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Загад Старшынi Дзяржадукацыi СССР дазволiу атрым
лiваць другую, няхай не зусiм поуную, адукацыю. Хо
дзяць чуткi, што смельчакоу ва унiверсiтэце пакуль не 
знайшлося . 

А вось адразу на дpyri курс аддзялення правазнау
ства прыняты 14 студэнтау (асобы, маючыя вышэйшую 
адукацыю), якiя здалi акадэмiчную рознiцу за першы 
курс i унеслi 600 рублёу за навучанне на наступным . 

* * * 
20 лiстапада на пасяджэннi прафбюро кафедрау гра

мадскiх навук абмяркоувалася надзённае пытанне: «Хто 
забяспечыць сацыяльную а9ароненасць выкладчыкау 
дысцыплiн грамадазнаучага цыкла, калi рыначныя адносiны 
у краiне самым непасрэдным чынам адаб'юцца на вучэб
ным плане?» 

lнстытут 
сучасных 

" 
ведау 

Без уступных экзаменау , 
абмежавання узросту 85 жа
даючых атрымаць спецыя:1ь

насць эканомiка малога прад
прыемства _сталi студэнтамi 
перш ай у р эсп ублi цы 
платнай вышэйшай 'навучаль-

;;.::::=:=:::::=====:;J най установы. Тэрмiн навучан
ня - 4 гады, але кожны з 
курсау аутаномны, таму, каб 
атрымаць пэуную адукацыю, 

можна пачынаць з любога з 
ix. Вучэбная праграма вылу
чаецца практычнай накiрава 
насцю i з'.яуляецца надзвы
чай актуальнай у сучасных 

эканамiчных умовах краiны. 
Заснавальнiкi Iнстытута су
часных ведау - ЕДУ, Прау

ленне . таварыства «Веды» 
БССР i Беларускi нав"укова

даследчы вучэбна-кансульта
цыйны цэнтр «АКТАМ» -
клапоцяцца не толькi аб пад
рыхтоуцы квалiфiкаваных 

спецыялiстау шырокага про

фiлю, але i аб выхаваннi усе
бакова развiтай асобы. 

24 лiстапада увечары актавая зала унiверсiтэта 
ператварылася у пляцоуку для парада блiзнят. 
Яны дарылi адэiн аднаму падарункi,' пакаэвалi, 
як уводэiць у эман тых людэей, якiя не бачаць 
роэнiцы памiж ix тварамi, i. .. Чытайце 2-ю старонку. 

Jl"ацца1·ага лiстапада у будынку гаяоунага кор
пус а ун i версi ,·,, а аб'я в i у галадоуку старшы вы
кла . t.,,,,к кафедр,,, а rульнай x i м i i Канстанцiн ЛАП
КО. Slro патрабаваннi: давесцi фiнансаванне на
вучання да узроуню не менш за 10 працэнтау ад 
нацыянальнага даходу рэспублiкi; дэпалiтызаваць 
i Аэмiл iтарызаваць ВНУ; з наступнага навучаль- ' 
н ага года прывесцi вучэбную нагрузку на выклад

чыhа у адr1аведнасць 3 нормамi, nрынятымi 
сустветнай nрактыкай; лiчыць папярэдняе (з 
1.01 .90 г . ) павышэнне заработнай платы кампен
сацыяй за iнфляцыю гэтага года, а з 1 
студзеня ' наступнага года павысiць зарплату на 
7 5 працэнтау; дазволiць унiверсiтэту самастой
насць. 

- Кожны iнтэлiгентны ча 
лавек павiнен у першую чар
гу умець слухаць, думаць, га 

варьщь, - упэунены рэктар 

новай вышэйшай навучаль
на й установы член -карэспан

дэнт АН БССР прафесар 
Алякса ,щр Мiхайлавiч ШЫ
РОКАS'. 

Таму асноватвор_

ны першы курс прадуrледж

вае авалоданне майстэрствам 
зносjн з людзьмi , другi - з 
камп'ютэрнай fэхнiкай, т"рэ
цi - вывучэнне аднос i н пам iж 
чалавекам i прыродай, пра
грама чацвёртага утрымлiвае 
юрыспрудэнцьпо, бухrалтар
скi улiк, эканомi_ку, маркетынr, 

менеджмент. 

Кошт навучання - 1800 
рублёу у год. Васемнаццацi 
сёлетнiм першак урсн i кам 
забяспечваюц1, фiнансавую 

падтрымку спонсары. 

ЧЫК, прарэктfiр: Я не згодны 
з метадам барацьбы, абраным 
Канстанцiнам Лапко. Хоць 
многiя з яго патрабаванняу 
сапрауды справядлiвыя i ужо 
не р а:} абмяркоувалiся i рэк
таратам, i вышэйстаячымi iн 

станцыямi. Скажам, павы
шэння долi на фiнансаван

не навучання заусёды дама
гауся рэктар (прауда, яго па
трабаваннi больш рэальныя 
- 8 працэнтау ад нацыяналь
нага д_аходу) . Пытанне загру
жанасцi выкладчыкау :, Яшчэ 

у чэрвенi былi выдзс:J1с:ны д·а
датковыя штатныя адзiнкi 

Канстанцiн Мiкалаевiч 
ЛАПКО: Я стамiуся ад ня
выз начанасцi. I рашыуся на 
крайнюю меру - галадоуку, 

та~у што хачу <<разбудзiць,> 
выкладчыкау i студэнтау 
унiверсiтэта, якiя пакуль, маг

чыма, не знойдуць iншы.х слоу, 

акрамя скептычных: <<Дзiвак! 
Чаго ты гэтым дасягнеш?» 
Галоуная мая мэта - сабраць 
як мага болей прдпiсау пад 
заявай з пералiчанымi патра
баваннямi i перадаць ix у Савет 
Мiнiстрау i Вярхоуны Савет 
рэспублiкi. Каб там у час рас
працоукi i прыняцця закона 

аб навучаннi ix · абавязкова 
ул i чылi . Каб, нарэшце, зразу-

... Галадоукi 
мелi: невысокi адукацыйны 

узровень - перадумова кры

зiснай сiтуацыi у краiне. 

- Змагаючыся з астатка
вым прынцыпам фiнансаван
ня навучання такiм ·метадам , 
цi не пазбауляеце Вы чарго
вай порцыi ведау канкрэтных 
студэнтау, якiя чакаюць Вас 
у аудыторыi? 

- Не. Я не хацеу бы, каб 
пакутавал i студэнты. Таму па
ранейшаму вяду заняткi . 

Пётр Дзм"iтрыевiч КУХАР-

. пагадзiнны фонд на факультэ
ты, дзе вучэбная нагрузка 

на выкладчыкау складала. 
больш за 800 гадзiн . 3 гэтай 
жа мэтай скарачаецца у на
ступным навучальным годзе 

на 350 чалавек прыём абi~ 
турыентау . Пра сацыяльную 
абарону «вярхi» таксама па

спелi паклапацiцца. Праек
там дзяржаунай праграмы 
развiцця вышэйшай адукацыi 
СССР прадуrледжваецца пас 
велiчэнне заработнай платы 

( 
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Камсамоn 
•· 

ППIОС астатн1я 
Атрымаецца Савет маладзёжных арrанiзацый 

- Такiм чынам, - гаворыць сакратар камiтэта кам
самола Вiктар ШАДУРСКI, - пад адным дахам сабяру

0

цца 
усе маладзёжныя. арганiзацыi унiверсiтэта. Сённяшнiм днём 
камсамол апынууся у дваякай сiтуацыi. Валодаючы жьщця

здольнай стру>-турай (маладзёжныя прадпрыемствы, буд
атрады), у той "'а час <<дзякуючы» «гераiчнаму,> мiнуламу 
страчвае давер моладзi. Стварэнне новага каардынацыйнага 
цэнтра - крок насустрач студэнтам. Савет аб'яднае камiтэт 
камсамола, студэнцкi цэнтр, цэнтр аматарскiх аб '.яднанняу, 
спадзяёмся, i «Чырвоны Жонд>>, i суполкi ТБМ, i, скажам, 
савет маладых вучоных ... 

- 1 чым гэта разнамасная па поrлядах публiка будзе 
займацца? 

. - Распрацоукай заканадаучых iнтарэсау маладзёжнай па-· 
лiтыкi i адстойваннем ix на ycix узроунях, удасканаленнем ву
чэбнага працэсу i навукова-даследчай работы, студэнцкiм 
вольным часам, студэнцкай эканомiкай, мiжнароднымi сувя

зямi, задавальненнем iнфармацыйных патрэб. 
Гэта не будзе iдэалагiзаваная арганiзацыя з жорсткай 

структурай . Яна не за тую цi iншую фракцыю - проста за 
студэнта. У той жа час Саве!Г маладзёжных арганiза1L1,1 11 
не унiфiкаваны грабеньчык - ёсць агульныя пra(i _ ,,·,1 1 ,1 
(iнтэрнат, грамхарч), працуем над гэтымi пparraм;1,1i \'•ct' 
разам, а своеасаблiвую спецыфiку кожная арrанiзацы~ 
пакiне пры сабе. 

Праект палажэння аб Савеце маладзёжных арганiза
цый усе жадаючыя знойдУць на стэндзе камiтэта кам
самола. -
РУБЕЛЬ ДА СТЫПЕНДЫI · 
Цi выжыве студэнт? Кал i 

масла стане каштаваць дзе

сяць рублёу за кiлаграм, а туф
лi - трыста за штуку - не

рэальна. 

I усё ж, у той час, калi 
страус зарывае галаву у пясок, 
чалавек разумны шукае вый 

сце заrадзя. Ка.б рынак не 
зас:гау знянацку. Скажам, у 
стварэннi ва унiверсiтэце фон

да сацыяльнай дапамоri i пад
трымкi маладзёжных iнiцыя 
тыу. Заснавальнiкi - камi
тэт камсамола, студэнцкi 
цэнтр, ' рэктарат. Першапачат
ковую суму невычарпальнай 

не назавеш - усяго пяць ты

сяч рублёу. Але ёсць надзея на 

спонсарау багатых сту -

прафесарау да трохразовага 
памеру сярэдняга заробку у 
прамысловасцi i агаворваец
ца магчымасць кожнаму вы

кладчыку адзiн раз у пяць 

гадоу атр!,lмлiваць шасцrме
сячны водпуск для навукова 

га росту i павышэння педага

гiчнага майстэрства. 

Здаецца, мы · настолькi 
звыклiся лiч.ыць сябе незакон

на пакрыуджанымi i забыты
мi . адмiнiстрацыяй, што не 
зауважаем канкрэтнай рабо
ты, якая ёю праводзiцца. Не 
так дауно рэктар выйшау у 
Савет Мiнiстрау рэспублiкi 
з прапановай перадаць унi
версiтэту будынак былога До
ма палiтасветы, у 1991 годзе 
пачаць будаунiцтва галоуна
га корпуса i працягваць пе
рапыненае будаунiцтва iнтэр
ната, бiялагiчнага корпуса i 
сталовай . Праз некаторы час 
адбудзецца сустрэча В. Ф. Ке
бiча з прафесарска-выклад

чьщкiм саставам . 

Пётр Iванавiч БРЫГА 
ДЗI Н, прарэктар: Патраба
ванне · дэмiлiтарыза1tыi ВНУ 
можна было б вылучаць год 
назад, а цяпер без заявы 
самога студэнта з прось

бай залiчьщь яго курсантам . 
нiхто не дазволiць (не тое, каб 
прымушаць) яму наведваць 

дэнцкiх апекуноу (нават мiж

народных), на добрачынныя 
акцьri i згоду райвыкан
кома уступiць частку працэн
тау з падаткау маладзёжных 
прадnрыемствау, створаных 

пры унiверсiтэце. 
Прадказваюць, што будзе 

новы фонд менш забюракра
тызаваным i больш дэмакра
тычным дадаткам да звыклай 

прафсаюзнай дапамогi . 
Хоць ствараецца зусiм не для 
канфрантацыi. 

Хiба ж можа быць лiшняй 
прыбаука да стыпендыi? Каб 
атрымаць яе у двухтыднёвы 
тэрмiн, дастаткова будзе напi
саць заяву . 

заняткi на ваеннай кафедры. 
Ды i падРыхтоука медьщын
скiх сясцёр запасу ужо адме

нена, курс, скарочаны i у пе
рагледжаным варыянце, усё 
больш набывае бытавое зна 1 
чэнне. Курс <<Грамадзянская 
абарона>> заменены на больш 
актуальны для Беларус:i 
,. Радыяцыйная бяспека» . 
Працэс дэпалiтызацыi, 

маrчыма, кожны уяуляе па
свойму. Перавага унiверсiтэц
каrа навучання над тэхнiчным 

якраз у павелiчэннi колькасцi 
дысцыплiн гуманiтарнаrа цьn<

ла. Аб гэтым хутка будзе ве'
сцiся гаворка на вучоным са

веце унiверсiтэта. Плануецца 
стварьщь набор гiстарычных, 
эканамiчных, палiталагiчных, 
фi.,алаr i чных, культуралагiч 

ных курсау. Распрацоуваецца 

больш за 120 гуманiтарных 
спецкурсау. Грамадазнауцы 

адыходзяць ад афiцыёзных 
iдэалагiчных догм: палiтычная 
гiсторыя - riсторыя розных 
партый, фiласофiя - не толь
кi марксiсцка-ленiнская, няма 
ужо палiтэканомii капiталiз
ма i саць1ялiзма. 
Так што, у распрацоуцы но

вых прагр~м i вучэбных 
дапаможнiкау мы не толькi не 
адсталi, але i значна апярэ
дзiлi многiя ВНУ краiны. 
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Акио j 
Нарвеriю 

Пачынаючы навучальны 

год, нiхто не ведае~ чым ён 
скончьщца. · Выкладчыкi ву
чацца разам са студэнтамi. 
Кожны год школа мяняецца 
па сутнасцi i знешне, бо ства
раюць яе людзi, што прыхо
дзяць сюды вучыцца. Аб гэ
ТЫJ!I ад выкладчьщы адной з 
нарвежскiх школ даведалiся 
13 лiстапада у студэнцкiм ка
фэ «Гаудэамус» студэнты 
БДУ, якiя прыйшлi на сустрэ
чу :1 нарвежскiмi студэнтамi. 

Паколькi у Hapвerii, як i ва 
ycix заходнiх краiнах, у адука'
цыi перавага аддаецца вузкай 
спецыялiзацьri, дык нiчога 
дзiунага, што у школе больш 
за адзiн год нiхто не за
трымлiваецца. Няма бар'ерау 
памiж вьrкладчыкамi i студэн
тамi, усе падпарадкоуваюцца 
прынцьп;~у агульнай сям'i. Са
мае цiкавае, што могуць ву
чьщца людзi ад 17 да 70 га 
доу, але асноуная колькасць 
студэнтау школы - усё ж ва 

узросце да 25 rадоу. 

Ix падарожжа у Саюз, у Бела
русь - гэта таксама частка 

вучэбнай праграмы_,_ нешта 
накшталт экскурс11 дзеля 

вывучэння краiны. Былi у Пры
балтыцы, паедуць у Ленiнград. 
Да нас падышлi трое нарвеж

цау; 1 Лiлiан i Долу, як потым вы
светлiлася з размовы, каля 20 
гадоу, Хенрыку - 34 . Агульная 
тэма для нас - журналiстыка. 

Зарабляюць яны шмат, аднак за 
вучобу таксама плоцяць давол i 
многа. Працуюць са сваёй гэхн i
кай, аб чЬlм мы можам толькi 
марыць, .бо набыць неабходны 
для нарм~льнай працы дык 
тафон амаль нема:гчыма. 

Увесь вечар мы спрабавалi 

спасцiгнуць душу тыповага нар
вежца: што яго цi1<авiць? 

- Ен захапляецца цяжкiм ро
кам,_:_ з усмешкаii торгаl· Хен 

рыка за доу гую п асму u.i :1aco.Y 
Л iлi~н. Выя,Уляецца; што муJы
ка падабаецца усiм. Але роз
ная - каму металiчны рок, каму 
рок-и- рол, каму вытанчаная кла

сiка. Моцарт, Бах, арган - мя
не разумеюць нават па-руску . 

Нiшто не дае такоrа уяулен

ня аб краiне, як размовы з 
людзьмi адтуль. Як усhамiн, 
застауся абаяльны вобраз Лi
лiан, яе словы: 

- Я люблю сваю краiну, але 
не ведаю, што здарьщца 

з Нарвегiяй у будучым. Для 
Заходняй Еуропы rэта 
аrульны дом, але ж Нарве
гiя вельмi маленькая. Ваша 

краiна нагадвае мне Еуропу 

60- 70-х гадоу, час маладосцi 
маёй мацi. Тыя ж людзi на 

вулiцах, тое адзенне, машьmы. 
- Гэта не вельмi прыемна 

чуць, - пацiскаем мы пля
чыма. 

У той вечар мы прыадчы
нiлi для сябе дзверы у кра iну 
Нарвегiю. Застауся цёплы ус
памi н аб тым, як rазам вы
ходзiлi, абменьваючыся апош
нiмi фразамi. <<Яшчэ убачым
ся!» - крыкнула {I_iлiaн. «Ка
нешне», - мехаючна адка

зала я, а потым падумала: 

«А цiкава, як?» 

Н. ЖУК, 
студэнтка факультэта 

журналiсты кi. 
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лiцца няма чым. А вось наву-

Сяр_од тых, каго хвалюе наблiжэнне рынку, i работнiкi 
вышэишаи школы, i кiраунiкi промысловых прадпрь1ем
ствау. Прауда, адных яно абнадзейвае - дзякуючы на
ват частковай плаце за вучобу удасца хоць крыху па
поунiць жабрацкi кашалёк ВНУ. Другiх ... Перасцеражом 
сябе ад прыкладных здагадак. Лепш скажам тое, што дак
ладна вядома: кожны больш-менш руплiвы гаспадар не 
спiць у шапку, а прыкiдвае, супрацьпастауляе, мяркуе 
- выгадвае, адным словам. 
Сёння такiх прадпрыймальнiкау не так ужо i мала. 

Узяушы за эталон тую колькасць дагаворау з прадпры
емствамi на мэтавую падрыхтоуку спецыялiстау, якiя павiн
ны быць эаключаны сёлета, i параунаушы ix з тымi, 
што сёння маем, пераканаемся: заказчыкi не спяшаюцца. 
Чаму? , 
Адказаць на гэта i некаторыя iншыя пытаннi згадзiуся 

начальнiк аддзела кадрау навукова-вытворчага аб'яднання 
«Iнтэграл»· Уладзiмiр Захаравiч AKCEHAr. · 

хто 
ЗАКАЗВАЕ 

ковы патэнцыял на узроу
нi. 

Нiчога не магу запя
рэчыць: дактароу i кандыдатау 
навук у вас хапае. Адна бяда 
- не многiя з ix час ад часу 
аднауляюць свае канспекты 
з улiкам апошнiх дасягненняу 
замежнай i айчыннай -навукi. 
1 атрымлiваецца, што выпуск
нiк прыходзiць на прад
прыемства з тэарэтычным ба

гажом ведау прыкладна трыц- 1 
ца11irадовай даунасцi. Таго, 
што робiм у гэтым напрамку 
мы, вiдавочна недастаткова. 
Hiкora не можа задаволiць 
мiзерная колькасць спецкур
сау, што чытаюць студэнтам 
вядучыя спецыялiсты аб' яд

нання. Нядрэнна было б нала- 1 
дзiць нешта накшталт кан-
сультацыйнага пункта, якi б 
дапамагау выкладчыкам 
i су.працоунiкам унiверсiтэта 
бьщь у курсе апошнiх патра
баванняу часу i вытворчасцi. 

- Здаецца, мы крыху ад-

1 
1 

1 
УЗЬIКУ? 

хiлiлiся ад тэмы. Данайце 1 
усё ж вернемся да рынку. 
Наколькi мне вядома, ·раней 
н;~ размеркаваннi амаль зау
сё.lы узнiкалi nраблемы: зда
ра~· ся то недабор спецыялi
стау i невядома адкуль было 
ix браць, то ·nерабор - зноу 

1 
кiраунiкi nрадnрыемствау з 
мальбой пыталiся : «Куды ж 
мы ix падзенем, у нас няма 
столькi месц?» Цi nазбавiць 
пераход ВНУ i, у прыват
насцi, нашага унiверсiтэта да 
рынку ад гэтых непрыемн!>fх 

5пiзнят так " па ва~~!м. ~~~~.:.~. 1 
- Прычынай усяму - наша 

сённяшняя нестабiльнасць. 
Эканамiчная, . палiтычная. 
Мы не раз звярталiся у - Мi
нiстэрства народнай адукацыi, 
Мiнiстэрства ф·iн ансау 
з тым, каб высветлiць, 
як усё ж будзе весцiся пад
рыхтоука маладых спецыялi

стау, хто будзе фiнансаваць 
навучанне, у якую суму абы
дзецца выпускнiк прад

прыемству? На жаль, больш
менш пераканаучага адказу 
пачуць не удалося. Рэспублi
к'iнскiя мiнiстэрствы не спя
шаюцца прымаць рашэннi, 

вiдаць, чакаюць, як раней, ука
занняу зверху. 

Сёння намi · дагаворы ужо 
падрыхтаваны, i калi усё ж мi 
нiстэрствы выз_начацца, 
мы адразу ж пусцiм ix, як 

ка>hVЦЬ, \" ХОД. 

_:_ Наколькi я зразумела, 
вы не рызыкуеце што-небудзь 

страцiць : у любым выnадку 
ВНУ будуць рыхтаваць спе
цыялiстау, i nасля заканчэн
ня вучобы вы зможаце узяць 
ix, не заключыушы'"папя'рэдне ~ 
дагавору, бясплатна. 

- Так, мы наурад цi заста
немся у пройгрышы. Адмена 

размеркавання прымусiць вы
пускнiка самога шукаць рабо
ту. Толькi не усiм зрабiць 
гэта будзе лёгка: не у кожна
га ёсць уплывовыя бацькi цi 
знаёмыя i зусiм нямнога тых, 
хто сам у стане паклапацiцца 
аб сваiм будучым. Таму, на
туральна, мажа здарьщца так, 

што многiя з ix папоуняць 
рады беспрацоуных. Гэта i 
выкарыстаюць прадпрыемст

вы. Таму вьпnэйшыя навучаль
ныя установы, калi iм не абы
якавы лёс выпускнiка, а так
сама ёсць рознiца , колькi гро
шай будзе ва уласнай кiшэнi, 
павiнны падштурхоуваць мiнi
стэрствы да дзеяння. 

мент, мы з'яуляемся саудзель
нiкамi падрыхтоукi спецыялi
стау . Мiж iншым, зацiка 
вiушы матэрыяльна, удасца 
павысiць iнтарэс студэнтау 

да атрымання выдатных ведау. 

Нашы дагаварнiкi, калi у ix 
залiкоуках толькi выдатныя 
адзнакi, атрымлiваюць пяцi
дз есяцiпра цэнт ную над
бауку да стьшендыi. Не па
крыуджаны i тыя, хто вучыц
ца на <<4>> i «5>> - iм даплоч
ваецца трыццаць працэнтау. 

1 усё ж не толькi аб гэтым 
клапоцiмся мы. Практычная 
падкаванасць - вось канчат

ковая мэта. Таму у распара

джэннi нашых падапечных -
матэрыяльна-тэхнiчная база 
а11·я . t11ання. Тут можна прай
, цi , . ,· вi ды практык, пры жa

.t:11111 i , · 1адкавацца на работу 
i ,1' . ,.,м>1 ,·тьmендыi i надбау-
1,.1 ., 1 · рымлiваць яшчэ палову 
CTЗ)i h.l. 

Уладзiмiр Захаравiч, · 
што з' яуляецца пропускам 

на nра.111рыемства i 11адста11аii 
для ..1аk ,1ючэння даrавору~ 

- Вецы, толькi выдатныя 
веды. Не так · важна, перша
курснiк гэта цi трэцякурснiк 
- мы можам узяць на работу 
любога студэнта, галоунае, каб 
ён прайшоу адбор. 1 калi 
жаданне працаваць падмацоу

ваецца яшчэ i · адпаведнымi 
навыкамi, калi ласка, нiякiх 
праблем. 
Думаю, любое супрацоу

нiцтва з намi толькi на ка
рьн.:ць студэнтам. Не абавязко-
ва 11рыходзiць да нас а 
канкрэтнай мэтай за-

- Вельмi спадзяюся. 
недарзчнасцяу? 1 
Упэунены, што патрэба у iJ:{ 
будзе вызначана больш кан
крэтна. Раней · бьuю як. .Мы 
задоуга да размеркавання 
накiроувалi свае запыты у га
лiновае мiнiстэрства, тое - у 

1 Мiнiстэрства народнай аду
кацыi. Пакуль папера вытры
мае усе карэкцiроукi, ад на
шага . варыянту мала , што 
заставалася. Таму i атрым
лiвалiся такiя разыходжаннi. 

З пераходам да рынку бу
дзем «заказваць музыку>> мы 

i патрабаваць выканання на
шых запытау. 

Хто б уэяуся падлiчыць, колькi блiэнят вучыцца 
пад дахам БДУ? На конкурс, , аfi'яулены для ix, 
э'явiлася шэсць пар. 

- Але цi можна за пяць 
rадоу наnерад дакладна вы- . У некаторьu:с 1:ародау гэт~ 
значыць, колькi i якiх спе- л~чьщца шчасшваи 1:рыкмет_аи 

цыялiстау неабходна будзе 1-дакрануц1;1а рукои да бтз-
прадпрыемству? Цi не папоу- ня!. В~1ходзщь, ак!авая зала 
няць яны атрад беспра· уюверс1тэта суботmм ве:арам 
цоуных? 24 л~ста'!ада бы~а напо?'нена 

_ Такое наурад цi здарыц- rледачам~-шчасл1учыкам1. А 
ца. Па-першае, можна спла- тыя, хто в~р~ць .У забабо 11ы , 
наваць патрэбу. Магчыма, нс· але 11,· трап1л~ на к?11",· 1к. _мо-
3 дакладнасцю да аднаРо ча- гуць адшукаць ягu удзl·.1ьн1к:1 , 

лаве~;, ·':··. 1\\1,1\(), / калi l 113 м.:хамаце: В11а/lЯ I A нvдf):l>I 
mшн1 з явщца ~найсцi Окуневых, аднаго з братоу Ра-
яму мес1t : 1 бу,1"Jе 11,· так 
цяжка. П,, -.J.pyrue, у 1·этым 

будзе зацiкаулена i прадпры
емства - наурад цi яму за
хочацца выкiдваць грошы на 

ве~ер (надбаука да стьшен- 1 
ды1 плюс плата за маладога 

спецыялiста, што . выльецца 
невядома у якую суму). Ды, 
у рэшце рэшт, ёсць яшчэ та

ко~ паняцце, як гон~р мун

дз~ра. 

Вядома, сёння можна 
выказваць розныя меркаваннi. 

Але пакуль цяжка дакладна 
сказаць, як усё пойдзе да- ,............._ 
лей. Жьщцё ва умовах рынку, 

гонскiх адну з сясцёр Ша

пачкiных (прабачце, каго 
менавiта - Вiталя цi Анатоля, 
lрыну цi Алену - разабрац
ца немагчыма); на юрфаку -
Сяргея i Арсенiя Скарулi
сау; на фiзфаку - братоу 
Кавалеускiх, Яугена i Ге

нацзя, а сярод гiсторыкау 
- Валерыя i Генадзя Куха-
р:,ускiх. • 

Недамаганне яны адчуваюць 

- Хоць, як вы кажаце, 
можна абысцiся i без дага
вору, тым не менш заклю

чэАне яго дае вам такiя-ся
кiя гарантыi? 

- Безумоуна. I немалыя. 
Маючы на руках такi даку-

сtа·цца тут працаваць. Яно, 

вядома, нядрэнна пасля 

вучобы трапiць у калектыу, 
!t, e ты ужо свой чалавек. 

· ~·~ i~~1ьк i кал i п.~ той 1ti i 11шай 
:1.,,, 1 ч ыне гэтаг'а не -здарьщца, 

не варта адчайвицна: вы усё 
роуна набылi неац:>Нны ;з.ар -
практычныя навыкi (прычым, 

не учарашнiя, а самыя сучас
ныя). Мы маем для rэтага 
усё неабходнае: выдатн1,1х спе
цыялiстау, навейшую т:1х11i к,. 

- Што датычыць мит:,~р~1 -
яльна-тэхнiчнай базы, то тут 

~: ,::::~:;.;;.:~ . ~ QJ ' l,~ . ,"~'~ а... i~ tu> Ji" ~1 

д падатку вызвапяюцqа .. Q 

«Мяне цiкавiць, якiя асобы вызваля
юцца ад уплаты падаходнага падатку, 
прадугледжанага адпаведным Зако
нам СССР? 

Л. УСЦIНАВА, 
выкладчык». 

На пытанне адказвае намеснiк начальнiка 
Д:1 яржаунай падатковай iнспекцыi Мiнiстэрства 
фiнансау БССР па Маскоускаму раёну г. Мiнска 

А. 1. ФIЛАТА9: 
- Цалкам ад уплаты падаходнага падатку 

вызваляюцца: рабочыя i СJIУжачыя, якiя ат
рымлiваюць зарплату i iншыя вiды грашовага 
узнагароджанщ~:, што абкладаюцца падаткам па 
месцы асноунай работы (службы, вучобы) i 
не перавышаюць 100 рублёу у месяц; грамадзя
не па сумах аутарскага узнагароджання за 
стварэнне, выданне, выкананне цi iншае выка-

рыстанне творау навукi, лiтаратуры i мастацтва, 
вынаходнiцтвау i адкрыццяу, прамьюювых 
уэорау, што не перавышаюць у сярэд11iм 100 
рублёу у месяц, калi у гэтых rрамадзян няма 
асноунага месца работы; repoi Савецкага 
Саюза, асобы, узнагароджаныя ордэнам Славы 
трох ступеняу, iнвалiды Вялiкай Айчыннай вай
ны цi iншыя iнвалiды з лiку ваеннаслу жачых, 
начальнiцкага i радавога саставу органау унут
раных спрау, якiя сталi iнвалiдамi з прычыны 
ранения, кантузii цi калецтва, атрыманых пры 
абароне СССР ' цi пры выкананнi iншых абавяз
кау службы, iнвалiды з лiку былых партызан, 
а таксама iншыя iнвалiды, якiя прырауноуваюц
ца па пенсiйнаму забеспячэнню да на.званых 
катэгорый ваеннаслужачых, - па ycix атрымлi
ваемых даходах; iнвалiды з дзяцiнства, а так
сама iнвалiды I i II груп па зроку; грамадзя
не, якiя працавалi у Ленiнградзе у перыяд 
яго блакады· у гады Вялiкай Айчыннай вайны 
з 8 верасня 1941 года да 27 студзеня 1944 года. 

р 

А Прззiдэнт 
I 

«супраць» 

М АСКВА. Змешчаная у 

<<Комсомольской правде»· iн
фармацыя аб прызначанай на 
1 лiстапада пад сценамi 
Крамля галадоуцы-пратэсце 

была аб'яднана адным зага
лоукам з паведамленнем аб 
маючай адбьщца сустрэчы сту
дэнтау з Прэзiдэнтам краiны. 
Дзеянi ~,Комсомольской 

правды>> былi ахарактарыза
ваны Гарбачовым як <<Падбух
торшчьщкiя», а лiнiя, якая 
праводзiцца газетай у апош

нi час - як не вытрыманая. 

- Да чаго вы заклiкаеце 
моладзь, таварыш Фронiн? -
спытау Прэзiдэнт i дадау, што 
у выпадку, калi распальваю
чыя канфрантацыю дзеяннi га
зеты будУць працягвацца, ён 
вымушаны будзе выкарыстаць 
даныя яму паунамоцтвы. 

Справа у 
щь1льдзе? 

ВАРОНЕЖ. Распусцiу сам 
сябе камiтэт камсамола буй
нейшага факультэта Варонеж

скага дзяржауиага унiвер
сiтэта - фiзiчнага . Былыя ка
м iтэтчыкi зараз ганарова на
зываюць сябе Асацыяцыяй 

перажываюць разам. Калi, па 

умовах аднаго з этапау кон- 1 
курсу, ix раздзялiлi, <<другая 
палавiнка>> кожнай пары бес
памылкова адшукала малюн-

кi брата, створаныя без яе 
удзелу, i дакладна растлума
чыла ix загадкавую сiмволi
ку. 

Але ёсць iншае назiранне: 1 
калi на пь~танне конкурсу 
трэба бьmо адказаць аднаму 
з братоу, рабiу гэта чамусь-
цi увесь час адзiн i той жа. 
<<Мы ж такiя непадобныя ... >> 
... : ... .' сказау нехта з блiзнят 

Окуневых, пераможцау кон- 1 
курсу, атрымаушых 500 руб-
лёу _i другоvе месца f конкур-
се с1мпатыи гледачоу. , 

Дык дзе ж адшукаць тую 

мяжу ix '!ароунага падабенст-
ва i не менш дзiвоснай .су-

працьлегласцi? МагчJ?IМа, у 1 
тым, што здарьmася на кон-

курсе з братамi Кухарэускi- . 
мi. Яны выбылi з яго ласля 
апошняга блiцтурнiру, сказау
шы, што у БДУ 8 iнтэрна
тау, а не 9, як лiчаць ар

ганiзатары конкурсу. 1 публi-

ка хутка ператварьmася у 1 
групу дружных пры -

хiльнiкау <<пакрыуджаных» 
братоу. Калi тыя выйшлi на 
сцэну танцаваць, прапануючы 

далучацца да ix, усе, хто пад
трымау гэты заклiк, былi так 
падобны на блiзнят! 

Аб 'яднала гледачоу нейкае 
незвычайнае падабенства i 
тады, калi яны наогул пазба
вiлi балау за конкурс сваiх 
сiмпатый братоу Кавалеукiх, 
трэцiх прызёрау конкурсу у 
агульным залiку (прэмiя -
200 рублёу) . 

Другая прэмiя (300 рублёу) 
дасталася братам Скарулi
сам. Ч:ымсьцi яны вельмi на
гадваюць Юру Шатунова, але 
- вось дзiва! - · аддаюць пе
равагу адзiн раз убачыць яго 
фотаздымак, чь~м сто разоу 
пачуць яго голас ... 

Унiверсiтэцкi конкурс блiз
нят крышачку прыадчынiу 

дзверы у загадкавы свет пада
бенства, засведчыушы: усе 
мы у нечь~м двайняты, а са

праудныя блiзняты - яны ж 
такiя розныя .. . 

В. БЯГУН. 

студэнтау-фiзiкау ВДУ. Хо
дзяць чуткi, што i вялiкi ка
мiтэт унiверсiтэта г. Варонежа 
не супраць змянiць шыльду. 

Палiть1ць1 
жь1ць? 

М АС КВА. Старшыня камi
тэта па справах молацз i 
Вярхоунага Савета СССР Цы
бух заявiу на сустрэчы са 
студэнтамi, · што ён гатовы 

у блiжэйшы час перадаць на 
разгляд Гарбачова падрых
таваны камiтэтам праект прэ
зiдэнцкага Указа аб мала
дзёжнай палiтьщы. 

СIАЦ 

1~1 
1 
1 



и нс енса 

жала: калi у язвеннiкау пасля 
ма i х сеансау пачынаецца 
працэс вьurячэння, з ix цела 
прыкладна на узр_оунi страунi

ка, iдзе сапраудны холад, мае 
рукi гэта добра адчуваюць ... 
Аднойчы мяне папрасiлi 

абс:1t:даваць чалавека, у якога 

Аднойчы у Рыэе. яна 
увайшла у 'J;рамвай i 
убачыла •~алавека, ужо 
амаль мёртвага. Ен ля
жау на tlадлоэе, ciнi i не
рухол1ы, . алi нiхто не iм
кнууся яму дапамагчь1 -
п'яны быу той чалавек. 
Жанчына падышла i на
блiэiла свае рукi да яго 
галавы... Крыху паэней 
э трамвая выйшау п 'яны, 
але ужо жь1вы чалавек, 

За некалъкi гадоу да гэтага 
выпадку яна 5 сутак трымала 

свае рукi над галавой хво
. рай сяброукi, якая з дыягна
зам «рак мозгу>> знаходзi
лася у стане клiнiчнай смер
цi. Пад ,УЗдзеяннем тых рук у 
яе пачала варушыцца спачат

ку адна нага, потым другая, 

а на пяты дзень яна ужо 

сядзела на ложку i ела. З баль
нiцы выйшла самастойна. 
Такiя чароуныя рукi у На

таллi Мiкалаеуны Татур. Яш
чэ адно iмя у шэрагу шматлi
кiх «знахарау>>, якiя . з'явiлiся 
за апошнi час. Сама яна назы-

• - Як вы лiчыце , чаму 
аудыторыя, у якой зай

маецеся, носiць iмя ака
д:эмiка Гахава? 

- Наколькi нам вя
дома, ён nрацавау тут. 

- А я 1,i яго уклад у 
развiццё матэматыч
най навукi? 

Вiдаць, вялiк.i. 
- Цi абавязвае вас 

гэта iмя да чаго-не
будзь? 

- Наурад. 
А 11ым «гахау

ская }> аудыторыя ад
рознiваецца ад iншых? . 

- . Хiба толькi тым, 
што сцены аклеены 

шпалерамi. 

Як вы зразумелi, вышэй
прьшедзены дыялог - раз

мова са студэнтамi, якая ад

бьтася у аудыторыi No 419 ме
ханiка-матэматычнага фа 
культэта. Шчыра кажучы, ад 
такj.х адказау я разгубiлася. 
Не думала, што студэнты, уба
чыушы на дзвярах .аудыторыi, 
у якой вучацца, шьurьду з про
звiшчам акадэмiка Ф. Д. Га
хава, нават не пацiкавяцца: 
хто гэты чалавек? 

- А калi б мы i захацелi 
раскрьщь «таямнiцу>> шьтьды, 

l') -- - ·-

выи 
вае сябе «антыэкстрасен 
сам», бо цуды накшталт ИЛА 
i iншапланецян лiчыць вынi
кам нашай хворай фантазii, 
народжанай бясконцымi 

. цяжкасцямi жыцця. На яе 
думку, галюцынацыi з яуля
юцца у людзей як расплата 
за ix rpax.i. 
А восв у iснаванне бiяпо

ля Наталля Мi.калаеуна ве
рьщь цалкам: 

- Гэта не нейкая ад~арод
ная маса, - гаворьщь яна, -
а хвалi рознага паходжання: 
светлавыя, энергетычныя ... 
Падлiчана, што яны могуць 
распаусюджвацца на адлег
ласць ад 5 да 25 метрау. 
Значьщь, калi мы, напрыклад, 
сядзiм дома, нам можа пера
дацца трьmожны стан суседа, 

што жьше праз некалькi 

паверхау ад нас. Iснаванне бiя
поля добра <<стыкуецца,> з кi
тайскай тэорыяй «халодных» 
i <<гарачых» энергiй. Я заува-

эс 

былi мощщя болi у спiне . 
Калi я паднесла да яго рукi, 
то адчула насупраць страу

нiка, што яны проста валяцца 
бьщцам у нейкую «варонку>>. 
Я паставiла свой дыягназ, якi 
потым пацвердзiуся: у пацыен
та рак страунiка, а болi у спiне 
- метастазныя ... 
У дзейнасцi калег Наталлю 

Мiкалаеуну больш за усё 
турбуе арыентава·насць толь
кi на аднаразовы вынiк. Яна 
ведае, што, адчуушы пасля 

моцнага уздзеяння экстра\:ен

са паляпшэнне, хворы пазней 
будзе моцна пакутаваць ад 
больш адчувальных сiмптомау. 
Таму «антыэкстрасенс» Татур 

iмкнецца сачьщь за станам . 
сваiх пацыентау на працягу 
не менш · чым 11ода пасля се-

рыi сеансау. ' 
Яна вучьтася у Джуны -

пашчасцiла. Але, магчыма, не 
прыйшла б i да сённяшняга 
свайго заfятку, нават заува-

• • 
х 

Нядзельная ранiца толькi-толькi nачынала браць верх 
над начной iмrлiстай цемрай, калi перазвон аnавясцiу аб па
чатку хрэснаrа ходу да царквы Святой Роунааnо"сталь
скай Марыi Маrдалiны. Нядауна адноуленую, яе nасля аб
раду асвячэння i урачыстай службы перадавалi верую
чым Мiнска. 
Для многiх царква сёння - апошняя надзея rрамадства, 

якая можа выратаваць яrо ад духоунаrа равалу i азвя
рэння, калi i афiцыйная культура, i матэрыялiстычнае ву
чэнне аказалiся бездапаможнымi. Хадзiць у храмы -
асабiстая справа кожнаrа, але вось быцьдобрым да блiжня
rа, чулым да чужых няшчасцяу, 11ярn!мым i з любоую у 
сэрцы - абавязак у_сялякага, каму iмя Чалавек. 

р 
то што з гэтага? - у .сваю 
чаргу парыравалi студэнты (i 
былi , безумоуна, правы ) . -

. Як гэта зрабiць: icцi нада
кучаць у дэканат цi кiравацца 

у бiблiятэку? У аудыторыi 
iмя Гахава нiчога, акрамя 
партрэта вучонага, не зной

дзеш. 

- Прымаю прэтэнзii; -
згаджаецца дэкан мехмата 

Л . П . Прымачук. - Мы павiн
ны былi аформiць аудыторыю, 
я к належ ыць, каб кожны, хто 
пажадае, .мог даведацца, чаму 
яна носiць iмя Фёдара Дзмiт
рыевiча Гахава, пазнаёмiцца з 
яго бiяграфiяй. Раней так i бы
ло. Тут знаходз iлiся матэ
рыялы, якiя расказвалi аб 
жьщцi i дзейнасцi акадэмiка. 
Але аднойчы нас заташш. 
У цэнтры <<патопу» аказалася 
<<гахауская» аудыторыя. Пасля 
rэтаrа нiяк рукi не даходзяць 
аднавiць матэрыялы. 

- Леанiд Платонавiч, ча
. му усё ж такi менавiта гзтай 
аудыторыi nрысвое11а iмя вя
лiкага вучонаrа-матэматыка? 

- Вн.. прыйшоу да нас у 
пачатку семiдзесятых гадоу 
(некаторы час быу нават дэ
канам факулътэта): Фёдар 
Дзмiтрыевiч выхавау цэлу ю 
плеяду вучняу. У многiм да11а
маrау маладым вучоным сама-

С. ГРЬЩ. 
Фота АУТЛРА. 

зацвярджацца семiнар, якi 

·праводзiу Га хау кожны 
панядзелак у гэтай самай 

аудыторьri у 17.30. I нiякiя пе
рашкоды не маглi сарваць 
заняткi цi перанесцi на iншы 
час. Аднойчы вучоны захва

рэу i трапiу у балънiцу. I якiм 
бьmо здзiуленне ycix, калi на 
факультэце з'явiлася аб' ява: 
у панядзела!'-, у '17.30 у ауды
торыi No 419 адбудзецца семi
нар <<Краявыя задачы i сiн
гулярныя iнтэгральныя урау
неннi». На жаль, тыя, хто прый 
шоу сюды, самога акадэмiка 
на звычайным месцы за ста

лом не убачьuri - яго замя
нiлi вучнi. 

- Як жа захоуваюцца тра
дьщыi вучонаrа сёння? 

Месца сустрэчы змя
нiць нелъга: у той жа ауды
торыi, у той жа час КОЖ>J:!Ы 
панядзелак праходзiць гахау
скi семiнар. На яго збiраюц
ца матэматыкi не толькi з 
усяго горада, але i рэспуб
лiкi. 

- 1 студэнты удзельн·i ча
юць у iм? 

- Раней - так, а зараз 
яны неяк самаухiлiлiся (сю
дьi трэба не проста хадзiць, 
а рыхтаваць навуковыя рабо
ты). Таму зараз ·семiнар пра
водзiцца у асноуным для вы-

жыушы у _сябе звышадчуваль
н а с ць (пераклад слов а 

<<экстрасенс» ), калi б не пэу
ныя падзеi: 

- Я бачу, што зрабiу з ма-

i мi 1' '' '" ''"1 i i блiзкiмi Чарнос 
бы.1 1 , . 1 наогул жахлiва ад та 

гn. 11по адбьmаецца зараз: 
нiкuлi у Беларусi не было 
столькi самазабойствау, столь
кi людзей з пакалечанай 

. псiхiкай. Вельмi баюся за ycix 
нас i хачу дапамагчы як мага 
большай колькасцi · людзей. 
Выра таван11~ Н. М. Татур 

бачьщь у аднауленнi энерге
тычнага патэнцыялу чалавека. 

Кожны, па яе словах, можа 

зрабiць гэта з дапамогай улас
нага арганiзму цi iншага 
чалавека з моцным бiяполем. 
Можна таксама заклiкаць на 
дапамогу энергiю космаса ... 

Наталля Мiкалаеуна пра
пануе усiм з гэтай мэтай ком

плекс кiтайскай гiмнастыкi, 

якi складаецца з надзвы~ай 
простых практыкаванняу: па 

пляскаць у далонi, пацерцi 
вушы, паварочаць галавой i 
кiсцямi рук ... 
А яшчэ трэба берагчы улас

ную энергiю. Ад «энергетыч
ных вампiрау,> . Паслухаем 
Наталлю Мiкалаеуну: . 
-. Усе мы ведаем сiтуацыю, 

калi даводзiцца трымаць на са
бе нацiск нежаданага субясед
нiка: спяшаешся некуды, а ён 
уцягвае у размову на якую

небудзь дробязную тэму. Та-

кладчыкау. Часам робяць па
ведамленнi студэнты. 
Такiя ж «iмянныя» аудыто

рыi, наколькi удалося вы
светлiць, ёсць на гiстарычным: 
фiлалагiчным факулщзтах. На 
нашу думку, нядрэнна было б 
зрабiць так, каб яны сталi для 
студэнтау не проста данiнай 
традьщыi, ушанаваннем памя-· 
цi, так бы мовiць, а падмо
гай у вучобе. Тады б i памяц1, 
бьurа не штучнай,- а сапрауд
най. Наурад цi можна набьщ1, 
яе, завiтаушы у аудыторыю 
No 605 гiстфака, якая назы
ваецца <<пiчэтаускай,>, дзе ак
рамя бюста нiч9га не зной 
дзеш. Дэкан факультэта не ба
чыць неабходнасцi у дубляжы, 
мауляу, тут ёсць музей, у якiм 

сабрана шмат матэрыялау пра 
першага рэктара, аднак бегчы 
сюды у студэнта не заусёд, , , 

з ' явiцца )Каданне. 
Не думаю, каб перашкаджа 

лi захаванню традьщый i yu1.i 
наванню памяцi выдан, . , 

аформленыя стэнды з бiягр.~ 
фiчнымi звесткамi пра тых, чы, 
iмя носiць тая цi iншая ауды
торыя, з выставамi наniсан1 ,1\ 

iмi прац, якiя не толькi паrл>1 
дзець, але i пачытаць мож11., 
было б. Iншая справа, шт". 
магчыма, да кожнага тако , ., 
пакою вартаунiка патрэбн.~ 
будзе прыстауляць. Але ж мы 
не дзiкуны якiя-небудзь, а бу
дучая iнтэлiгенцыя. Цi не 
так? 

3. MIXHEBIЧ . 

кiя людзi проста <<харчуюцца» 
чуж uй энергiяй . . <<Энерrетыч 
нымi вa \lni pai\.1 1 •> мож на 
назваць i аматарау пасканда
лiць. Яны любиць, каб на ix 
закрычалi, нават заплакал i . 
Таму спакойны тон размовы 
звычайна уздзейнiчае на такiх 
людзей вельмi добра. 
Шмат энергii бяруць у нас 

таксама старыя: у ix слабае 
бiяполе. Таму за iмi так цяж
ка даглядаць. 

За пяць сваiх урокау Натал
ля Мiкалаеуна бярэцца наву
чыць розным карысным рэчам: 

напрыклад, здымаць .без лекау 
i урачоу галауны, страунi
кавы, ныркавы i iншы боль, 
папауняцъ свой энергетыч
!iЫ патэнцыял, <<ажыуляць» 

бiяполе iншых людзей. 
Хутка Н. М . Татур пачне 

праводзiць такiя урокi для ра 
бо11нiкау аб'яднання «Гары 
зонт». Аз 20 снежня з ёй мож
на· будзе сустрака'цца у Па 
лiщы культуры трактарнага за
вода. 

Што ж, паспяшаемся? Па
куль 

«Каханне>> 

для 

ycix? 

Тое, што стагоддзямi лiчы, 
лася таямнiцай дваiх, адкрылi 
для усеагульных _ позiркау. 
Прыгажосць вартая пакланен

ня, але якой выносiць яе на суд 
людскi? .. ; 

У мужчын твары стано

вяц!.(а саладжавымi. Жанчыны 
бянтэжацца, - iмкнучыся 
набыць незалежны выгляд, па 
важна, з нiякавай усмешкай 
пачынаюць агляд. I бы.ццам за 
бываюцца, што менавiта яны i 
ёсць сапраудная Прыгажосць. 

Саромеюцца самiх сябе. 

Гэта наведвальнiкi эратыч 
най фотавь~ставы <<Каха ннс· .. 
Роласа Шымулiса (Лiтщ1) . 
Здзiуляе, але · большасць з 
ix бачьтi у фотаздымках тое, 
чаго праглi: толъкi забароне
нае, якое раптам дазволiлi 
разглядваць, не хаваючыся па 

закутках. Для гэтых выстава 

- нiбы публiчны фотапакой. 
Смешкi, воклiчы. За iмi паэзiю 
не зауважыш. Хоць яна была . 
Не заусёды, але была. 

Фотамастак змог данесцi 
узвышанае i чароунае у бы
лым, як нас вучьuri, непры- , 

вабным. 

Я но добра, калi прыгожа i з 

1 
густам, а пераадолеушы мя
жу дазволенага, эротыка пе

ратвараецца} <<п~рнухJ>>! па 
чынае адмоуна уздзеиючаць 

на псiхiку людзей, асаблiва 
моладзi. 

Апаксеi Арсенывiч 
JIJ{ U.VII .1930-25.Xl.1990 

25 лiстаnада 1990 . года на 
61-м годзе жыцця раnтоуна 
nамёр член КПСС з 1949 го
да, кандыдат riстарычных на
вук. дацэнт кафедры nалiтыч-
1шй гiсторыi дэкан фiлала-
1 i•1нara факультэта БДУ iмя 
У. 1. Ленiна Аляксей Ар
сt·ньевiч ВОЛК. 
Заучасна абарвалася жыц-

11ё nалымянаrа камунiста i nа
rрыёта, вядомаrа вучонага i · 
11~дагоrа, таленавi,:ага арга

·1tiзатара фiлалаriчнай аду'ка -

11ы i у рэспублiцы. 
Пасля заканчэння фiлала- рускаr.а. кнirадрукавання, 

,-iчнаrа фа·культэта А. А . Волк шматл,юх артыкулау . . 
nрацавау дырэктарам выда- В ысокакв ал i ф iк· аван ы 
вецтва БДУ iмя У. 1. Ленi- сnецыялiст, Аляксей Арсень-
на, сакратаром парткома евiч Волк шмат сiл i энер-
унiверсiтэта, выкладчыкам, rii аддавау удасканаленню 
старшым выкладчыкам, да- вучэбнаrа nрацэсу, якасцi 
цэнтам, намес11iкам дэкана nадрыхтоукi навукова-
фiлфака. nедаrагiчных кадрау, раз-

3 1967 года да аnошнiх вiццю фiлалаriчнай навукi. 
дзён - дэкан аднаrо з буй- Светлая nамяць npa Аляк-
нейшых факульт:этау унi- сея Арсеньевiча Волка назау-
версiтэта. сёды захаваецца у сэрцах яго 
А . А. Волк - аутар шэра- калег, сяброу i вучняу . 

ry nадручнiкау для вышэй- РЭКТАРАТ 
шых навучальных уст<1ноу , ПАРТКОМ 
манаграфii ,ia , iпорыi бе:1а - ·nРАФКОМ 

Партыйны i 11рафсаюзны камiтэты, рэктарат унi
версiтэта с~1уткую1н, у сувязi са смерцю дэкана фiла
лагiчнага факультэта . А. А. Волка i выказваюць 

-спачуванне сям'i i блiзкiм Аляксея Арсень~в iча .-



МАЙСТРОУНЯ 
,l].ЭБIOiU 

СМЕХ СКРОЗЬ слJзы 
Сёння у нас знаёмства . адразу з шарагам аута

рау. Амаль што .~авочнас - прозвiшчы маладых 
лiтаратарау застануцца для вас невядомымi. Нау
рад цi ёсць сэнс запамiнаць ix, бо няма надзеi, 
што некалi якое-небудзь з rэтых iмён давядзецца 
сустрэць на вопратцы лiтаратурнаrа твора, выда
дзенаrа у свет самавiтым выдавецтвам ... Мiж тым, 
хто ведае, што там яшчэ будзе? 

Гэтыя «пiсьменнiкi» паступалi сёлета на жур
фак i фiлфак БДУ. 1, пэуна, зусiм не разлiчвалi 
павесялiць нас сваiмi уступнымi сачыненнямi. 
А усё ж - калi ласка! 

* * * 

У гады вайны беларускiя пiсьменюю усе як адзiн 
пайшлi на фронт. Яны бiлi фашысцкiх нелюдзяу 
не толькi баявой збруяй, але i вострым канцом пяра. 

* * * 

Янка Купала прысвяцiу паэму «Тарасова доля» 

свайму сябру Тарасу Шаучэнку у сувязi з 125-год
дзем з дня нараджэння. Яны моцна сябравалi, жылi у 
аднь~м iнтэрнаце. Яны па-сяброуску елi з адной мi
сы капусту, дзялiлiся апошнi11;1 кавалкам сала. 

* * * 

К. Чорны у рамане <<Трэцяе пакаленне>> паказау 
Мiхала як нястомнага рабацягу .. . Мiхал рвецца да 
знямогi, угрызаецца у зямлю да сё.мага поту. 

* * * 

У аповесцi «Соцкi» заслужаны пiсъменнiк В . Бы
кау паказау здраднiкау Рыбаковых i ix азвярэлы 
твар хамелеонау. 

* * * 

Паэты змагаюцца з ворагамi перабудовы словамi 
нянавiсцi i iмпэтнага абурэння. 

«Новаспечаных» 
аутарау прадстауляу 

Алесь БЕЛЬСКI, 
выкладчык кафедры 

беларускай лiтаратуры . 

MIXACb СКОБЛА 
u 

Малюнкi 
Надзеi АНЦIПАВдй', 
студэнткi 111 курса 

фiлфака. 

Балада пра стаиню 
Сказау камiсар: «Не патрэбен храм. 
Вось-вось камунiзм настане! 
Мы у храмах наробiм складоу i крам, 
а у гэтым хай будзе стайня!» 

Сказау - i забегау рабочы люд. 
Пасекл i алтар, iконы . 

· Замiж Хрыста на сцяне - хамут. 
Прыгнал i затым i коней . 

А конюх хадзiу - ну н iбы святар, 
паводзiу сябе прыстойна, 
мауляу, каб хапала усiм святла, 
каб кожнаму было стойла! 

А конюх быу пралетарскi, наш.
Вароты зрання рыпелi, 
ён рызай каням насiу фураж, 
naiy па чарзе з купелi. 

А конюх часам у яслях спау, 
бо niy, як Пане Каханку. 
Аусу пад бок з мяшкоу на_1:ыпау 
i маеш бярлог да ранку ! 

Гарэлка грэе - не мёрз зiмой . 
Ды толькi аднойчы уночы 

прачнууся конюх i ..:... божа мой! -
на лоб аж палезлi вочы -

цi мала плуга i баразны 
(цi я у Сатанi,1 у палоне?!) 
пад разламаныя абразы 

выходзяць i кленчаць конi. 

1 конюх запоуз пад парожнi воз, 
нiбы уцякау ад згубы. 
1 падалося мiж п'яных кроз -
вялiкiя вочы у ix - ад слёз, 
ад цугляу - такiя зубы . 

Моляцца конi? Хто дау дазвол? 
Дзе? У якiм законе?! 
1 конюх выхапiу звыкла кол. 
1 усталi з каленяу конi. 

Нiбы ац~алелi yci111 гуртом, 
i ведалi, што рабiлi, 
i плакау конюх, i капытом 
быу к iнуты пад драбiны. 

Ен грыз iржавую сталь атос, 
як колы ламалi рэбры ... 
Здавалася, у возе сядзiць Хрыстос, 
Трымаючы нiмб свой срэбны ... 

1 

' 1 

В. ПАЗНЯКЕВIЧ 

Перамены 

думак 

Абшарпаныя сцены, 
У pocnicax сталы. 
Тут думак перамены 
1 сесiй перуны . 
Уверсе павуцiнка 
закралася пад столь . 

А знiзу надпiс: «Зiнка, 
ты пачакай, пастой». 
Жыццё ляцiць 

нястомна. 

Свой пакiдае след. 
Быу час раней застойны 
1 выгнаны паэт. 
'ды толькi у сэрцы знiчка 
Не зrасла на вякi, . 
А выйшла першай кнiжкай 
Быу час раней такi. ,, 

* * * 

Пазiраю употай на цябе. 
r глыбiнi вачэй тваiх 

таплюся. 

Хтосьцi кажа мне пра 
зычных збеr, 

Адзначае збеr у слове 
плюсам. 

А у мяне плюсамi сэрца 
б 'е 

~алi ты пяшчотнаю руко~ 
Смеючыся ловiш першы 

снег, 

Снег свайrо дзявочаrа 
настрою . 

Яjreнii 

ЯНIШЧЫЦ 
Я(Jгенiя ... Крычалi журавы 
На крылах уэдымаючы iмя 
I хвалямi уэдрыгвала Гарынь 
Шыпела недаспелая трава .. . 
Чабор хiнууся нiэка да эямлi ... 
Ый-Я, ЫН-ЕН.. . Прачнулася 
сава ... 
Цясляр аб сук сякеру эатупiу. 

ВОСЕНЬ 
Калiн загадкавае лiсце 
на сонцы ззяе, зiхацiць. 
Прыйшла зноу восень, як 

калiсьцi, 
1 яркай .чырванню гарыць. 
Гартае вецер, як старонкi, 
Згалелых дрэвау паласы. 
Калiн бурштынавыя 

гронкi 

1 Не сапсуюць 111: красы. 
Птушыны клiн лsщiць 

тужлiва 
1 будзiць сэрца успамiн. 
Раптоуна восень наступiла, 
Красу прынесла для калiн . 

· д яз калiнай, якз сястры11аii , 
Стаю на беразе ракi. 
А у сэрцы в~сень азяры1111.1, 
Цячэ яна ва усе бакi. 
Кахання першага хвiлiны 
На сэрцы будзяць успамiн. 
Бы гронкi спелыя калiны, 
Бы гронкi спелыя ' калiн. 

ЗМIЦЕР ДЗЯДЗЕ,НКА 

1863 rод 
Дрэвы Радзiмы гарацъ на чужынскiм агнi, 
кветкi Радзiмы нясуцъ чужаземцы дахаты ... 
Мы засталiся чужымi на роднай зямлi, 
пэцкаюцъ нашыя душы пачвары i каты! 
Ганяцъ яны нашу мову, наш лёс, наш народ, 

нас зневажаюцъ i нашу гiсторыю разам. 
Скуль жа iм ведацъ пра вольны птушыны палёт, 
rэтым ~1>11,з, • гнiкам, гэтым паганым пралазам?! 

Сэрца 11ала.:, нянавiсцъ iрвецца з душы, 
цвёрдыя рукi трымаюць надзейную зброю ... 
Мацi-краiна, благога сьщам не кажы, 
Мы не пакiнем цябе, мы заусёды· з табою! 

* * * 

У кожнага Хрыста - свае Пiлат i Юда, 
i ·ворагi свае - у кожнага Хрыста, 
i кожнаму - свае спакусы, жахi , цуды, 
i кожнаму блукацъ памiж чужых rастау. 

У. С. Караткевiчу 

Каму малiцца на сваёй зямлi, 
якiм баrам: усходнiм цi заходнiм? 
Што запалiць: цi свечкУ, цi паходню? 
Каму малiцца на сваёй зямлi? 
Мы мiж чужых баrоу так доуrа йшлi .. . 
Народ пытае у Хрыста у Гароднi: 
« Каму малiцца на сваёй зяrt1лi, 
якiм баrам: усходнiм цi заходнiм?» 

1 
1 

• • • - . - - • . ., 

• 
1 

Трымайцеся за: руку вашага сябра 

Калi вам трэба павiншаваць з днём нараджэння добрага 
знаёмага - не абавязкова бегчы на пошту. 

Калi вы хочаце даць аб'яву аб жаданнi набьщь. прадаць 
цi памяняць нешта - не спяшайцеся абклейваць усе наваколь
ныя слупы цыдулкамi. 

газеты « Беларускi ун i версiтэт » ! 

«Беларускi унiверсiтэт» прапануе вам у якасцi уважлiвай да 
iнфармацыi аудыторыi 2 тысячы сваiх чытачоу. 
Прымаюцца таксама спачуваннi . 
Апублiкаванне любой iнфармацыi - платнае. 
За давt>дкам1 звяртайцеся па тэлефоне 20-68-27. 1 

Калi вы ·.маеце патрэбу у рэкламе 
спажыуцамi . 

• • -
не хадзiце далёка за 

•m ·-
Заходзьце на адрас: вул. Бабруйская, 9, 4 паверх, пакоi 1 
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