз
вiцця дэмакратычнь1х пра
цэсау у нашай краiне. Але 

як бы там нi было, нам важна 
цяпер выкарыстаць гэты 

спрыяльны патэнцыял пера

утварэнняу. Прыемна, што 

так зауважна выраслi у апош
нiя гады с яброускiя сувязi 
памiж Рурскiм унiверсiтэтам i 
БДУ. Значыць, наладжваецца 
сапрауды дзелавы кант акт. 

Час губляць нельга! 

З гадамi значна страцiлася 
слава Рура як вобласц i, якая 
выключна дамiнiруе у лi

цейнай справе краiны (а та
кiм ён з ' яуляуся яшчэ у 
першыя два пасляваенныя 

дзесяцiгоддзi). 

У 60-я гады пачалася рэз
кая арыентацыя эканомiк i 

вялiкага прыватнага прад
прымальнiцтва гэтай зоны на 
iншыя, больш выгадныя пра
мысловыя галiны, i перш за 
усё машынабудаунiчую i хi
мiчную iндустрыi. Вось тады 
i пачау працаваць у самым 
Бохуме буйны завод па вы
пуску легкавых аутамабiляу 

«Опель». Але усё . ж боль
шасць жыхароу горада не 

займаецца зараз вытво~ч~~ 
дзейнасцю. Як i ва усен 

З<'!ходняй Германii, у Бохуме . 
пераважная колькасць лю

дзей занята у сферы абслу

гоування. Буйныя, сярэднiя i 
дробныя гандлёвыя прадпры
емствы, шматлiкiя службы 
сервiсу ycix вiдау, разгалiна
вая сiстэ~а устаноу культур1 
на-асветнщкага прызначэння 

- вось wто ёсць неад'емная 
i важнейшая частка твару гэ
тага сучаснага горада. 

Акрамя Рурскага унiвер
сiтэта, у Бохуме ёсць яшчэ 
дзве вышэйшыя навучаль

ныя установы, якiя можна па

раунасць па спецыяльнасцi з 

нашымi полiтэхнiчнымi iнсты

тутамi. 
З 1919 года у горадзе 

iснуюць драматычны i му

зычны тэатры , а таксама сiм
фанiчны аркестр. Цiкавая i, 
магчыма, iстотная дэталь: 

большасць ycix вiдау дзiця
чых устаноу, а таксама школ, 

гiмназiй i бальнiц- дзяржау
ная · ула~насць. Таксама, як 

пошта i рэйкавыя дарогi, 
большасць тэле- i радыё
праграм . Прэса, аднак, цал

кам, прыватызаваная. 

Pypcki 
ун i версiтэ_т. 

Студэнты 
16 лiпеня 1961 года ланд

тагам з·ямлi Пауночная Рэйн

Вестфалiя было прынята ра
шэнне аб стварэннi унiвер
сiтэта у Бохуме. Будучаму унi

версiтэту прызнача.Jiася вы

канаць па меншай меры тры 

асноуныя задачы: разгрузiць 

iснуючыя паблiзу вышэйшыя 
навучальныя установь,, мабi
лiзаваць патэнцыял вучэбных 
запасау у Рурскай вобласцi, 
а таксама аказаць садзейнi

чанне рэформе сiстэмы вы

шэйшай адукацыi. 2 лiпеня 

быу закладзены падмурак 
будучага комплекснага унi 
версiтэта як з класiчнымi, так 
i з новымi тэхнiчнымi факуль
тэтамi. Пасля урачыстага 

адкрьщця 1 лiстапада 1965 
года на гуманiтарных i нека
торых прыродазнаучых ад

дзяленнях прайшлi першыя 

лекцыi . 

Сёння ва унiверсi!эце пра
цуе 20 факультэтау, з ix 
11 гуманiтарныя: еван
гелiсцкай i каталiцкай тэало
гii, фiласофii, педагогiкi 
публiцыстыкi, гiстарычных 

ЗФРГ 
пендыяты з пачаткам работы 

павiнны стаць на абав.язковы 
улiк па выплаце агульнай су
мы ycix стыпендый са свайго 
штомесячнага заробку. Такiм 

чынам, у студэнта ёсць вы

бар: атрымаць стыпендыю 
i аутаматычна стаць дауж

,нiком дзяржавы або адмо
вiцца ад яе i быць вольным 
ад даугоу. 
Студэнты РУБа маюць не

калькi фiнансавых крынiц. 
Важнейшыя сярод ix: дапа
мога бацькоу (яе атрыl'\лi
вае . 91 працэнт ycix студэн
тау) i асабiстыя заробкi у 
час вучэбных семестрау (69 
працэнтау студэнтау пра

цуюць) . lснуе ва унiверсi
тэце бюро' па арганiзацыi 
акадэмiчнай падтрымкi, якое 
разглядае не толькi заявы 
студэнтау з просьбай аб 
матэрыяльнай дапамозе (яе 

выкарыстоуваюць не менш, 
чым чвэрць студэнтау), але 

таксама займаецца i размер-
· каваннем месц у студэнцкiх 
iнтэрнатах. Пятая частка 
студэнтау «распускае» улас
ныя зберажэннi (ад працы 
да паступлення на вучобу i 
працы у час канiкул) . Другiя 

студэнты атрымлiваюць роз

ныя вiды дапамогi: для сiрот, 
для iнвалiдау i гэтак далей (19 
працэнтау) . 

· Сярод вiдау расходау на 
першым месцы у студэнта -
кватэрная плата . На яе да
водзiцца у сярэднiм больш 
трэцi стыпендыi. Потым iдуць 
харчаванне i аплата праез

ду. Цiкавая i статыстыка улi
ку спосабау, якiмi студэнты 
дабiраюцца да унiверсiтэта : 
63 працэнты з ix - на улас
ных аутамабiл ях, 15 - на ве
ласiпедах i матацыклах, 14 -
грамадскiм транспартам, ас
татнiя 8 працэнтау - пешшу. 

Да 
аб 

пытання 
' . . 

уз яднанн1 

Германii 
ФРГ не без падстау лiчаць 

зараз самай развiтай у пра
мысловых адносiнах краiнай 
Еуропы. Эканамiчны дабра
быт (галоуным чынам у апош
нiя дзесяцiгоддзi) дазваляе 
самiм заходнiм немцам гава
рыць аб тым iндустрыяльным 
буме, якi адбыуся у ix краi
не. Арыентаваная на сучасныя 
прамысловыя тэхналогii, на 

самыя · навейшыя дасягнен
нi навукова~тэхнiчнага пра
грэсу, эканомiка Заходняй 

Германii здольна штогод iс
тотна павялiчваць свой пра

мысловы рост. Так, калi у 

1988 годзе ён складау 3,6 пра
цэнта, то у 1989 - ужо 4 
п'рацэнты. Не многiя iндуст
рыяльна развiтыя краiны све
ту могуць пахвалiцца такiм 

высокiм паказчыкам. 
Моцная заходнегерман-

ская марка сёння захоувае 

пры агульных iнфляцыйных 

тэндэнцыях у свеце 75 пра

цэнтау сваёй пакупнщкай 

= ;дч; 

lншае пытанне: цi не бу
дзе небяспечнай уз ' яднаная 
Г ерманiя, як iндустрь1яльны 
гiгант на кантыненце? Трэба 
аддаць належнае разважлi

васцi сённяшнiх палiтыкау 
ФРГ i ГДР, якiя усё ж дабiлi
ся у канцы чэрвеня прыняцця 
у парламентах заяу па непа

рушнасцi польскiх гранiц. 
Гэты крок выклiкау разумен

не i адабрэнне не толькi у 
палякау, але i у iншых су

седзя{ 
Зрэшты, сама дэмакратыя 

у ФРГ зараз стабiльная, пра
вераная часам i справамi. 

А прыход да улады Рэспублi
канскай партыi не можа 
уяуляцца магчымым. Гэта 
паказваюць усе папярэднiя 

выбары як у федэральны 
парламент краiны, бундэ
стаг, так i у парламенты 

федэральных зямель, што 

праводз1л1ся вясной-летам 

бягучага года. Неафашысты 
атрымлiваюць паусюдна не 

больш чым 1-2 працэнты 
галасоу выбаршчыкау, а зна
чьщь, не маюць нiякiх шан
цау для 'прадстаулення сваiх 
кандыдатау У. г~тых парла
ментах. ;. 

Ну, а што дасць уз ' яднанне 
Германii Савецкаму Саюзу? 
Магу сказаць упэунена: шко
ды не прынясе. На мой по

гляд, правiльна сказау, вы

ступаючы на партыйным з 'ез

дзе, Шэварднадзе, што з 
уз'яднаннем Германii ад
крываюцца яшчэ большыя 

далягляды для яе эканамiч

нага,. палiтычнага i любога 
другога супрацоунiцтва з 
СССР. Выгада нам ад гэтага 
чакаецца вялiка , .. Нават калi 
успомнiць воп•,tт апошнiх га

доу, · то ус_iм вядома, што са

мым цесным эканамiчным па

ртнёрам на Захадзе у нас 

была ФРГ, роуна як на Усхо
дзе - ГДР . 

Т олькi што федэральны 

урад паказау прыклад iн

шым заходнiм краiнам, пры
няушы рашэнне аб прадас
тауленнi Савецкаму Саюзу 
фiнансавай дапамогi на суму 
5 мiльярдау заходнегерман
скiх марак. Гэты значны крэ
дыт, як было сказана у Боне, 
выдзяляецца «для падтрым

кi палiтыкi эканамiчных рэ

форм, якая праводз iцца Гар

бачовым». Каментарыi, здас 
ецца , не патрэбны . 

lнакш , кажучы, хочацца, 

каб ва ycix нас б1,,1ла натураль
ная прысутнасць пачуцця до

брасуседскага супрацоунiцт
ва, а таксама даверу да сён

н яшн iх немцау, што прый

шлi нарэшце да свайго уз ' яд
нання. Проста трэба памя
таць, што халодная вайна, не 

гаворачы ужо пра «гарачую», 
здаецца, раз i назаусёды ады
шла у гiсторыю. 

А. САЛА~Е~, 
студэнт 3-га курса 

факультэта журналiстыкi. 

~1 VЛGTDJ.IUJ.JJI{;.,\ lUUO rnn<> "~ F. Г1 ЛРV 

Ё сць крышачку 
• 

аптым1зму 

НА АПОШНIМ пленуме камiтэта камсамол'3 былi абраны· 
дэлегаты на XXVI з'езд ЛКСМ Беларусi. Прадстауляць наш 
унiверсiтэт на iм будуць Алена БЯЛЯЕВА, Сяргей БАЛА
ШЭНКА, Алена ЧЫГIР i lrap ХIЖНЯК. 
Пасля выбарау мы звязалiся па тэлефоне з асiстэнтам 

кафедры матэматычнага забеспячэння ЭВМ факультэта 
прыкладной матэматыкi lгарам ХIЖНЯКОМ: 

- Шчыра кажучы, вялiкай радасцi ад таго, што мяне 

абралi дэлегатам на камсамольскi форум рэспублiкi, не 
адчуваю. Няма таго аптымiзму, запалу, з якiм праца
валi раней. Нейкая усеагульная апатыя авалодала кам

самолам . Безумоуна, астудзiлi камсамо!'ьскi пыл i тыя 
папрокi i крытыка, якiя гучаць зараз у адрас моладзi. 
Магчыма яны у нейкай ступенi i заслужаныя, бо 70 га
доу камсамол нёс пячаць камандна-адмiнiстрацыйнай сi
стэмы. Гэта рэальнасць, факт, якога не выкраслiш з бiя
графii адным росчыркам пяра. Як вынiк - даволi iра
нiчныя адносiны да ВЛКСМ. 
На жаль, нельга сказаць, што камсамол не давау падстау 

для крыть1кi. Многiя праводзiмыя iм мерапрыемствы паку

тавалi фармалiзмам, заарганiзаванасцю. Сумнавядомая 
«галачка» - вось асноуны паказчык, дзеля якога усё рабi~ 
лася. 

Усё гэта, безумоуна, так. Але я не хачу, каб мае тавары
шы западозрылi мяне у агульным ахайваннi. Нельга ска
заць, шtо ад камсамола наогул не было нiякай карысцi. 
Добра цi дрэнна, а толькi ён адзiны спрабавау . так-сяк 
вырашаць маладзёжныя nраблемы . Гэта i студэнцкiя будау
нiчь1я атрады, i МЖК. Камсамол можа загiнуць, толькi цi 
з'явiцца нешта узамен? Есць боязь, што утворыцца ~ейкi 
вакуум. 

Сёння галоуная задача камсамола - здолець захаваць 

сябе як шырокая маладзёжная арганiзацыя. Не iдэала
гiзаваная, а якая б · вырашала, галоуным чынам, сацыяль
ныя пытаннi. Для гэтага Саюзу моладзi патрэбна тэрмiно
ва адмовiцца ад таго, што nаАрывае яго аутарытэт. Спа
дзяюся, што мой удзел у рабоце з'езда дапаможа гэтаму. 
Сочачы па тэлебачанню за ходам розных партыйных i 

савецкiх форумау, я усё больш здзiуляюся: здаецца, з 
ходам перабудовы усе сталi думаць па-новаму, адкуль 

жа тады бярэцца шматлiкая кансерватыуная праслойка, 
якая мыслiць стэрэатыпамi учарашняга дня? 1 той факт, што 
дзякуючы майму удзелу у рабоце з'езда такiх людзей 

. будзе на аднаго чалавека менш, пакiдае мне крышачку 
аптымiзму. Спадзяюся, калегi па унiверсiтэту будуць 
маiмi аднадумцамi. 
Якой бачу работу з'езда? Галоунае, не апусцiцца да 

агульных абвiнавачванняу i узаемных nanpoкay. Думаю, да
рэмна вьt'святляць, што было дзесяць гадоу назад i хто у 
гэтым вiнаваты. Трэба як мага хутчэй шукаць рэальныя 
wляхi да выратавання камсамола. Рашэннi з'езда павiнны 
nадрыхтаваць глебу д'ля стварэння новых структур у ~'ма
ладзёжным руху. 

Запiсала 3. АЛЯШКЕВIЧ. 

Не будзеl\'1 
• 

'ЦЯМНIЦЬ 
Адказваючы на пытанне карэспандэнта газеты 

«Звязда», начальнiк упраулення замежных сувязей · 
Мiнiстэрства адукацыi БССР Д. ШЭМЕТАr «рас
сакрэцiу» цiкавыя лiчбы наконт студэнцкага абме
ну памiж Беларуссю i замежнымi краiнамi: 

- Апошнiм часам наша узаемадзеянне з замеж
нымi краiнам·i значна паrлыбiлася,- адзначыу ён 
у прыватнасцi,- гэта адбылося не толькi за кошт 
дзяржауных сувязей, але i прамьiх кантактау па
мiж навучальнымi установамi. 
Па даных на 1989-90 навучальны год у розных 

гарадах Беларусi вучылася 6.010 замежных студэн
тау. Большасць з краiн «трэцяrа свету» - 4.261, 
з краiн сацыялiстычнай арыентацыi - 1.470, а з раз
вiтых капiталiстычных краiн - 279 чалавек. 

Беларус!(.iх студэнтау, якiм пашанцавала вучыц
ца за мяжой,- 147. Амаль усе яны накiраваны ва 
унiверсiтэты краiн Усходняй Еуропы. 

Белдзяржунiверсiтэт знайшоу спосаб замаца
ваць сувязi з вышэйшымi навучальнымi установа
Мi ФРГ. Зараз кожны год туды будуць накiроу
вацца студэнты; якiя правядуць у заходнегерман-
скiх унверсiтэтах два семестры. 
- Пакуль не адпрацаваны механiзм конкурс_на~:,а 
вылучэння кандыдатау на замежную камандз1роу
ку. Таму i ходзяць розныя чуткi наконт неспра
вядлiвасцi, блату i r. д. Не будзем · цямнiць: 
ёсць· i такое. Але канчатковы вынiк паедзе 
цi не паедзе чалавек - залежыць не ад нас, а ад 

тых ВНУ, куды запрошаны нашы студэнты. 3 да
памогай iспытау, розных тэстау вызначаюцца са
мыя дастойныя. 
Усяrо ж за 1989 год за мяжу на розныя тэрмiны 

выязджала 1.655 чалавек з прафесарска-выкладчыц
кага саставу i каля 5 тысяч студэнтау. 

IREPCIТ:H» '2 стар. 
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Паблажлiва усмiхнууся, 
калi параунала яго з Кашпi

роускi м. Ен, прафесар Леон 
ШАРТОК, лiчыцца псiхатэ
рапеутам еурапейскага маш
табу. Быу у Мiнску_ некалькi 
дзён у канцы верасня, пры
язджау на Х Усесаюзную кан

ферэнцыю фiлосафау, што 

праходзiла ва унiверсiтэце, па 
запрашэнню старшынi яе арг

камiтэта, дырэктара I нстыту
та фiласофii АН СССР В. С. 

Сцёпiна. Прыязджау з Пары
жу. А нарадзiуся тут, у Лi

дзе, калi яна яшчэ знаходзi

лася на тзрыторыi Польшчы. 
Пакiнуу радзiму каля 60 гадоу 
таму - паехау вучыцца у 

Прагу, потым у Парыж, дзя-. 
куючы багатым бацькам . 
Потым вяртауся у Савецк"i 

гiпнозу, калi ён валодае доб
рай кантактнасцю. 

Каля 40 гадоу там у да мяне 
трапiла пацыентка з дыяг
назам «амнезiя» . Гэта была 
34-гадовая жанчына, якая лi

чыла , што ёй толькi 22 - пас

ля моцнага стрэсу яна забыла 
· 12 гадоу свайго жьщця . Я 

вырашыу паспрабавацlf 
уздзейнiчаць на яе гiпнозам, 
яна . была вельмi гiпнабiль
ная. 

- Як бы Вы anicaлi для 
шырокага кола неnасвечаных 

у медьщыну людзей - што 
такое гinноз, як выглядае 
гэты nрацэс? 

- Не ведаю. 1 нiхто не 

ведае. На тую пацыентку з · 
амнезiяй я уздзейнiчау нау

гад: падняу два пальцы 

- 1 усё ж, уnлываючы на 
ncixiкy чалавека, Вы , магчы
ма, можаце змянiць i яго све
таусnрыманне. Я хачу сnы
таць - цi здольны вы, nсi
хатэраnеуты, мяняць такiм 
чынам свет? 

- Не, я ж кажу - не усе
магутныя мы. Веру, свядо- · 
масць, iдэалогiю гiпнозам не 

пераутварьщь. 

- А гinнатычны сеанс 
гэта стра'l'а свабоды nацы

ентам? 

- Hi у якiм разе. Пацыент 
аддае тое, што хоча аддаць, 

нiчога пры гэтым не губляю
чы. 

- Вы займаецеся гinнозам 
як nрыватны сnецыялiст? 

- У мяне ёсць i прыват
ная практыка, але асноуная 

дзейнасць - у псi хасаматыч
ным цэнтры у Парыжы. 

Прыцiхлая тэма 

Звь1чайны 
чалавек 

- Хто Вашы nацыенты? 
3 якiмi захворваннямi у ас
ноуным даводзiцца мець 
справу? 

- Усе хваробы, з якiмi да 
нас звяртаюцца, маюць псi

хiчныя кампаненты, часцей 
за усё звязаны з усякага 
роду неур_озамi. 

Сацыяльны статус пацыен
тау - ад самага нiзкага да 
самага высокага. 

Той, хто меу шчасце нара
дзiцца у гэты жорстк1 час, 
nрыгаварыу сябе да бараць
бы з nраблемамi. Сёння мы 
змагаемся з дэфiцытам тава
рау, м iласэрнасцi, nаслуг. Але 
хто ведау, што хутка i бьщь 
nахаваным nа-людску стане 

задачай, якую з нервамi i 
слязьмi будуць вырашаць 
родныя нябожчыка? Саюз толькi у якасцi гос

ця . Мабыць, удзячны лёсу, 
што менавiта так усё склала
ся? Т олькi пацiснуу пя ячыма 

у адказ на гэта пытанне: мау
ляу, вiдавочна, што так .. . 

У дзельнiк i аднаго з «круг
лых сталоу», што праходзiлi 

· у рамках канферэнцыi, гля
дзелi незвыча йны фiльм, якi 
прадстауляу в опыты . гiпнозу. 

... На руцэ чалавека малю
ецца алоукам акружнасць, 

на яе плошчы пад уз

дзеяннем гiпнатызёра па
ступова з ' яуляецца ... сапрау
дны апёк ... 

... Жанчыне удаляюць хво

ры зуб без болю i без крывi 
- таксама пад гiпнозам ... 

Гэта выпадкi з практыкi 

Л. Шартока. Вельмi цiкава 
пагутарыць з такiм чалаве

кам . 

Звяf?тацца 
тол .... ькi ·- мес 'е 
7'3, 
1 так: 

~ 

можн~а Н 7.~. 

Шарток, але 

- Леу Рыгоравiч, я к Вы 
nрыйшлi да ncixaтэpanii? 

Скончыу медьщынскi 
факультэт унiверсiтзта . 1 ад
разу пачау займацца псiхiат
рыяй, ,пс iхатэрапiяй i псiха

аналiзам. 
- А калi адчул i у сабе. дар 

гinнатызёра? 
- Не трэба мець дар. Кож

ны чалавек можа навучыцца 

На старонках вашай га
зеты быfj зл~ешчаны арты
кул, у якiм iшла :размова 

и.б нiтратах, шкоднасцi ix 
'для арганiзму чалавека. 
Але як даведацца аб наяfj
насцi нiтратаfj у тым цi 
iншwм прадукце?' Цi магу 
я, звычайны пакупнiк, на

быць прылады для ix вы
мярэння? 

М. MIPOXIНA, 
супрацоунiца. 

Гэта пытанне мы пе
раадрасавалi загадчыку 
лабараторыi экстракцый-

уверх, загадау ёй заснуць ... 
Гэта была проста спр об~ . уда
лы эксперымент. 

- Значыць, i для Вас гin
ноз - загадка? 

- Так, загадка. Навука яш
чэ не вывучыла гэты фено
мен, хоць гiпноз з ' явiуся 
амаль што адначасова з чала

векам. Спачатку яго назы
валi «жывёльны магнетыэм», 

а з 1843 года з' явiуся тэр
мiн «гiпноз», дзякуючы перш 
за усё ·месмеру. Мы па
ранейшаму амаль нiчога не 

ведаем пра гiпноз. 

- Але ж верьще у сiлу гэ-
тай «з~гадкi»? 
· - Што значыць - веру? 
Гэта не пытанне веры, гэта 

факты. Напрыклад, тыя, што 
паказаны у маiм 'фiльме . 

- Гinноз - гэта больш на
вука цi мастацтва? 

- Не навука. 1 не мастацт
ва. Больш за ycix мне падаба
ецца- вьJзначэнн~, якое дала 
Нпнозу lзабель Стэнгерс, 
супрацоунiца iнстытута lллi 
Прыгожына: гэта дарога да 

таго, каб нешта зразумець. 
- Гinнатызёр - звышча

лавек, ён усёмагутны? 
- Не-не! Усёмагутны па

цыент. Ен перадае гiпнаты
зёру свае сiлы, ён галоуны 
цэнтр, ён вырашае, згаджац-. 
ца на сеанс цi не. А гiп

натызёр... звычайны чала

век . 

\ 

- А nрацэнт nocnexy? 
~ Зусiм невялiкi. Сярод 

людзей мала сапрауды гiпна
бiльных , кантактных. 

Вы , наnэуна, ведаеце 
аб з 'яуленнi -у нашай краiне 
цэлай плеяды экстр <'.сенсау, 
nсiхатэраnеутау, якiя займа
юцца масавым лячэннем. Што 

Вы думаеце . аб дзейнасцi 
Чумака i Кашniроускага? 

- Чумака я б назвау зна
харам. Ен' робiць стауку на бi
яполе, iснаванне якога яшчэ 

нiкiм фактычна не даказа~а. 
Але калi хоць аднаму чала
веку яго вопыты прынеслi 

аблягчэнне - значыць , яны 
карысныя. 

У тэлевiзiйных сеансах 
Кашпiроускага не бачу 
нiчога прынцыпова новага. 
Гiпнатычнае абязбольванне 

. вядома дауно. 1 адлегласць 
у кiламетрах тут значнай ро

лi не адыгрывае. Галоунае, 
каб памiж суб 'ектам i аб 'ек
там гiпнозу быу добры кан

. такт, У . т .ым лiку i ГJроста 
чалавечы. 

- - Як на Ваша уражанне, 
што зараз адбываецца у Са
вецкiм Саюзе? 

- Сацыяльная' бура . Лю
дзi сталi гаварыць вельмi сва

бодна . Але менш есцi, чым 
раней. 

1 чаго нам перш 

усё не xanae зараз? 
- Я думаю, усё ж такi 

ежы ... 
lнтэрв'ю вяла 

В. БЯГУН. 

Шэсць'' псiхатэрапеутычных сеансау спецы
яльна для жыхароу Беларусi, пацярпеушых ад 

чарнобыльскай катастрофы, правёу доктар 

Кашпiроускi у мiнскiм Палацы спорту. Сеан

сы запiсаны Беларускiм тэлебачаннем i ?'Утка 
будуць паказаны па рэспублiканскiм тэле
канале. 

Фота С. ШАПРАНА. 

·• 

У · Мiнскага сnецкамбi-
ната рытуальных nаслуг доля 

не саладзейшая за iншыя 
nрадnрыемствы. Своеасаблi
вая nрадукцыя - труны, вян

кi, стужк.i nатрабуюцца 
кожны дзень, а сыравiны i 
тканiны не xanae. Мусiць, са
мая сумная i жахлiвая у спе
це чарга - гэта чарга за 

труной, i . сёння, каб nахаваць 
нябожчыка, яе трэба ад

стаяць. Не будзем nарауноу
ваць стан cnpay з Захадам -
гэта не на нашу карысць. Там, 
дзе nаважаюць i любяць кан
крэтнага чалавека, там i nра
жьщ1, , i памерцi ён зможа nа
чалавечы. 

Фота С. ГРЫ ЦА. 

«Адгалосак» н1тратнага буму 
ных i сарбцыйных пра
цэсау НДI фiзiка-хiмiчных 
Qраблем Уладзiмiру Ула
дз i мiравiчу Я ГОРАВУ: 

- Наша .лабараторыя зай
маецца распрацоукай элект

родау больш за дзесяць га
доу. Адно з самых значных 

дасягненняу - нiтратселек
цыйны электрод. Нiчым 

прынцыпова новым ён не ад

рознiваецца ад сваiх сабра
тоу. 1 усё ж тое-сёе мы удас
каналiлi. 

У той час, калi пайшла хва

ля нiтратнага буму, мы хутка 
сарыентавалiся i зразумелi, 

прылады, якую мы сёння ма-

што народу трэба. Прылада ем, стала магчымай дзякую-
' i ёнамер унiверсальны, чы _ сумесным , намагання~ 

якой карысталiся звычайна, вучоных нашага 1нстытута 1 
не зусiм задавальняла спа- факультэта радыёфiзiкi i 
жыуца: была вельмi дарагой электронiкi. Мы прапанавалi 
i не надта зручнай . Нам датчыкi, а нашы калегi спра7 
як спецыялiстам-хiмiкам не сцiлi канструкцыю нiтратаме
падабалiся датчыкi. Раней ра - зараз яго памеры на
яны былi шкляныя, мы ж пра- гадваюць кiшэнны лiхт·арык. 
Rанавалi аргшкло. Акрамя гэ- Адпаведна знiзiуся i кошт -
тага, для зручнасцi абодва прь1кладна у пяць разоу (ён 
электроды параунання каштуе каля 200 рублёу). 

i вымярэння - змясцiлi у На жаль, хуткасцю укара
адзiн корпус . Гэта дае нення навуковых распрацовак 
магчымасць карыстацца пры- мы не можам пахвалiцца. Так 

ладай У . палявых умовах . i з нашым нiтратамерам. 

з боку Аграпрому рэспуб
л1ю , санэпiдслужбау, але 
пакуль яшчэ прылада на шля

ху да укаранення . Спадзяём
.ся, 'што у наступным годзе 
яна усё ж убачыць свет -
зараз заключаюцца дамоу

. ленасцi на выпуск першай 
партыi нiтратамерау. 
А работа у лабараторыi не 

спыняецца . Аб 'ект нашых 
клопатау усё той жа нiт-
ратамер. Мы спрабуем удас
каналiць яго яшчэ раз -
зрабiць даступным для ма

савага спажыуца. 

Дарэчы, распрацоука той Здаецца, няма наракання_У · з. ·м1хнЕв1ч. 

У м~лщэйскiх зводках усё 
часцей трапляецца iнфармацыя 
пра злачынствы з прымяненнем 

зброi. Незразумела, адкуль яе 
бярэцца так многа? Ведаю, што 
за мяжой яна прадаецца fj мага
зiнах, але ж у нас - не ... 

В. ГОНТ АН, студэнт. 

« НАГАН>>, 

<< ВАЛЬТЗР~ . 

1 1ншь1.я ... 
На пытанне адказвае намесн i к 

начальнiка УУС Мiнгарвыканко

ма палкоунiк мiлiцыi 1. СРЫБ
НЫ : 

- Чытач мае рацыю - , 
«узброеных» злачынствау здара
ецца усё больш. Але у яго ска
жонае уяуленне аб наяунасцi 
зброi у насельнiцтва. Толькi у 
Мiнску зарэгiстравана 61 О аб' ек
тау са зброяй, 24 тысячы адзiнак 
зброi стаяць на улiку, з ix 14420 
- у iндыв iдуальных уладальнi
кау. 

Нягледзячы на тое, што 25 
лiпеня ; 1,?,90 , года выйшау Указ 
Прэзiдэнта СССР «Аб забароне 
стварэння узброеных фармiра
ванняу, якiя не прадугледжа

ны заканадауствам СССР, i кан
фiскацыi зброi у выпадках яе 
незаконнага захавання », пару

шэннi назiраюцца па-ранейшаму. 

Толькi у бягучым годзе у Мiн
ску канфiскавана, бязвыплат
на цi часова, зброя з 35 аб 'ек
тау. Да адмiнiстрацыйнай адказ
насцi за розныя парушэннi пра
вiлау набыцця , выкарыстання 
i захавання зброi прыцягнута 
21 О грамадзян. Канфiскавана 
430 адзiнак зброi, з ix 98 зар.эгi
стравана у грамадзян, 295 - у 
ар ганiзацый. Усяго арганiзацыi 

1 грамадзяне здалi 473 адзiнкi 
зброi . 

Якiя гэта небяспечныя прад

меты? У час правядзення пра
фiлактычных i аператыуных ме
рапрыемствау па праверцы вы

канання названага Указа выяу

лена i · канфiскавана _29 с.твал оу 
наразной i гладкаствольнай 

зброi, 6 карабiнау, 1 О паляунi
чых стрэльбау, 5 дробнакалiбер
ных вiнтовак, 1 ракетнiца, 5 пi

сталетау сiстэмы «наган» i 3 за
водскага вырабу. 
Наконт апошнiх трэба сказаць 

асобна . У М iнску сустракаюцца 
факты, калi зброя, дэталi да 

яе выраблялiся у цэхах заводау 
i устаноу.Напрыклад, у , гэтым 

годзе выяулены выпадак вырабу 
пiсталета у цэхе Мiнскага м ота

велазавода. Следчым аддзялен

нем Ленiнскага РАУС супраць 
таго, хто выра9iу пiсталет, уз
буджана крьr'мiнальная справа, 
вядзецца расследаванне . 

Наогул у горадзе за бягучы год 
узбуджана 13 крымiнальных 
спрау у адносiнах да асоб, якiя 
незаконна зах оувалi цi карыста
лiся агнястрэльнай зброяй. За 
такiя правiннасцi артыкул 213 
Крымiнальнга Кодэксу БССР 
прадугледжвае адказнасць у вы-

глядзе пазбаулення волi тэр-
м iнам да 5 гадоу.- Пры гэтым 
звярн i це увагу, што асобы,' якiя 
добраахвотна здаюць агняст
рэльную зброю, боепрыпасы цi 
_выбуховыя рэчы, ад крымiналь
най адказнасцi вызваляюцца. 

Рыхтавала В. БЯГУН . 



••••••••• МАСТАЦКАЯ Г АСЦIНАЯ ......•... 
Упершыню у найакадэмiч

ным Дзяржауным мастацкiм 
музеi БССР з ' явiлася выстау
ка творау, напiсаных зусiм не 

у акадэмiчных стылях. Яна на
зываецца «На галерэi» i прад
стауляе дзесяць маладых ма

стакоу. lx. год нараджэння -
ад 1954 да 1962-га. Работы 

створаны за апошнi час, нека

торыя нават спецыяльна да 

адкрыцця выстаукi. 

<<На МАЛЮНКI 3 BЫCTAfKI ·: АРТ-ТЭЛЕТАЙП . -. . 

• • 
галерэI>> 

маленькая зорачк а у вугле выстауцы, Раман Заслонау. 
палатна, зноу жа, п адобная Яго творы можна ацанiць як 
на тую, што носяць ваенныя самыя традыцыйна-класiчныя 
на фуражцы... тут. «Вядро чарнiц»: сто"\~е-

Пакуль таямн1ца 
У Мiнску з ' явiлася яшчэ ар.на «хатняя» тэатраль

ная зала, невялiкая - на 250 месц - i утульная. 
Яе адрас: вулiца Веры Харужай, 31-а. Гаспадар -
Алl/.тэрнатыуны тэатр Вiтаутаса Грыгалюнаса. 

Усе экспанаты .можна раз
глядаць як адно цэлае . 1 
адначасова нельга: творчы 

почырк, узровень майстэрст

ва у розных мастакоу розныя. 

1 усё ж блiзкае падабенства 
ёсць . Можа, не у каляровай 

гаме i не у сюжэтах, а у чым

сьцi больш iстотным - у 
светаадчуваннi менавiта гэ

тага пакалення ·мастакоу, 

вельмi песiмiстычным, трэба 

адзначыць. 

шукаюць 
. Дзе спадзяюцца знайсцi ная дзяучына з узнятай да 

радасць жыцця мастакi? Не iлба рукой сярод залатых ка
кожны з ix бярэцца даць на лоссяу, i дзесьцi у самым' 
гэта адказ: Цi робiць у занад- нiзе, амаль незауважнае, вя
та завуалiраванай форме. дзерца чарнiц . 1 усё. Г,lроста 

Для прэм'еры трупа , абрала спектакль па 
п'еfе . Эжэна /анескi «Кароль памiрае». Магчыма, 

першая сустрэча адкрые гледачам таямнiцу 

з'яулення новага тэатра i яго назвы~ 

... Стаiць дзяучына на зыб
кiм беразе. Глядзiць на вет
разь у марской прасторы. 

Дзяучына падобна на Асо~ь. 
Але яе ветразi шэрыя, а 

не пун,совыя. Пунс овая ж 
спаднща, як апошняя надзея 

на шчасце . Карцiна называ
ецца «Пясочны замак», аутар 

- Аляксандр Ксяндзоу .. 
Такi ж нярадасны настрой 

пануе у рабоце Андрэя Задо
рына «Печаль моя светла»: на 
цёмнай зямлi ляжыць цёмная 
жанчына, спiць. · яна i зямля 
займаюць невялiчкую частку 

палатна, астатняя яго плош

ча - светлыя плямы на яш

чэ больш светлым фоне. 1 усё 
роуна сумна ... 
Здаецца, падобнае ура

жанне пакiдае карцiна Натал
лi Залознай «Пад зоркай». 

у ёй многа-многа зялёнага, 
блiзкага да адцення ваеннай 
формы, колеру. Па iм раз

мясцiлiся нейкiя няшчасныя 

людзi, ix маленькiя хаткi i 
жывел~ны - худыя, аж рэб
ры тырчаць. Свецiць iм адна 

·Ч 

а 

с 

ц 
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У, таго .ж qадорына здаец- пр!>1гажосць. Але i яна - пад
ца паказальным «Райскi сад». става для роздуму i спрэчных 
Ен расце ' у воднай глыбiнi. меркаванняу. Таксама можна 
1 такiя прыгожыя яблыкi сказаць яшчэ пра дзве рабо
на яго дрэвах! Апе хлопчы- ты Заслонава i,Зiма» i 
ка, што iмкнецца туды, аддзя- «Лета» з нiзкi «На радзiме 
ляе ад сада роунядзь вады, Наркевiча-йодкi». Проста 
непрыступная, цвёрдая . Ня- зiма проста лета. Хоць 
ма у жыццi раю, няма шчас- зусjм не адназначнае г:эта 
ця? слова «проста» ... 
Другiя героi мастака спра- Калi выбiраць па тым жа 

буюць знайсцi яго у про/'IНЯХ прын~ыпе самыя «абстрак
старой лямпы (карцiна так i цыянiсцкiя» экспанаты вы
завецца - «Старая лямпа»). C"Fayкi, то, хутчэй за усё, яны 
Яны зусiм вузенькiя, тыя пра- належаць lгару Цiшыну i яго 
меньчыкi, але ж вакол суцэль- тёзку Кашкурэвiчу. Работы 
ная цемра - i у ix выратаван- апошняга гэта наогул 

не. Цi галоуны сэнс хаваецца асаблiвая частка таго, што 
у тым, што лямпа СТАРАЯ, ёсць «На галерэi». lнста
з мiнулага значыць? ляцыi: «якая азначае пачатак 

Той-сёй адказ выстаука дае жаданага уваходжання у эпо
нават у славеснай форме, ху чырвонага неапатрыярха

дзякуючы Алесю Тарановiчу, та» i «Друг мой, зеркальце, 
аднаму з яе удзельнiкау. На ответь!», асамбляж «Генеа
адной са сцен вiсiць напiсаны логiя богаачалавечвання» i 
iм тэкст, нешта накшталт ма- «Тэзiсы да метатэорыi фота
стацкага кодэкса: «Крах . эка- мастацтва» . Мног.iя навед
намiчнай сiстэмы супау з кра- вальнiкi аддаюць найбольш 
хам сiстэмы мастацкай ... часу на -выстауцы менавiта гэ-

. На пачатак нашага творчага · тым экспанатам. Таму лепш 
шляху прыйшоуся закат са- не шу~аць разгадку кожнаму 

цыялiстычнага рэалiзму, i, ix сiмвалу на газетнай плош
значыць, нам наканавана чы, няхай яна нараджаец·ца 
вярнуць . жывапiсу арэол вы- кожны раз новая ва ycix, хто 
сокай тайны ... Знарок дапу- завiтае у мастацкi музей у 
екаю у сваiх творах спалучэн- блiжэйшы час . 1 няхай не 
не здравага i бессэнсоунага, здасца нiкому знаёмства 
так i у жыццi ... » з выстаукай той размовай, 

Невядома, цi згодны з гэтай У якой адзiн субяседн i к га
пазiцыяй самы малады з ма, ворыць на мове, не зразуме-

стакоу, прадстауленых на лай для другога. 

Нарэшце?! 
19 кастрычнiка у маскоускiм кiнатэатры 

«Кастрычнiк» ,адбудзецца прэм' ера фiльма, якi 
створаны ... 51 год назад. Славутыя «Унесеныя 
ветрам». Хутка гэта сту.жка выйдзе на шырокi 

экран у СССР - права пракату купiла Савец
к а-б рыт ан с к а я творчая асацыяцыя. 

Раней савецкiя гледачы маглi убачыць фiльм 
толькi на вiдэаэкране : 1 паку ль незлiчона застаец
ца сусветных кiнашэдэурау, зарэгламентаваных 
для нас такiм чынам. Напрыклад, «Хросны баць
ка» Фрэнсiса Форда Копалы. Дарэчы, iснуе ужо 
не .толькi «Хросны бацька-2», але i «Хросны 
бац~;ка-3», здымкi я~ога нядауна закончаны 
51-гадовым рэжысёрам. Першыя дзве часткi се

рыялу атрымалi некалькi «Оскарау», шырока дэ
манстравалiся амаль ва ycix краiнах свету ... 
акрамя СССР. 

Самы · знаёмы 
•• 

незнаемец 
Пётр /льiч Чайкоускi - безумоуна, самы па

пулярны сярод . клас1чных рускiх кампазiтарау. 
Але нават яго творчасць нельг11 лiчыць пакуль 
сапрауды вывучанай. У прыватнасцi, яе оперную 

частку. Найбольш часта з розных сцэн нашай 
краiны гучьщь «Яуген Анегiн». Можна часам па
чуць таксама «/аланту», «Пiкавую даму» ... Але 
у Чайкоускага ёсць яшчэ некалькi цiкавых опер
ных творау, амаль што забытых i тэатрамi, i' 
тэлебачаннем.. Хiба толькi на усе-саюзных 
фестывалях творчасцi Чайкоускага можна пачуць 
яго оперы «Мазепа», «Апрычнiк», «Ар-леанская 
дзева», ,~Чаравiчкi». На жаль! 

~~·Мд.;ffj{f~ЭЧАСКАЯ АМАЛЬ РЭЦЭНЗIЯ . <<ЗОрНЫЯ>> 
сюрпрызы ЭПIЧНАЯ ПЕСНЯ АБ ЭРОТЫЦЫ А. Жырардо, Н. Кiнскi, М. Плачыда часам 

цяжка паверыць, што яны, самыя славутыя 

акцёра сусветнага кiнематографа, згадзiлiся 

здымацца у савецкiх рэжысёрау, у савецкiх 
стужках, у Савецкiм Саюзе. Але ж гэта прауда! 
1 зусiм не выключэнне . «Зорную» традыцыю 
працягваюць Клаудзiа Кардынале i Барбара 
Брыльска. Абедзве будуць здымацца, па супа
дзенню, ва Узбекiстане: iтальянская ·актрыса -
у фiльме «Бiтва трох каралёу», польская - у 
«Аграбленнi цягнiка» рэжысёра Хабiбулы Фай
зiева. Прауда, iгрой Кардынале будзе кiраваць 
не савецкi, а мараканскi рэжысёр - Сухейм 
Бен Барка. Але на «Узбекфiльме»! 

Не так часта мы перадрукоуваем для 
вас матэрыялы з другiх выданняу. 1, зра
зумела, калi робiм гэта, то таму, што 
лепшых слоу, чым абраныя ix аутарамi, 
нам проста не знайсцi. Так i на гэты раз. 
Мы прапануем вам ары1)нальныя натат
кi супрацоунiка штотыднёвiка «Собесед
ник» Андрэя MAKCIMABA, прысвечаныя 
фiльму «Камедыя аб Лiсiстраце». Стужка, 
безумоуна, стала iстотнай з'явай у кiне
матаграфiчным жыццi нашай краiны, i ад
разу па некалькiх прычынах. Але пра ix 
яскрава напiсау таленавiты журналiст 
«Собеседника» - калi ласка, перакон
вайцеся. 
ПАЧНУ 3 ПРОЗЫ. Проза жыцця такая, 

што народ у кiно не ходзiць. Асаблiва 
не ходзiць на савецкае. На iмnартнае 
яшчэ туды-сюды не ходзiць. fl на савецкае 
- зусiм. Ну i, зразумела, кожны рэжы
сёр намаzаецца zледача nрыцяzнуць yci
мi дастуnнымi яму ( zледачу) сродкамi. 
Рэжысёр В. Рубiнчык - рэжысёр вель

мi добры. Тыя, хто хоць трохi за кiне
матоzрафам сочаць, са мной, без сум
нення, зzодзяццd. Адзiн толькi цудоfjны 
фiльм «Дзiкае nаляванне караля Стаха» 
даказвае, што мае словы не дзяжурны 
камnлiмент. 

Арыстафан - таксама добры драма
тург. Скажам больш: вялiкi. 1 яzо «Лi
сiстрата» - n' еса, nадобная на Арыста
фана. Значыць, ;гаксама вялiкая. Для тых, 
хто даfjно не nерачытваfj, напомню: там 
аnавядаецца npa тое, як жанчынам на
дакучыла, што ix мужчыны fjcё на вайне 
ды на вайне. 1 вырашылi яны адмовiць 
сваiм мужчынам... як бы zэта больш 
iнтэлizентна сказаць? .. у каханнi, nакуль 
т,ыя не скончаць бiтвы. Вось такая 
ziсторыя. 

Эротыка таксама рэч нядрэнная. 
1 я яе fjсяляк nадтрымлiваю. Скажу болей: 
мала' што fj нашым сённяшнiм жыццi мож
на з такой уnэfjненасцю nадтрымлiваць 
i адабраць, як здаровую эротыку. 

Коранева, Каляziн, Райкiн, Сцяблоfj 
i iншь,я добрыя акцёры i актрысы fj zэтым 
фiльме занят_ыя. Прычым рэжыс'ёр дае 
нам маzчымасць разzледзець ix ycix цал-\ 
кам. 

1 вось, значыць, злучылiся' разам Рубiн
чык, Арыстафан, эротыка i добрь,я ак-

цёры. 1 завецца fjce zэта «Кам.едыя аб 
Лiсiстраце». Хоць з тым жа nocnexш,i маz
ло б звацца «Траzедыя аб Эраце». Бо 
няма fj фiльме нi Лiсiстраты (як характа
ру), нi камедыi. Наоzул, з харакrарамi 
«наnражонка», як i з сюжэтам. Баzацце 
ж аzоленых мужчынскiх i жаночых цел 
не можа, на мой nоzляд, дofjzi час nры
коfjваць уваzу zледачоfj: zэтым нас ужо не 
здзiвiш. 
Пераходжу да naэзii. Не магу маfjчаць. 

А калi раnтам здарыцца, што я са стара
жытнаzрэчаскаzа гекзаметра nepaйшofj на 
iншыя (таксама fj Грэцыi nаnулярнь,я) 
рытмы, так zэта сведчыць толькi _npa маё 
хваляванне. 

, ... Я fjяfjляю сабе справу так. Нейкi zрэ
часкi ш,~фiтэатр. Вакол барадать,я людзi 
(толькi мужчынскаzа полу). Статуя Зefjca 
i iншых, менш магутных бazofj. 

' Выходзiць крытык i zаворыць: 

Гнев, о богиня, воспой 
всем любителям женского r,ела. 

Всем - продающим его 
за рубли и валюrу. 

Больно их много явилось 
в стране нашей нищей, но гордой. 

Встретить одетую женщину . 
скоро не будет возможно. 

Видимо, нечем похвастать нам 
в час лихолетья, 

Видимо, нету совсем 
у страны достижений. 

Если ' куда ни взгляну -
всюду груди белеют, 

-Если куда ни войду -
женские вижу тела. 

Муза, скажи мне о том 
многоопытном муже, который 

Многие фильмы отсняв, 
об .эротику вдарилсл с треском. 

Стал он снимать 
Лисистраты историю, ибо 

Аристофан перестройке созвучен 
весьма оказался. 

Так думал автор. 
И с этим не стоило б спорить. 

Аристофан - это гений. 

Он всем, без сомненья, созвучен. 
Но для чего потревожена тень 

Так и не ясно. 
гениального грека, 

_ Хоть греческих много пейзажей. 
Или хотел нам сказать 

автор этого фильма: 

Мол, не воюйте, 
. а лучше любите в постели? 

Но покажите, я вас умоляю, 
немедля; 

Кто бы сегодня поспорил 
с такой очевидною мыслью. 

Или · хотел научить нас 
эротике авт.ор? 

Только и здесь не дано 
ничему возбудиться ... 

Ибо количество тел, 
обнаженных и белых, 

В качество не переходит 
эротики, сердцу любезной. 

Чем поразил нас Рубинчик! 
О да! Несомненно! 

Пенис мужской показал он -
· и в этом заслуга! 

Тем, кто ни разу не видел ' 
мужского члена, 

Будет весьма интересно 
смотреть на мужчин неоdетобеzущих. 

Можно смотреть 
на прекрасное женское тело, 

Можно смотреть 
на раздетое тело мужское 

Десять минут, и пятнадцать, 
' и двадцать, однако 

Все же становится скучно 
и хочется выйти из зала. 

Что же скажу я 
своим современникам милым? 

Как подытожу 
свои размьицленья о фильме? 

Что до эротики ... 
в видеозалы спешите. 

Что же до ·Греции ... 
В книжки скорей окунитесь. 

Пасля чаzо крытык кланяецца сабраfj
шымся, npociцi., afjтapa не крыfjдзiцца -
бо любое fjnамiнанне ёсць рэклама, i fj 
zэтым парадокс npaфecii крытыка - i, 
nаzлажваючы бараду, выходзiць чытаць 
«Адысею». 

•• 
<<Ен стау 

.Фальклорам>> 
Аркадзь Райкiн - легенда яшчэ пры жыццi. 

' чым больш часу праходзiць пасля яго смерцi, 
тым больш цiкавасцi да яго асобы. Адзiн з ад
казау на гэты попыт - кнiга, якая рыхтуецца 
да выхаду выдавецтвам «Искусство». Яна 

з'. явiцца пад назвай «Аркадзь Райкiн ва успамi
нах сучаснiкау». Аутар аднаго з раздзелау - вя
д9мы сатырык Mixaiл Мiшын - у прыватнасцi 

пiша: «Райкiн - гэта было больш чым iмя. 
Гэта дзейнiчала у краiне цэлая установа. Уста

нова надзеi, радасцi i цвярозага розуму, якая 

паустагоддзя змагалася супраць ... » 

Луур-96 
чакае нас 

Рэстаурацыйных работ такога маштабу Луур 
яшчэ не ведау. Ад будынка былога мiнiстэрства 
фiнансау, дзе мяркуецца размясцiць новы вы

ставачны комплекс буйнейшага музея свету, 
засталiся толькi вонкавыя сцены: дах, мiжпа

вярховыя перакрыццi i усе перагародкi дэман~ 
цiраваны. На гэтай пляцоуцы будуць узводзiцца 
выставачныя залы агульнай плошчай больш чым 
20 тысяч квадратных метрау. 
Праектам прадугледжваецца таксама узвя

дзенне падземнага гаража i гандлёвага комп-
., ____ ..,. ____________ ""'!' ___ .. лексу для турыстау. Агульны кошт работ, якiя 

-1 асцеи У « Мастацкую racцi- павiнны закончьщца да 1996 года, складае 
ную» ,. ,. запрашала Веранiка 3,7 мiльёна франкау . 
БЯГУН. 
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