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1 ----•. УСЮДЫ павiнен быць rала-

НЕАБХОДНА 
IHBEHT АРЬIЗАЦЬIЯ 

ДОУГ ЛЯ дыскусiя суправаджала пасяджэнне стуl!,эн.цкага 
прафкома, якое адбылося 31 кастрычнiка. Даклад намес
нiка дырэктара студгарадка Б. П. П11ус_~ аб станё спрау па 
арганiзацыi волънага часу у iнтэрнатах быу несуцяшальны. 
Толькi у «шасцёрцы>> i «сямёрцЪI>> больш-менш к;;~апоцяцца 
аб гэтым. У астатнiх iнтэрнатах бяздзейнiчаюць прафбюро 
i студсаветы, адмоучваюцца каменданты. Не здавальняю
чы i стан матэрыяльнай базы: з 42 тэлев"iзарау, што стаяць 
у iнтэрнатах, не працуюць 7, з , 8 вiдэамагнiтафонау - 3, зла
мана цi наогул адсутнiчае iншая радыёапаратура. 
Не заусёды выратоуваюць i дыскатэкi. Бо часам яны не 

абыходзЯJЩа без iнцыдэнтау памiж жыхарамi i гасцямi, 
накшталт той бойкi, якая здарьиася нядауна у iнтэрнаце No 6. 
Есць нараканнi у адрас дырэкцыi студгарадка i прафкома. 

У адказ на ix прафкомауцы спаслалiся на цяжкасцi, якiя 
з'явiлiся у апошнi час · з набыццём апаратуры, мэблi i iншага 
iнвентару для iнтэрнатау. 
Прафком даручыу Б . П. Паусу правесцi поуную iнвен

тарызацыю с11артьrуна-культурнага iнвентару у iнтэрнатах, 
а намеснiку старшынi прафкома Г . У. Пацёкiну - ства
рьщь камiсiю для паралельнай iнвентарызацыi маёмасцi, 
якая належьщь прафкому. 
На пасt1джэннi было таксама разгледжана riытанне аб 

рабоце, праведзенай прафкомам па забеспячэнню студэн
тау, якiя маюцъ патрэбу у дыетычным харчаваннi i прафi
лакторыi. 

А . ЗАЙЦАS', 
старшыня nрэс-цэнтра 

студэнцкага прафкома. 
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КАНФЕРЭНЦЫЯ 

ДЛJI АКТЫВУ 
1 

1 ЛIСТАПАДА на факуль
тэце прыкладной матэматыкi 
павiнна бьиа адбьщца чарго
вая справаздачна- выбарная 
l_(амсамольская канферэнцыя . 
Гэта ж так павялося,, што усе 
студэнцкiя праблемы: святка
ванне Дзён факультэта,' фар- . 
мiраванне студэнцкiх атрадау, 
цяжбы з дэканатам з нагоды 
стьшендыi i iнтэрната, мат'э
рыяльная i маральная пад
трымка СТЭМа .- на плячах 
у камсамола. Але чаму ж ён 
такi непапулярны? 

· Вась i на справаздачна
выбарную канферэнцыю пры
йшлi члены старога саставу 
камiтэта камсамола, прапана
ванага навага i некалькi цiкау- ' 
ных радавых камсамольцау. 
Атрымауся сход камсамоль
скага актыву, на. якiм доуга 

дыскуцiравалi наконт калек
тыунага членства у ЛКСМБ 

, маладзёжных арганiзацый. 
Камсамол на факультэце не 

займаецца палiтыкай. Асвоу
ная работа - абарона студэн
цкiх правоу. Ды й многiя сту
дэнты, якiя удзельнiчаюць у 
падрыхтаваных камiтэтам 

камсамола мерапрыемствах, 

разупэунiлiся у камунiстыч-. 
НЬIХ iдэалах. Цi варта губляць 
<<спа чуваючъ1х>>? 

Сход камсамольскага акты
l!У Ф[,IМ прыняу рашэнне ВЬ!
браць камiтэт камсамола, якi 
будзе выконваць ролю арганi
зацыйнага камiтэта новай сту
дэнцкай арганiзацыi факул!>
тэта: да 1 снежня правесцi 
сацыялагiчнае апытанне на 
факультэце аб мэтазгоднасцi 
стварэння студэнцкага саюза 

(цi iншай арганiзацыi), рас-

працаваць .праект праграмных 

мэт i асноуных напрамкау ра
боты гэтай арганiзацыi i вы
несцi_на шыроRае абмеркаван
не; вывучьщь магчымасць ка

лектыунага членства створа

най арганiзацыi . у складзе 
камсамольскай арганiзацыi 

унiверсtтэта. 
Мажа, гэта сапрауды шанц 

на выратаванне маладзёжнай 

арганiзацыi, у якай ёсць па
трэба? Але ствараць яе, _пачы
наючы з нуля, без фiнансавай 
падтрымкi неверагодна 
цяжка. 

Калектыунае членства 

вось выйсце. Ствараючы сваю 

арганiзацыю, студэнты · пры
маюць праграму i статут, уста
наулiваюць памеры узноса:у 
i размеркаванн~Г бюджэту. -У 
той жа час гэта · арганiзацыя 
з 'яуляецца, зrодна даrавору, 
кал~;ктыуным членам ЛКСМБ, 

адлiчвае· яму частку сродкау 
бюджэту i мае права кары-
стацца яга дабротамi. 1 
Што б нi казалi, пры усёй 

непапулярнасцi камi:амол па
куль самая магутная 

маладзёжная арганiзацыя, 

якая мае значныя грашовыя 

сродкi, спартыуныя комплек
сы, дамы адпачынку, турбюро. 

Да таго ж, у адзiночку 
«карлiкавым» маладзёжным 
аргаюзацыям будзе цяжка , 
вырашьщь шматлiкiя прабле
мы. Больш р,азумна працаваць 
усiм пад адным дахам - iн
тарэсы моладзi розных палi

тычньIХ i iдэалагiчньIХ погля
дау шмат у чым супадаrоць. 

А. БЯЛЯЕВА, 
былы сакратар камiтзта 

камсамола ФПМ. 

ПАМЯЦЬ 

Зямля у Мiнску i вакол яго 
палiта крывёю ахвяр часоу 
культу. Але цi шмат аб гэтым 
ведаюць? Наnэуна, толькi 
сведкi i тыя, хто хоча ве
даць. 

Сёлетнiя Дзяды ушанава
лi памяць загiнуушых у цяnе
рашнiм парку Ча .11ю(кiнцау i 
ля будынка рзсnублiканскага 
КДБ. 1\рыж-каплiца быу 

• БIЯСФЕРА 

У Н ЕБИСП ЕЦЫ 1 
Сёння мы усё больш адчу

ваем пагрозу сваjiму здароую. 

Зямля, у вынiку неразумнай 
гаспадарчай дзейнасцi чалаве
ка, ст!шовiцца небяспечнай 
для жьщця. На жаль, разумен
не гэтай праблемы не заусёды 
выклiкае правiльныя дзеяннi 
з боку некаторьIХ дзяржау. 
У вынiку - бiясфера зноу 
у небяспецы! 
Мiжнародная грамадскасць 

заклапочана пагрозай экала

гiчнай катастрофы, якая не
пазбежна прывядзе да гiбелi 
усяго жьmога на зямлi, калi 

мы будзем так па-варварску 
абыходзiцца з прыродай. Жа
данне выратаваць жьщцё на 

планеце прьmяло да стварэння 

неза.аежнай Мi.жнароднай гра
мадскай aprairiзaцьri <<Грын
пiс:», фiлiял якай адкрыты у 
гэт rм годзе у Маскве. 

Вы таксама пры жаданнi мо
жаце падтрымаць абаронцау 
прыроды i зрабiць уклад у 
справу захавання жьщця на 

- зямлi. Не мае значэння сума 
грашовага узносу, галоунае, 

каб ён быу. Нагадваем раху
нак, 'На якi вы можаце пералi
чьщь грошы: КАМЕРЦЫЙНЫ 

1БАНК «ЦЭНТРАКРЭДЫТ», 
РАХУНАК No 100345351. 

У. БУДАНАУ, 
студзнт фiлалагiчнага 

факультэта. 

рас-

КУРСЬI 
' 

ВАДЗIЦЕЛЯУ 
ПРАПАНУЮЦЬ 

<<У мяне звычайная мара - атрымаць вадзiц~л ы:к i я пра

вы. Але я ведаю, якiя чэргi на ,;ыя курсы ... 
Р. КАВАЛЕУ, · 
супрацоунiк» . 

Можам паведамiць прыемную iнфармацыю для жадаючых 
атрьrмаць вадзiцельскiя правы. На базе Маскоускага раён
нага спартыуна-тэхнiчнага клуба ДТСААФ у Доме ваенна
тэхнiчнага ·навучання (вул. Сямашкi, 13) дзейнiчаюць кур
сы па падрыхтоуцы вадзiцеляу легкавых аутамабiляу. 

Адмiнiстрацыяй унiверсiтэта бьиi выдзелены сродкi на 
набыццё двух аутамабiляу для спарты:уна-тэхнiчнага клуба. 
I клуб узяу абавязацельства штогод рьIХтаваць 120 вадзiцеляу 
з лiку прадстаунiкоу БДУ. ' 
Згодна з Палажэннем аб ·арганjзацыi заняткау на курсах, 
сюды прымаюцца выкладчь1кi, супрацоунiкi i t:тудэнты унi
версiтэта, якiя з'яуляюцца членамi ДТСААФ, маюць бiлет 
таварыства i плоцяць членскiя узносы. Заявы студэнтау 
аб паста,ноуцы ix у чаргу разглядаюцца у камiтэтах 
ДТСААФ факультэтау, а выкладчыкау i супрацоунiкау -
непасрэдна у камiтэце ДТСААФ унiверсiтэта на пасяджэн
нi яга прэзiдыума. 
Першачарговым правам на пастаноуку у чаргу сярод 

студэнтау карыстаюцца бьрrыя воiны-iнтэрнацыянатсты, ак
тьmiсты абароннага таварыства, якiя з-' яуляюцца членамi 
камiтэтау ДТСААФ факультэтау цi распаусюджвальнiкамi 
латэрэйных бiлетау таварыства, актыуна удзельнiчаюць у гра
мадскiм i спартыуным жыццi унiверсiтэта i не маюць вучэб
ньIХ запазыча!iасцяу цi парушэнняу правiлау жыцця у iн
тэрнаце. 

3 лiку выкладчыкау i "супрацоУJ!iкау першачарговым пра
вам карыстаюцца удзельнiкi Вялiкай Айчыннай вайны i бы
лыя воiны-iнтэрнацыяналiсты, члены ДТСААФ, якiя садзей
нiчаюць актывiзацыi абаронна-масавай i спартыунай работы, 
прымаюць актыуны удзел у патрыятычньrм выхаваннi мола
дзi i не маюць парушэнняу працоунай i грамадскай дысцьш-
лiны. · 

ва. [накш - анiякаrа парадку 
не чакай. Анархiя, адным сло

вам. Ну хто, скажьще, даду

мауся? Гэта ж шкоднiцтва 
нейкае. 

Цiха-цiха, супакойцеся. Ра
змова зусiм не аб абароне 
Айчыны. Войска без палкавод
цы нагадвае сёння завочны 

факультэ.т нашаrа унiверсiтэ

та. Хадз iл i чутк i . мауляу, лiквi- . 

дуrоць яга. Факультэт заста

ецца. Не будз е дэканата. 

.Воu ска 

без 
п ка

водць1? 
. Дэkаны факультэтау скар
дзiлiся ужо дауно: «Навошта 
rэта двайное кiраунiцтва?» 

Непасрэдна на факультэтах 

складалiся вучэбныя планы, 
зацвярджалiся тэрмiны выка
нання кантрольных работ, 
распрацоувалася тэматыка 

" курсавЬIХ i ДЫПЛОМНЬ!Х ••• По
ТЬ!М усё гэта накiроувалася на 

завочны, для карэкцiроукi, так 
бы мовщь. Iншым разам ка
рэкцiравалi так, што потьrм 
доуга разбiQалiся разам. Ян.о 
ж заусёды: калi мн.ага нянек, 

дзiця абавязкова недаг.ле
джана. Вась i вырашьиi звяр
ljУЦЦа у рэктарат з прапано

вай скарацiць адну <<няньку» . 

3 гэтай нагоды у парадку 
дня пасяджэння вучонага са

вета унiверсiтэта з 'явiлася пы
~ таи.не аб рэарганiзацыi завоч-

нага факультэта. Амаль ад

нагалосна была падтрымана 
прапано.ва перадаць усе пытан

нi курыравання за~очнага на-· 
вучання непасрэдна ':!_а фа

культэты i лiквiдаваць <<з,авоч 
ны» дэканат. 

- Як i у любой новай спра
ве, тут таксама ёсць свае плю

сы i мiнусы,- разважае былы 
дэкан завочнага факультэта 

Г. В. Мацвееу.- У першую 

чарг~ паусталi кадравыя пы
танm - таго штату · метады

стау, якi мелi мы, будзе не
дастаткова для работы на дзе
сяцi аддзяленнях. Ды i студэн-J 
ты, думаю, на першьrм часе 

сутыкнуцца з пэунымi !iЯзруч

насцямi - пакуль яшчэ ад
ладзiцца дакладны механiзм 
работы па-новаму . У сувязi · з 
такiм вось драбленнем паустае 
i наступная праблема. Сёлета 
мы зноу прымалi «платных» 

студэнтау - ix 150 ,чалавек. 
Але ёсць факультэты, на -якiх 
выказалi жаданне набываць 
другую спецыяльнасць 2-31 

чалавекi. Цi мэтазгодна фа
культэту працаваць з iмi, 

трацiць час i сiлы на такую 
мiзэрную колькасць навучэн
цау? 

Безумоуна, нейкi я недапра
цоукi будуць. I усё ж, скасавау
шы дэканат завочнаrа факуль

тэта i перадаушы студэнтау, 
якiя набываюць вышэйшую 
адукацыю без адрыву ад выт
ворчасцi, _ на профjльйыя фа
культэты; м\>)' пазбавiмся rа
лоунага - дубляжу i неразбя
рыхi у вучэбным працэсе. 
Вась толькi, прауда, . справы 
«па перадачЫ>> чамусьцi затар

можваюцца. 

3. MIX HF.RIЧ 



МЯНЕ звычайна прадстау
ляюць як вrч онага, гiсторыка, 
фiлосафа цi сацыёлага, але 
кал i журналiст - гэта прафе
сiя, то адна з маiх галоуных. 
I у некаторых галiнах, магчы
ма, я дасведчаны больш, чым 
хто-небудзь з савецкi,х жур
налiстау. Мая першая публi
кацыя у ленiнградскай мала
дзёжнай газеце «Смена» з'явi
лася тады, калi мне бьщо усяго 
дзесяць гадоу. Потым я пi 

сау увесь час : у старэйшых 
класах школы, калi бьrу сту
дэнтам. I не ставiуся да артьr
кула у факультэцкай газеце 
i накш, як да сур'ёзнай рабо
ты. Я пiсау пра тое, у чым 
быу кампетэнтны. Калi праца -

п iс, тьrм не менш ён таксама 
карыстаецца папулярнасцю у 

Германii. Я не буду пералiч0 

ваць iншыя выданнi, з якiмi 
супрацоунiчаю. Я трымаю су
вязi з ,адной японскай, адной 
дацкай газетамi , прычым, пi

шу зусiм розныя артыкулы. 
Часам неабходна а_дзiн i той 
жа артыкул змясцщь у роз

ных выданнях, але без улi
. ку iнтарэсау чытачоу не абы-
сцiся. Амерыканцау- больш цi
кавяць палiтычныя праблемы, 
iтальянская газета «Ринаши
Т1;1'>, напрыклад, просiць !\(\~не 
п~саць агляды культурнага 

жьщця у СССР, што зараз, 
зразумела, рабiць вельмi цi
кава. 

Рой Мядзве~зеу·: 

ках узлу дьrрэктар выдавецтва 
i дзве мае старонкi замянiу на 
дзве свае. Чаму? Прычым, 

думка, выкладзеная там, зу

сiм супрацьлеглая той, якую 
выказвау я. Размова iшла аб 
вытqках сталiнiзму, i я гава

рьrу на гэтых старонках аб 
тым, што палiтыка ваеннага 
камунiзму пачаласл раней гра
мадзянскай вайны, яшчэ вяс
ной 1918 года. А потьrм пача
лася грамадзянская вайна. А у 

артыкуле - зусiм наадварот. 
Пачалася грамадзянская вай
на, якая выклiкала неабход
насць палiтыкi ваеннага каму
нiзму. У першай думЦЫ тыя, 
хто правярау, уrледзелi ускос
ны намёк на памьmку баль
шавiцкай парты i , i ён замя
н iу мой тэкст сва iм. Газета 
~апрасiла у мяне riрабачэння, 
1 я не стау пiсаць пратэст, 
каб не абвастраць адносiны 
памiж кiраунiцтвам АДН i га
зетай. Але як сказау мне мой 
добры знаёмы Юрый Каракiн, 
«патрэбна хадзiць у друкар
ню, калi хочаш, каб твой ма
тэрыял выйшау так, яk ты яго 
напiсау, i нават сачьщь, як iдзе 
набор i як выходзiцъ нумар. 
Толькi тады ты можаш бьщь 
упэунены, . што газета выйдзе 
з . тваiм уласньrм тэкстам>>. 
Але гэта выключны выпадак, 
калi ваш тэкст замяняюць на 
iншы. Гэта лiчыцца даво
лi прыймальным у нашай ай
чьrnнай журналiстыцы. Hi 

/ 

«Я nicaj пра , тое, 
у чым быj 
кампетэJныt 

вау настаунiкам дырэктарам 
школы на . педагагiчныя 
тэмы, друкавауся у раённай i 
абласной газетах. Працуючы 
у выдавецтве намесн i кам га
лоунага рэдактара (перад гэ
тьrм я быу рэдактарам часоп i са 
«Политехническое . образ ова
ние»), я пiсау артыкулы, нары
сы. Нiв.одная з камандзiровак 
не была марнай: абавязкова 
прывозiу матэрыял. Артыкул 
у малавядомым органе, на

прыклад, у «Магнитогорском 
рабочем», часам пpьrnoc iy мне 
большае задавальненне, чым 
матэрыял у якiм-небудзь усе
саюзным выданнi. Адно з 

правiлау, яко:а я1 прытрымлi
ваюся - шсаць штодзень. 

Журналiст павiнен пастаянна 
нешта тварьщь, занатоуваць 

дуМкi, уражаннi, . праблемы, 
таму што тады назапашваец

ца вопыт i ствараецца магч ы
масць хутка рэагаваць на.тыл 

цi iншыя просьбы . 
Я выпускау уласны тоусты 

лiтаратурна-палiтычны часопiс 
<<Двадцатый век» . На жаль, 
выйшла усяго тры нумары, 
потым мне забаранiлi яго вы
пускаць. Ён выходзiу адкрыта, 
з маiм прозвiшчам на тытуль
ньrм аркушы. Я бьrу рэдакта
рам, мой брат у Лонда-не бьrу 
выдауцом. Абодва часоhiсы 
выходзiлi тыражом усяго 
1000 экземплярау, так што 
гэта бьщо невялiкае выданне. 
Прауда, звычайна рускiя вы
даннi за мяжой такiм тыра_
жо_м i выходзяць. На працягу 
апоdщiх дваццацi гадоу я су
працоунiчаю з многiмi буй~ы
мi газетамi Захаду. 
У 50-я-60-я гады я пiсау у 

асноуным артыкулы па педа
гогiцы. Яны з 'яулялiся прак
тычна ва ycix педагагiчных 

часопiсах. Пачаушы жьщцё не
залежнага вуч онага, я працяг

вау супрацоунiцтва з заходнiмi . 
органамi друку i паступова яно 
стала пастаянньrм . Я з'яуляю
ся таксама пастаянным су

працоунiкам «Лос-Анжелес 
тайме» - па дагавору пiшу 
iм артыкулы ад чатырох 
да шасцi раз оу у год. Гэта, 
безумоуна, не так ,часта, але 
самыя важныя пытаннi нашага 
жьщця я асвятляю. Ёсць у мл
не дагавор аб пастаяннъrм 
супрацоунiцтве з лiберальна
буржуаз:~а"й га~е:га~ <<Маса
джера» 1 камуюстычньrм вы

даннем «Ринашита» у Iтaлii, 
з газетай <<Эль Паис>> у Icпa

нii , якая распаусюджваецца 
сярод iнтэлiгенцыi, а таксама 
мае чытачоу ва ycix. краi
нах Лацiнскай Амерыкi. Я су
працоунiчаю на пастаяннай ас
нове з трыма нямецкiмi вы

даннямi, адно з якiх я лiчу 
самым лепшым у свеце, хоць i 
ёсць у iм шмат недахопау. 
Гэта часоп iс «Шпiгель» . Зна
ёмства з рознымi органамi 
друку дазваляе парауноуваць 

выданнi. Ёсць яшчэ сувяз i з 
газетай «Ди Цайт» i часо

п iс.ам <<Штерн>>. ,, Штерн», з_ра 
зумела, больш слабы часо-

адзiн з трох артыкулау, якiя 
Нямецкiя газеты дзей- я напiсау у газету «Москов-

нiчаюць па сiстэме заказау: ские новости», не выйшау у 
дасылаюць лiсты i просяць тым выглядзе, у якiм я напi
нап iсаць артыкул на тую цi сау. Хоць невялiкiя i не над
iншую тэму. Я ведаю розныя та сур'ёзныя, але праУ~.,( былi. 
школы журналiстыкi: за двац- Не менш непрыем11 1 ,1>1 i iн
цаць гадоу вывучьrу стьщi шын II[1ayкi. Я , напры клад, 
розных краiн. Яны зусiм не даю i11тэрв'ю. Мне задаюць 
падобныя. Амерыканская жур- пытан.11 ~ пра Салжанiцына. У 
налiстыка вельмi адрознiваец- сваiм стылi я гавару, што не 
ца ад нямецкай. згодзен з Салжанiцыным, што 
Я таксама нядрэнна ведаю у яго творах шмат недахопау, 

жыццё карэспандэнтау замеж- недакладнасцей, памылак. 
ных газет у Савецкiм Саюзе, Што патрэбна вьmрауляць ix, 
ix цяжкасцi. Вось ужо год, што Салжанiцын не заусёды 
як я зноу друкуюся у савец- правы у сваiх выказваннях, 
кай прэсе, сутыкаюся з роднай што у сваiх творах ён часам 
нашай савецкай журналiсты- дапускае свядомае скажэнне 
кай. Так што пачынаю нанова iсцiны, напрыклад, у адносiнах 
паз наваць i добрыя, i дрэн- да хваробы Ленiна. Я адкры
ныя бакi яе жыцця. Журна- ваю газету ,,Советская Лат
лiст, з аднаго боку, магчыма, вИЯ>>, напрьП<лад, або ,,Мос
сама· я прэстыжная прафесiя ковский комсомолец» , чытаю 
у многiх краiнах, а з друго- сваё уласнае iнтэрв'ю, якое я 
га - няудзячная. Усё "зале- напiсаць не мог. <<Салжан i 
жьщь ад таго, як паставiу цын даходзii.\ь да ашале:11ага 
слбе той цi iншы журналiст, антысаветызму, палiвае Са
як ён сябе вядзе. Гэта частко- вецкi Саюз паклёпам,> i г. д. 
ва распаусюджваецца i на Са- Яшчэ калi · я бьrу студэн
вецкi Саюз . Журналiст можа там, мой таварыш вучыу 
весцi уласнае даследаванне, мяне: «Многае залежыць ад 
ён непадкупны, бескарыслiвь1, стьию выказванняу. Вы мо
ён знаходзiць тое, што не мо- жаце сказаць чалавеку, што 
жа знайсцi нават следч·ы па- ён невук, i на вас пакрыу
лiцыi. Ён заб iраецца у самыя дзяцца. Можна I ж сказа ць, 
патаемныя месцы, ёв вядзе не- што ён недастаткова добра 
бяспечную, рызыкоуную гуль- ведае прадмет. Гэта будзе ад
ню i выйграе, а часам i г i не : , но j т ое ж. Без патрэбы крьrу
~сць таксама, хоць i не вель- · дзiць людзей н iколi не трэба». 
м i многа, журналiсты, якiя Але, на жаль, у сты:, i ,·~ве r l
пiшуць усё, што ix нi па - кай жуr11.1: 1 iпыкi або Пi'" 1'1<'[' -

просяць. Хоць загадзя веда- наt' усхв;1: 1 с· 11 не, або наадви rот: 
юць, што гэ'\'_а хлусня. Калi я а1 ·у:1ьнае ахайванне, скажэнне 

пераглядваю тое, што напiсана тэкста аутара. Асабiста мне гэ-
пра кнiгi Л . I. Брэжнева «Ма- та непрыемна. 
лай зямля», «Адраджэнне,>, Я лiчу, што кожнь1 журна-
«Цалiна», то разумею, што лiст можа усюды знайсцi тэ-
iнакш у той час нелъга бьио. му для _Работы. Часцей за усё 
Да так..iх журналiстау i публiка, мае артыкулы - гэта падрых-
i работадауцы ставяцца з не- тоука да якой-небудзь вялi-
даверам. кай работы цi частка яе. Я 

Адно з правiл, якога я зау
сёды прытрымлiваюся,- пi
саць у спакойным тоне. Гэта 
гаварьrу яшчэ Твардоускl. Ён 
лiчьrу, што самае галоунае, 
што яго захапiла у маёй 

кнiзе пра Сталiна,- зус i м 
спакойны тон: 

- Вы пiшьш;е спакоii 11 а, 
а ужо чытач павiнен адчуниць 
эмоцьJ..i: ад тых фактау, якiя 
вы выкладаеце, ад тых па

дзей, пра якiя ён чытае. 
Вы не вылiвайце свае улас
ныя эмоцыi на старонкi . 

Зараз, калi я п i шу для са
вецкага друку, .~маль н i воднага 

свайго артыку.,а не бачу без 
праукi. Амаль ·1аусёды я:на аб- · 
вастрае выра"Jы . 1 мне заусё

ды гэта непрыемна, але я вы

мушаны з гэтым л i чыцца. 

Я пiшу артыкулы для газе
ты <<Московс.кие новости,>,· 
да мяне прыязджае намеснiк 

галоунага рэдактара Бандура, 
ноччу, у дванаццаць гадз i н, 
i я падпiсваю артыкул у друк, 
а назаутра адкрьmаю газету i 
яго не пазнаю. Я не nicay 
гэтага. Я пiшу у рэдакцыю, 
мне адказваюць: ужо у гран -

раю людзям пачынаць не з 

вялiкай работы, а з малой. 
У кожньrм сюжэце, павiнен 
бьщь элемент дэтэктыва, якога 
няма, напрьiклад, . у матэрыя
лах Валкап1 11 ава у «Октяб
ре>>. 

Нiкалi ,агад"Jн не ведаеш, 
чым скончьщца той цi iншы 
артыкул. Адначасова я пiшу 

тры-чатыры кнiгi , чатыры

пяць артыкулау. Часам_ даво
дзiцца напiсаць артыкул за 
адну ноч . Хоць звычайна я 
працую над, артыкулам доуга; 

але некальк i артыкулау заусё

ды знаходзяцца у рабоце ад
начасова. Бывае, што матэры 

ял рыхтуецца дзесяць-пятнац

цаць гадоу. 

У гэтым годзе · выходзiць 
адзiнаццатая яго кнiга «Ге
рой - гэта той, хто непах.iсна 
сканцэнтраваны» . Амаль тка

н iнная шчьщьнасць ва улас
най думкарабоце дазваляе яму 
супрацоунiчаць з вядУчымi 
выданнямi свету. Два кабiнеты 
яго стандартнай маскоускай 

кватэры запоунены . кнiгамi , 
думкамi, творчасцю: 

Запiсала В. БАРАВ11(, 
студэнтк1!_ факультэта 

журналiстыкi МДУ. 

Каму- вера сень, 

каму - кастрычнiк ... 
Пэуна, яшчэ не раз ус

п омняцъ студэнты нядоб

рым словам леташнюю 

<<бульбу,>, калi раптам даво
дзiлася бегчы з поля i ча
кач;ъ, пакуль скончыцца 

нудны дождж. У вераснi ён 
бы:у надзвычай настоит
вы, добрае надвор 'е больш
менш усталявалася толъкi 

у кастръrчнiку. А яюм1 
былi гэтыя месяцы у мiну
лыя гады? 

цi патрэбны яны у гэты час 
гаспадаркам? Звярнуушы
ся з такiм пытаннем да 
старшынi Мiнскага гарад
скога аграпрамысловага 

камiтэта Уладзiмiра Фiлi
павiча РАДЗЕВIЧА, мож
на пачуць .адказ: 

нiкiм не вызначауся, гэта 
справа самiх навучальных 
устаноу. Ёсць загад Мiнi
стра народнай адукацыi 
БССР М. I. Дземчука, 
якi дазваляе пераносiць па
чатак заняткау · да аднаго 
месяца. 

- Студэн ·i· 1 , 1 nатрэбны 
Але традьщыя пачынацъ 

·навучалъны год «булъбай» 
усталявалася ужо у нашых 
ВНУ, быццам, лiчьщца, 
перарваушы . -заняткi 

у сярэдзiне верасня, мож
на па)бавiць студэнтау 
набыть1х за два тыднi ве
дау. Але на што тады раз
лiчана навучанне, калi лi
таральна праз месяц веды 

знiкаюць? 

нам менавiт1J У к 1Jстрычнi
ку. Бульба у нашых сауга-

Начальнi к адд·1с·.1а агра
метпрагнозау Гi : trим етцэн

тра БССР Галiна А нд
рэеуна I ВА Н Ч У К паведа
мiла, што з а апошнi·я пяць 
гадоу па Мiнскай в66: 1 а L· цi 
у вераснi, як правiл и, на 
4-5 халодных i дажджлi
вых дз ён больш, чым у ка
стрычнiку. А у першую i 
другую дэкады кастръrчнiка · 
сухое i цёплае надвор'е 
спрыяла палявым работам. 

с ах пераважна раннiх rатун
кау , да пачатку верасня 
яна амаль у.ся· сабраная. 

Студэнтау не хапае . на 
уборцы каращmлодау, ма
савы збор якiх пачынаецца 
прыкладна з 15 -верасня. 
Капуста ж наогул убiраец
ца з 1 кастрычнiка. Таму 
студэнтау звычайна i про
сяць затрымацца на палет

ках звыш месяца. 

· Вывад напрошваецца то
лъкi адзiн: традьп.i,ыю, якая 
садзейнiчала цяжкаму ста
новiшчу i у селъскай гаспа
дарцы, i у вышэйшай адука
цыi адначасова, лепш зла
мацъ. 

Студэнты ж заусёды вы
язджаюць на селъгасрабо
ты у пачатку верасня. А 

Дык цi не больш разум
на адпрауляць студэнтау 
на селъгасработы з другой 
паловы верасня? Тым 

больui, канкрэтны тэрмiн 
пачатку ву.чэбных заняткау 

Н. БАХIР, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 

HJIXAЙ ДЫНАЗАf РЫ 
СПJIЦЬ СПАКОЙНА? 

Рынак узнiк на самых раннiх стадыях 
чалавечай цывiл iз ацыi , калi адбылася спецыя
лiзацыя працоу.най дзейнасцi i з ' явiлiся лiшкi 
прадуктау i вырабау для абмену. Гэта быу 
натуральны ход падзей. 3 тых далёкiх часоу 
рынак стау неад' емнай часткай жьщця людзей, 
развiвауся i удасканальвауся разам з развiц
цём чалавецтва. I зараз увесь свет, за выклю
чэннем нашай краiны i некалькiх яе сатэлi
тау, уяуляе сабой адз iную рыначную сiстэму. 
Партыйная наменклатура, якая i да гэтага 

часу правiць балем , на словах прызнаючы 
аб'ектыунасць эю1нам 1•1ны х законау, на спра
ве спрабавала ix аб ысцi . Што з гэтага вый
шла, мы бачым . Н арэшце, лёд кранууся -
мы пачьrnаем увах.одз iць · у рынак, ствараць 
яго . Некаторых гэта пужае. Мяне, напрыклад, 
абнадзейвае. Тая эканом iка абсурду, ·якая iсна
вала у нас больш за 70 гадоу, магла трымац
ца толькi у вышку нябачнага насiлля надлюдзь
мi i прыродай . Але чалавечыя i прыродныя 
рэсурсы не -бясконцыя. Рана цi позна (шка
да, што позна ) мы павiнны вярнуцца да рынку. · 

3 тэорыi сiстэм вядома, што любая · сiст.эма 
(няхай то мурашнiк цi дзяржава) з'яуляецца 
устойлiвай i здольнай да самаразвiцця толькi 
у тьrм выпадку, калi яе элементы звязаны 
памiж сабой адмоунымi зваротньrмi сувязямi. 
Рынак i усталёувае такiя сувязi, аптымiзуючы 
вытворчасць i размеркаванне таварау i паслуг. 
Не сакрэт таксама, што сiстэма развiваецца 
тым хутчэй, чьrм больш ступеняу свабоды 
яна мае. Рьrnак i дае· неабходную свабоду 
дзеянняу. 

Пераходны перыяд зауседы самы цяжкi. 
Немагчьrма адразу пераскочыць ад эканомiкi 
марн1,1трауства да эканомiкi здаровага сэнсу, 
ад прынцьmу <<усё забаронена , акрамя таго, 
што афiцыйна дазволена» - да прынцьmу 
«ус.ё дазволена, акрамя таго, што забаронена 
законам». У эканомiцы квантавых пераходау 
не бывае. Шлях ад дзяржавы як зброi падау- . 
лення i прыгнечання да дзяржавы як памоч
нiка, саюзнiка, гаранта правоу i свабод -
цяжкi i складаны. 
Асаблiва можа пацярпець у гэты перыяд 

навука - асноуная вытворчая сiла грамад7 
ства. Клопаты аб хлебе надзённым, зада
вальненнi элементарных патрэб у адзеннi, ежы, 
жьmлi могуць надоуга адцягнуць увагу ад 
пытанняу накшталт «куды разбягаюцца галак
тыкi?». Прадпрыемствам пакуль непатрэбны 
новыя вынiкi -'- хаця б укаранiць тое, што 
вьrnайдзена вучоньrмi раней. 
Навука - асаблiвая, !е!ОЛая i далiкатная 

сфера чалавечай дзейнасцi. Тут надзвычай 
iстотная праблем~r кадрау. Капаць ямы цi за
бiваць цвiкi можа любы чалавек, а вось рашаць, 
напрыклад, тэнзарныя урауненнi - гэта . не 
кожнаму пад сiлу. На жаль, велъмi ня
многi я людзi схiльныя да абстрактнага мыслен-

/ 

ня, вынаходнiцтва, навуковай творчасцi. Вучо
ны заусёды знахо~i~а на мяжы нязведана~а, 
у вечным пошуку 1сцшы. 

Асаблiва актуальная праблема навуковых . 
кадрау у нашай краiне, дзе з кастрычнiка 
семнаццатага у вынiку ганенняу i рэпрэсiй 
планамерна (гаспадарка то планавая) знiшчау
ся i без таго дастаткова тонкi iнтэлекту
альны пласт, «мозг» грамадства. 

Зараз навуку леравялi на гасразлiк. Няхай, 
мауляу, вучоныя самi шукаюць сабе грошы. 
У цэльrм гэта справядлiва. Але варта улiч
ваць jl tпецыфiку навукi. Нiводнае прамысло
вае мiнiстэрства, прадпрыемс-u~а, аб' яднанне 
не стане выдзяляць грошы на даследаванне 

спектр·ау аддаленых на мiльёны светлавых 
гадоу квазарау, касцей дауно вь~мершых 
дыназаурау цi пяцiмерных прасторау. 
Усе павiнны разумець, што любая навука 

мае сваю унутраную логiку развiцця. Таму 
кожнай навуковай установе, якая займаецца 
фундаментальньrмi i пошукавымi даследаван
нямi, варта давесцi пэуны аб'ём дзяржбюджэт
нага фiнансавання (не1,1бходна штоrадовая ка
рэкцiроука з улiкам iнфляцыi). Генiяльн~1я 
адзiночкi - гэта выдатна, але навука робщ
ца, у асноуным, навуковымi калектьшамi, шко7 
ламi, , якiя ствараюцца часам . дз.есяцiгоддзя
мi. У навуковых школах выпрацоуваюцца 
свае метады мыслення i даследаванняу, 
традыцыi, правiлы на аснове здаровай кая
курэнцыi з апанентамi, дзе перамагаюць 
мацнейшыя. Фармiраванне навуковых школ -
складаны дыялектычны працэс. Стварыць 
ix нялёгка, а вось разбурьщь можна адным 
росчьrркам начальнiцкага пяра. 

Базавае дзяржбюджэтнае фiнансаванне бу
дзе гарантыяй далейшага развiцця фундамен
тальных i пошукавых даследаванняу , стварэн
ня апярэджваючага навуковага задзелу, заха

вання i удасканалення навуковых кадрау. 
Ад фундаментальнай навукi можна патра

баваць толькi аднаго вынiка - новых навуко
вых ведау . Пытаннi сувязi навукi з вытвор
часцю, укаранення навуковых распрацовак i 
г. д. да фундаментальнай · навукi адносiн не 
маюць, хоц·ь важнасць ix вiдавочная. 
Маючы базавае дзяр.ж.бюджэтнае фiнанса

ванне, навуковыя установы змогуць на асно

ве атрыманага задзелу выконваць прыклад

ныя даследаваннi як за кошт дзяржбюджэт
ных сродкау , так i за лil(. дагаворау з заказ
чьrкамi. 
Пасля вайны японцы не пабаялiся укла

сцi у развiццё навукi, як кажуць, апошнiя 
грошы. I выйгралi. Прыклад дастойны перай
мання. 

У. ПАПЕЧЫЦ, 
вучоны сакратар 

НДI прыкладных 
фiзiчных праблем . 



i....--------------------~--------------------------------· 

А КА н, Ц4 « Ау . .J\11, 
7 
• 

C>!P)[(yl( JJ~-plII 

сть,~. У11ерщь,,,., К., ~·У~энт Фа•Ультэ lfям1 два l'адь1 тамуjз11аем1у с-'!J'хачоу са та ~Ур11алiГор'<ата. I 11 • "'•• на Свв е Ц .сва,,,, 11ес. _<'lьq,во,щ; э~:: ~'••ль~; дэё" /JЭi;,o/f "~ У 11ар,у ,i,
8 

'"'""· ащ У "'•тэрь,,.,,, 11а 6 Ьlу адэна,а,,,., ВыстУ!тае С 4 Ру Р""'а11 «lloвa, "•даваць ; .:Р><у, да»ол; Рэд<а ;,. · 

•то э "оУн,,,,.. •Ф,.,,,,,,,.,,.4Ь, чь,.; эа",;":,44а "' "Р•11а. <ола, 11Р"Вал, Мо~··а · ае44а, , тал,у · . · ··~ лщ"'чь вв;,,о . А """•, •то _ . "'""' У •Уэ,,х ""'• "Радч в .8арть,• Уl<ат;_ Мела 
•Ьlсть,8_ Я~::""" сввтла ; Радас {ь"""'•· На11оу,,,_ 
:V с11р""'•нн, . 6в4ь "РЬ!то-'<ь,л,; во~• Рал,ан,,.,,,,,.,• ; 

• аса4ь,•4ь,.,, м:э:·'Р~6у, У4УА<,,;Вас,:;"~·~;, настрое,._ в.,,;РаэнЬIХ Л:ал,о '"~ '. СЛовь, Wт,,р,,.., ь У,/{у~~а •а асаб;с,ь, у lll<ay ' 11адэе11 ••. 4 .zu,,,., у св,, liecщ С. эа.,,'-"••сц; ад ,;,,о , - • <о"'"ага -щ "'<IX •эр:.::• ~:вора""' э lцэ""У ;:f 'f ~"Р':'"'•нн8. Беларус; на,,,в • 4 , "Рагу """чч. Рау, •а,,,. _ ту_,,а, ,,,; тэта11 ау Вет~у; 11туц,а,, •,;. э "''Рау ,...,,; РодНу,о ••А<,,;4], •р_л,л,, "Рол,НВу сон,,а "'»<а,о4Ь "Рь,. Вобразь1 lfalI.Ia;,a .l<p 11 - ТУтэй11Jь1. я,.; lI.Iтбo lрэ~ць 
- а,о_ во Раэь, -

У БJJIЖЭЙШЫЯ ТЫД
. ю .'$' 'МIНСК}' С.ЯРЖУI( 
ЛА$'Н11( 6ЫСП'ПЩЬа3 
!(АtЩЭРТАМ,, hРАД-
С'fАВЩЬ tйAJ:. А.ПОДI-
НIЯ П:ЕСН~. НА6fД· 
в,АЦ'Е «А$'ДЫtОРЫЮ 

'SiJ--. Х~.Ь.: .... ' ------,------

\ 

Званы 
Па лугавiне роснай туман раскiда[j вечар. 
Над . безданню ма[jклiвай гучыць напе[j звано[j. 
Зачараванай песняй хiне да небасхiлу, 
Ляцiць тугi аqкепкам у . бязмежжа [jcix бако[j. 

' \ 

Зрываецца iмклi,щ з бурштынавай званiцы. 
Нясе [jспамiн самитны з глыбiнь сiвых вяко[j. 
Заблыта[jiаыся у травах, у росах адаб' ецца. 
Ляцiць дзiвоснай птушкай 1~ерагавор звано[j. 

У завоблачнай прасторы злiецца з песняй ветру 
/ стомлена нап'ецца з крынiц сярод луго[j. 
Зноfl цiха заспявае. Ца[jторыць гукi рэха. 
/ знiкне наза[jсёды у бязмежжы [jcix бако[j. · 

\. J 

СУ._ТАРЭННЕ «Ау .№ . 7» 

К_ВЕТК.1 

ВЯЛ] КАГА 

· ГОРАДА 
. Горад, якi яшчэ учора быу толькi 

сталiцай Беларусi, . сур'ёзны i дзелавiт·ы 
- Мiнск сёння амаль што цалкам перамя
нiу выраз твару"Адбылося гэта неяк рап
тоуна: прачнулiся, а сцяна-аrароджа ля 
незакончанай будоулi мясцоваrа - мауза
лея .размалявана, распiсана памiналь
нымi словамi. Але усё пачалося не учора, 
а значна раней. У rорад прыйшло лета, 
а разам з iм у падземныя пераходы . 
метро - вулiчныя музыкi. Колькi было 
радаснаrа i абуральнаrа здзiулення (у 
залежнасцi ад светауспрымання) у час 
нечаканай сустрэчы! . ~ 
А ·. перш ай ластаукай вулiчных вы

ступленняу у Мiнску быу акустычны гурт 
«Дзецi лейтэнанта Шмiдта». У кожнаrа 
rэтыя iмправiзаваныя канцэрты выклiка
лi нязменную цiкаунасць. Не засталася у 
баку i здымачная IJ)yna ЦТ, якая прад
ставiла пазней rэты эпiзод жьщця rорада 
у адной з перадач як яшчэ адну язву 
rрамадства. Хоць гурт на той момант 
iснавау усяrо некалькi тыдняу - дата 
заснавання 3 сакав iка 1990 года - ато
жылкi вядомаrа лейтэнанта паказалi слу
хачам нядрэнны прафесi йнь, узровень. 
Тэкставая напоуненасць ix пе.сень, на 
мой поrляд, у традыцыях староrа « Воск
ресенья » , але падыход да абраных тэм 
больш арыriнальны . Што прымусiла ix 
спусцiцца у nераходы? 
Вельмi просты адказ нават крыху рас

ч аравау: «.Есцi хацелася ,- сказал i хлоп
цы.- Мы "у той час у iнтэрнаце жылi. 
Ну i ... Акрамя таrо, нам вельмi патрэбны 
быу саксафон». ·Вось так, забыушыся на 
закамплексаванасць (кощ,кi яе яшчэ у 

- нас!) , яны выйшлi забауляць rорад i за
рабляць на хлеб надзённы, на . маrчы
масць далейшай творчай працы. 
«Дзецi лейтэнанта Шмiдта»· iснуюць 

i сёння, выконваючы, з ix . слоу, 
«джаз-панк-недаблюз-вельмi-фольк-рок» 
i атрымлiваючы узнаrароды на розных 
фестывалях. 

· Па «Аудыторыi .№ 7» 
дзяжурыу 

Змiцер ЛУКАШУК. 
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Мiмаходзь 
... У П РОДАЖЫ :rя В I J IЛCЯ 

доугаграючая плыта вядомай бе
Jtарускай каманды «Мрои» (на
рэшце, дачакалiся) пад назвай 

«Два1щаць восьмая зорка» . «Ме
лоm,111» павольна, але няухiльна 

здае свае пазiцыi пад нацiскам 
беларускiх выканауцау: хутка 
на палiцах зоймуць сва'ё месца 
адна плыта «Улiса» i дзве -
запiсаныя па вынiках хiт-парада 
«Беларускай маладзёжнай». Хто 
наступны? .. 

... ЛJДЭР I ПРАДЗЮСАР поп
гурта «Макiяж» Арцём Цяле
гiн, паслаушы у Амер·ыку мене
джэру адной гуказапiсваючай 
карпарацыi касету з лепшымi 
сваiмi песнямi, атрымау поуны 
здзiулення лiст: у дмерыку прый
шла зусiм iнша11 касета - з 
iтальянс1<ай поJ1ькай на абодвух 
баках, Вiдаць, «Макi11ж» прый
шоуся да спадобы савецкiм 
мытнiкам ... 

... РОК-ГУРТ «ЫЫЫ» на ча
ле з «вялiкiм а.рыгiналам» Базы
лём Шугалеем 13 кастрычнiка 
дау канцэрт у кафэ П К Белсау
профа, прадставiушы новую пра
граму «l(аханне шырынёю у 
Свiслач» . ·вечар прайшоу з 
аншлагам i спадабауся мола
дзi, чаго, прауда, не скажаш пра 
адмiнiстрацыю i эстэтау ад 
культуры ... 

... У НЬЮ-йОРКУ убачыла 
свет кнiга Вiтаута Мартыненкi 
(вядучы «Нотнага аркуша» 
«Чырвонай змены») i Анатоля 
Мяльrуя « Праз '\)ок-прызму», 
якая утрымлiвае зборнiк артыку
лау- i iнтэрв'ю. Беларускiя кры
ть,кi, адзначаючы гэтую падзею, 
падзялiлiся: адны папракаюць у 
залiшнiм нацыsiналiзме, iншыя 
- у нястачы яго ж. Адно шкада: 
убачыць гэтую кнiгу на свае ' 
вочы нам, напэуна, не давядзец-
ца. .. . 

... ФЕСТЫВАЛЬ «НА ДО~
! IM БРОДЗЕ». якi адбыуся 20 
красавiка, вiдаць, канчаткова 
ст.рацiу сваю папулярнасць. Сё
летняя яго праграма складзена 

у асноуным з «салодкiх» песень 
i «ласкавых» гуртоу. Адзiныя, 
каго - хацелася б вылучыць,

дуэт Кася Камоцкая i Лявон 
Шырын. 

... ДАНЧЫК (БАГДАН АНД
РУG/ШЫН) i Лявон Барткев i ч 
рыхтуюць да запiсу новую су
мееную плыту «Два анёлы». Як 

i папярэдщ1я ( «Мы адной табе 
1 належым» ), яна будзе зi\пiсана 
1i Y ЗША .. . 

;ДДТ: .<<Мастацтва наблiжэнне Выступление на фестывалi «Тры колеры» - веха 
на вашым творчы!l'I" шляху? . . 

- Безумоуна. Наогул, гэты фестываль - веха .у рок-

- Юра, Вас ведаюць i лю
бяць шмат людзей. Тое, што 
дано.сiце Вы, успрымаюць· з аса,q
лiвай вастрынёй .. : 

- Хлопцы! Я ж не Кашпiроу
скi, не гуру. Я - на рмальны ча 
лавек. Як j усе нав11s;~ : 1. У мяне 

ёсць · унутраны д'ябал i, напэуна, 
кавалачак Бога, дабро i зло. Я 

проста адчуваю, i усё. Не люблю 
рабiць праrнозы. · -

- У Вашых песнях прагляд
ваецца палiтыка. 

- Прафесiйнай палiтыкай ня
,sай займаюцца людзi, якiя не 
моrуць раскрыць сябе у музы11ы 
цi iншых сф~рах жыцця. Сёння 

- Ваш гурт малады? 
- Таму сасгаву, у якiм мы · вьг-

ступаем сёння, тры тьщнi . 

А наоr:}'л мы i , 11 уем два гадь,. 
- Вы лiч1, 11 н·о1 самым liра

фесiйн_ым гуртам у Мiнску ... 
- Так, але я не ведаю, што 

такое прафес iяналiзм у року, 
асаблiва у нашай краiне, дзе не
прафесi:Яналы rраюць лепш. У на 
шым гурце ва ycix ёсць музыч
ная адукацыя. Толькi у гэтым сэн

се нас ..можна лiчыць прафесiя
наламi. 

- Я,кiх намаrанняу каштавау 
· Вам выпуск першага ммнiта
альбома? 

ж _усё наадварот-: з року _iдуць 

у палiтыку . А для мяне rалоу-· 

ным заужды быу чалавек, яrо 
эмоцыi. Я не <<nалiтызаваны» 
спявак. У мяне . характар не 1Гой : 

не rнуткi. Калi-небу;цзь я, маr
чыма, стану мастаком. Я дзякую 

Богу" за .тgе, што умею адчуваць. 
Усе песнi наri.iсаны дауно на ня
бёсах';"' я· толькi адчуваю ix i пры
ношу у дар людзям . На праспекце 
сярод людзей альбо у пустынi -
я заусёды сам J ,·абою, я чую 
rэ:гу музыку с'.J~ю ; · а сябе, музыку · 

'барацьбы дабр;~ ,: а -злом. Кал i 
Гасподзь падар.у,· ~111 " яшчэ i ра
док, атрымлiваецца песня . Гэl'а 
вельмi цяжкая пра_ца. I не у тым 

да · Б-оrа>> 
справа, што прыходз i ц1, першым 

- _вершы альбо мелu;J.1,1>1. Я вс,р
шау наогул не ni 111 у . У с~ и 1 ·рымлi
ваецца _ паралелы1 с1. Ды й галоу.нае 

не rэта, а iдэя. Кажуць: спачатку 
было · слова . У Махабхараце -
вецер. А у нас - iдэя. 

- Рок-братэрства распадаец
ца . На Вашу думку - гэта 
канчатковы развал? 

- Hi у якiм разе. Рок, з разу
мела, не такi, як быу кал i сьц i . 
Раней было лёгка: яны усе <<за», 
мы усе «супраць». А с~1 111 ,1 i1ольш 
волi I, як казау Бярд 'JЯ"}' , чым 
больш волi, тым больш il .' t:Ji 1 юты. 
Кожны пайшоу сваiм шляхам. 
Сённяшняя музыка у залах стала 
су.мна й . 3-4 чалавекi\. якiя па-ра
нейшаму стrваюць душой i сэр
цам, не вернуць былых часоу. 
Зцсталася · iлюзiя. Сённяшняя 
музыка .- на плошча х . 1 я пры
маю законы жьщця. 

- ДДТ лiчыцца самым вы
сокааплочваемым гуртам .. . 

<- · - Ну не. 3 дpyrora боку, 
11ам пло.цнць нядрэнна. На -

- прыклад, за канцэрт у СКК мы ат

рымалi па 350 рублёу. Хаця ва 
ус iм ,свеце rрошы атрымлiваюць з 
продажу плытак, а не за к'анцэр
ты. Наша апошняя плыта у тыра
жы перавалiла ужо за паутара 
мiт,ёна, а хлопчы атрымалi за 
запiс па 70 рублёу. 

- Цi можа знiкнуць рок? 
- У року галоуная iдэя 

музыка, вершы - могуць змянiц

ца, але нiколi не знiкнуць. А 
iдэя - гэта мастацтва. Мастацт
ва ж, у сваю чарrу, як казау 

Платон,- наблiжэнне да Бога. _ 
Фота Д.,з. АРЛОВА. 

музычным жьщцi Мiнска ... 
Чаму вы утрох nакiнулi «Бонду»? 
А вам што, не падабаецца <<Улiс,>? 
Падабаец·ца. Але ж ... 
Вось менав iп, дзеля rэтаrа i пакiнулi! 
А вы не прадбачылi, што з вашым выхадам « Бон

да»· nерастане iснаваць як рок-калектыу? 

<<Ynic>>: 
<<Мь1 вя1ртае1VI·ся. 

. • •• u 

да св~1х кара~еу>> 
Гэта павiнна турбаваць перш за усе тых, хто застау

ся у складзе «Ванды». А мы клапоцiмся, як больш 1tiкава 
выказаць свае дУМКi. У <<Улiсе>> нам гэта значна лн, ·чэй 
рабiць. Мы ствараем музыку, якая нам больш nадабаецца. 

- Цi лiчыце вы «закон аб мове» значнай nадзеяй у 
жьщцi рэсnублiкi? 

- Можна абмяркоуваць, што у iм нам падабаецца, 
а што не. Але тое, што закон - значная падзея , безумоу
на. · 1 зараз -мы прапагандуем мову даступнымi нам 
сродкамi. Сапрауднага беларускага року на сённяшнi дзень 
не iснуе i мы iмкнемся яго стварьщь. · 

- А стод~рок? Цi можна яrо назваць беларускiм на
nрамкам? 

- Лiчу, што <<Мроя» не пакрыудзiцца, калi скажу: на 
мой поrляд, гэта усё дзiцячыя 1 ·.ульнi -;::- стод-ро.к, хард
рок ... Я нават не ведаю, якi рок мы граем. Галоунае, вы
казаць · сваю душу, а астатняе потым. 

- На чым будуецца ваша музыка? 
- На асацыяцыйных вобразах менавiта, а не на канк-

рэтнасцi, як у iншых. I мы будзем icцi у напрамку напоуне
на-сцi нашых песень. 

- Вы як беларусы у што веиыце? 
- У Радзiму, зямлю, народ, родную мову. Каранi 

паа_рсякаць наогул немагчыма. Iншая справа, цiкавяцца 
iмi цi не. Сёння мы па.чынаем вяртацца да сваiх каранёу, 
гiс1;орыi. 

<<Ч·ыстае срэбра»: «КульТ'ура, Масковii .на 
30 складаецца з беларускай>> 

, u 

прац_энтау 
- Год мы працавалi. ::,-
- У Вас моцны ва~sал ( адзна-

чу: « Ч С,, атрымала прыз за ва-
1<ал), вы недзе вучылiся? 

- Я зараз вучуся у Мiн
скiм музвучылiшчы па кл асу ва- . 
кала. 

Не я кое · месца Вы ставiце 
сябе сярод ·беларускiх , · уртау? 

Натуральна, на пt,rшае ... 
Я•< Вы лiяьще, на З .ахадзе 

Вас прынялi б? 

.- Так , мь1 можам спяваць i 
па-анrлiйску. 

Iснуе для Вас паняцце 
«беларуская культура»? 

Безумоуна. I я _лiчу, што 

сёння беларусам патрэбны не па
лiтычныя спрэчкi, а адраджэнне 
культуры. Прычым не савецкай 
беларускай, а культуры XV-XVГ 
стаrоддзяу. У музыцы гэта той 
жа· «Полацкi сшьJтаю> - цудоу

нае «барока» . Уся культура Мас
ковii на 30 працэнтау складаец
ца ·з беларускай ... 

- 4аму ж Вы не карыстаенеся _ 
беларускай мовай? 

- Для таго, каб · спяваць 
па-беларуску, я nавiнен i мыслiць 
па-беларуску . . А нас з дзяцiн
ства прывучалi да · рускай .мо
вы. Я не жадаю крывiць душою. 
Прауда, - мы збiраемся зрабiць 

альбом на беларускай мове, але 
гэта будзе не рок, а <<Полацкi сшы
так >> :У сучаснай аранжыроуцы. 
Спяваю я там на стараславян
скай, старабеларускай монах 
i на латынi. · 

- Калi ' вы сустрэнеце верш, 
напiсаны па-беларуску, якi 
Вас ускалыхне, магчыма, пажа
даеце напiсаць музыку да яго? 

- Зразумела. 
- А Вы не спрабавалi шукаць? 
- . Не.. . Разумееце, мы му-

зыканты, i на першым месцы для 
нас стаiць музыка. 

- Цi маrчымы нейкТsi змены 
у беларускiм року? 

- На сённяшнi дзень я ведаю 

два моцньrя -гурты ..:.... металiчны 

<1 Полтэргейт» i меладычны 
<<Флэт>>, якiя спяваюць «пост
бiт:iuу» ·па-англiйску . 

- А у якiм cп,1.rri rрае.це Вы? 
- Меладычны ~J1T·i'"'· 
- Хто для Вас арыенцiр у тво-

рчасцi? 

- У музьщы - «Лед Зеппе
лiн», Пiтэр Габрыел, Брой !по, 
Кейт Буш. 

- А у вершах - Боб Гра
беншчыкоу?, 

- Барыс жа не першы сiм
валiст . Да яго былi i Байран, i 
Валошын, i Белы. Любiмы паэт -
Блок. Адсюль i нейкiя паралелi 
з яго вершамi у нашых песнях. 
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Цана 2 ка п . 
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- Насця, Вы рамантык? 
- Па-праудзе, я не вещно, 

што rэта такое . 

- Псторь!я аб выратаван
нi Бутусавым Вас -ад згвал
тавання - rэта nрауда? 

- Не, гэта жарты, смя
шынкi <<а-ля Зршчанка,>. 

- Вам цяжка працаваць 
на сцэне? 

- Цяжка, калi дрэнныя 
умовы. А так ....,_ на.ват пры
_емна. 

- Рок для Вас - магчы
масць выявiць сябе? 

- Гэта для ycix так. Нао
гул, жьщцё - rэта маrчы
масць ·не толькi выявiць, але 

рэалiзаваць сябе. 
- Цi можа рок за гiнуць? 
- < А ён пастаянна riнe 

вось ужо на працяrу 30 ,гадоу. 

А потым зноу адраджаецца. 
Гiбель яго непазбе;кная , як i 
заrнiванне капiталiзму. 

- У Вас вельмi складаныя 
тэксты. Вас часта не разу
меюць? 

- Канешне. Бо незвычай
нае заужды успрымаецца не 
адразу. 

- Ваш rур·т не камерцый
ны. Як вам удаецца - iсна
ваць? 

- Сама здзiуляюся, але нас 
запрашаюць . на канцэрты, 

цiкавяцца намj , 

Чаму гурт 
назвалi Вашым 
iменем? 

Выпадкова. 
Проста для 
больш зручнай 
наз11ы... Наоrул 
н а.з в а р э д к а 

адпавядае змее

ту i накiраванас
ц1 ·гурта. 

- Калi Вам да
водзiцца высту
п'ацн разам з · ме-

... талiчнымi rурта

мi, гэта не ус
кладняе усnры
манне Вашай му
зы ... кi? 

- Не, у час на
шъrх песень 'fce 
апамятваюцца, 

супакойваюцца ... 
- Тэксты Ва

шых nесень 

вобразы, . якiя 
ств~раюць наст

рой. Вы н-е любi
це канкрэтыку? 

- Чаму, · мне падабаюцца 
вострыя тэксты, калi усё доб
ра i прыrожа з роблена. Але 
мне блiжэй <<намацванне>> 
побач, дзе вобразы у дымцы . 
Гэта настройвае на rлыбокi 
роздум. 

- Жанчына у року - гэта 
nрыкмета эмансinацыi? 

У нашай " кра i не гэ:га 
рэдкi выпадак. Але я лiчу, 
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што жанчына у музыцы - rэ

та цiкава, дзякуючы «бзi
кам» у_ яе галаве ... 

Фот~ Дз. АРЛОВА. 
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