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для студэнтаў пачаў работу 
ў Пярмі. Па аўторках і чац- 
вяргах з 16 да 18 гадзін 
студэнт можа падзяліцца з 
прафесіянальным псіхатэра- 
пеўтам усімі сваімі бедамі і 
праблемамі. Наколькі нам вя- 
дома, у Мінску існуе тэлефон 
даверу, але няма такога, які 
б спецыялізаваўся на студэнц- 
кай тэматыцы. Цяпер прабле- 
ма вырашана. Вы можаце 
зняць трубку хатняга тэле- 
фона, набраць лічбу 8, дача- 
кацца доўгага гудка, затым 
3422-32-71-80 і падзяліцца 
клопатам, а магчыма, атры- 
маць кваліфікаваную параду.

Трэст
студэнцкіх
сталовых

горада Варонежа, на першы 
погляд, зрабіў ' студентам па- 
дарунак — у студэнцкіх ста
ловых цэны на прадукдыю не 
павышаліся. Але, як  апынула- 
ся, толькі на першы погляд 
на цэннік. Пасля ж  трапезы  
страўнікі ў многіх трывожна 
заверашчалі: «Малавата бу-
дзе!» .

У выніку высветлілася — 
цэны ранейшыя, але разы  ў 
паўтара-два паменшаны аб'ём 
порцый. Раптам не заўважы- 
це!

3 I студзеня 
1991 года

студэнтам , бачна, прый- 
дзецца плаціць поўны кошт 
чыгуначных і авіяцыйных бі- 
летаў. Калі ў самы бліжэй- 
шы час Дзяржадукацыяй не 
будуць прыняты адпаведныя 
меры, то ільготны праезд для 
студэнтаў, як  і многае ін- 
шае, кане ў Лету, заявіў 
упаўнаважаны чыноўнік гэтай 
установи Аляксандр Цягін.

Адухоўленая
дабрачын

насць
Спецыялістаў польскай мо- 

вы і літаратуры пачаў рых- 
таваць Гродзенскі універсітэт 
імя Я. Купалы. Тут адкрытыя 
польска-беларускае і поль- 
ска-рускае аддзяленні. Ка
федры актыўна супрацоўніча-

юць з B НУ Рэспублікі Поль- 
шча, абменьваюцца спецыялі- 
стамі ў галіне мовазнаўства і 
культуры, праводзяць міжна- 
родныя канферэнцыі.

Многія полЬскія філолагі 
ахвотна дапамагаюць новым 
кафедрам універсітэта. Ha- 
прыклад, пенсіянер з Рэспуб- 
лікі Польшча Станіслаў Гу- 
шча на грамадскіх пачатках 
збірае і прывозіць у Гродна 
кнігі на польскай мове, мета-
дычныя расгтрацоўкі.

Падайце
беднаму

прафесару
Апытанне, праведзенае ў 

Беларускім дзяржаўным уні- 
версітэце, наказала, што 83 
працэнты выкладчыкаў лічаць 
сваю заработную плату неад- 
павядаючай працоўнаму ўкла- 
ду. Ha пытанне аб тым, коль- 
кі грошай яны хацелі б атрым- 
ліваць, большасць анкетуемых 
адказалі — у тры разы больш. 
Калі ўлічыць, што гэта сума 
ўжо зараз выплочваецца мно- 
гім. работнікам прамысловых 
прадпрыемстваў, дык ‘папра- 
каць дацэнтаў і прафесараў у 
раскошы ніяк нельга. Сёння 
яны маюць патрэбу ў сацыяль- 
най абароне, як  і многія ін- 
шыя нашы грамадзяне. Таму 
злабадзённы я праблемы вы- 
шэйшай школы сталі прадме- 
там раз моды ў Дзяржаўным 
педагагічным інстытуце імя 
М. Горкага на пасяджэнні ка- 
мітэта сацыяльнай абароны. 
Ён быў створаны ў сакавіку 
гэтага года перад «паўлаў- 
скім» павышэннем цэн. Ця
пер, калі рэспубліка стаіць 
на парозе новага інфляцый- 
нага скачка, калі падае сацы- 
яльны статус інтэлігенцыі, рас- 
це недавер да афіцыйных 
прафсаюзаў, члены камітэта 
лічаць неабходным рэспублі- 
канскі орган, які аб ’яднаў бы 
выкладчыкаў, супрацоўнікаў, 
студэнтаў і аспірантаў усіх 
ВНУ рэспублікі, дапамог ім 
абараніць свае сацыяльныя 
гтравы.

Бартэр нам
дапаможа
Вучоныя 8 кафедр Гродзен- 

скага сельскагаспадарчага ін- 
стытута падрісалі дагавор са 
многімі калгасамі і.арэнднымі 
прадпрыемствамі Мастоўшчы- 
ны.

Яны прапануюць сялянам 
канкрэтную тэхналогію па вы- 
рошчванню пэўных сельгас- 
культур, па ўходу за глебамі і 
жывёламі. Заказчык, у сваю 
чаргу, плаціць.

Праўда, сяляне адразу ж  па- 
пярэдзілі вучоных, каб рэ- 
камендацыі іх былі канкрэт- 
нымі, а не звыклай «ліпай».

П акуль не ў  студэнтаў, а ў  
дэпутатаў В ярхоўнага Совета 
Рэспублікі Беларусь. Чаты- 
рохмесячны марафон, на  npa- 
ц ягу  якога лёс  К П С С — К П Б  
знаходзілася ў  падвеш аным  
стане, нарэшце, завершаны. 
10 снежня прынята раш энне  
аб аб 'яўленні уласнасць рэс- 
публікі рухомай і нерухомай 
маёмасці, я  кое належ ыла 
К П С С — К П Б, ук лю ча ю ч ы  
граш овыя сродкх ў  р уб ля х  і 
валю це.

Фота C. ГР Ы Ц А .
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Снгет м алады х на вукоўцаў  Белдзяржуніверсітэта аб 'яў-  
л я е  конкурс на  лепш ую  навуковую  работу сярод м а ла 
ды х на вук о ўц а ў  Б Д У  за  1992 год.

К онкурс праводзіцца  па д вух  напрам ках: у  ?аліне пры- 
родазнаўча-т эхнічны х і гуманітарных навук. Д л я  .іерамож- 
ц а ў  конкурсу ў  кожным з напрам каў прадугледж ана прэ- 
м ія  памерам 500 рублёў.

3  правілам і аф арм лення работ можно пазнаём іцца ў  
I .  Г анчаронка  (пакой  484 ф ізічнага корпуса) ці ў  М . Кане- 
віча  ( пакой 134 галоўнага  корпуса).

А пош ні тэрмін прадаст аўлення работ на конкурс  — I  са- 
кавіка  1992 года.

НУ I НУ!

спакусіу. в  Ig

РАБОТН1КТ мінскіх кніж- 
ных м агазінаў вельмі зане- 
пакоены шматлікімі крадзя- 
жамі друкаванай прадукцыі. 
Бясследна зн ікаю ць дзесят- 
кі, нават сотні экзем пляраў... 
А сабліва часта  гэта зд араец - 
ца ў тых гандлёвых кропках, 
дзе адкрыты доступ д а  таго, 
што ёсць на паліцах. П ра- 
даўцы  вымушаны не толькі 
абслугоўваць пакупнікоў, але 
і напруж ана сачыць за  руха- 
мі кож нага з іх.

Згодна з маімі даслёдаван- 
нямі, часцей з а  ўсё крадуць 
у кніжным м агазіне «М аста- 
цтва». Ц ікава і тое, што ў 
гэты ж  м агазін  найбольш  ча
ста вяртаю ць крадзенае па 
ўласнай ініцыятыве. Відаць, 
тут абслугоўваю цца най
больш «сумленныя» злодзеі...

Найбольш рэдкія крадзяж ы  
ў «Доме ваеннай кнігі». Гэта 
і зразум ела — магазін равед- 
ваю ць у асноўным афіцэры 
ш таба КБВА, які знаходзіцца 
побач. Але бы ваю ць і выклю- 
чэнні. Прыйшоў у мінулым 
годзе ў Дом ваеннай кнігі 
ветэран вайны і ирацы Віктар 
Врлодзін. I так  спадабалася 
яму кніга Ю. Ты нянава 
«Смерць В азір- Мухтара», 
што не ўтрымаўся ад спаку- 
сы... С хаваў кнігу пад пад- 
шэўку п інж ака, дзе некалі, 
магчыма, захоўваў  партый- 
ны білет. Але н езаў важ н а  для 
прадаўцоў гэтыя дзеянні не 
прайшлі. Украдзеную кнігу 
ветэрану не падары лі, хоць 
ён і «адкры ў сезон» крадзя- 
жоў. Д ы рэктар м агазіна  Вік- 
тар  Пруднікаў выраш ыў, што 
злодзей павінен быць пакара- 
ны. Той ж а  растлумачы ў свае 
паводзіны  проста: «Ч орт
спакусіў...»

У магазіне № 6 быў затры - 
маны на вы хадзе мужчына, 
які спрабаваў  вынесці збор- 
нік верш аў. Ён, як высветлі- 
л ас я ,— канды дат навук, за- 
гадчык аддзелам ... Ш то ж  
тады казац ь пра дзяцей, якія 
вельмі праф есійна крадуць 
пры гож ы я к алендары кі і 
дапам ож нікі па адзінабор-

I ўсё ж  найбольш  часта 
сустракаю цца сярод злодзе- 
яў у кніжных м агазінах  людзі 
сацы яльна неадапціраваны я: 
бомжы, наркаманы  і г. д. 
Такім чынам яны зарабляю ць 
свае грошы.

Работнікі м агазінаў бачаць 
два  шляхі вы ратавання: най- 
маць прыватных дэтэкты ваў 
ці часцей звяр тац ц а  ў срод- 
ках м асавай  інфармацы і да  
насельніцтва з заклікам і аб 
сумленні. Але хто слухае сён
ня парады і заклікі, няхай 
сабе і разумный?...

А. ГУСАК.



Паміж таталітарызмам і дэмакратыяй?

27— 30 лістапада адбы ўся  
міжнародны навуковы  калёк- 
віум «Узаемадзеянне сродкаў  
масавай інфармацыі, народа і 
інстытутаў улады  ў  працэсе  
дзмакратызацыі». Ён быў ар- 
ганізаваны  кафедрай сацыя- 
логіі БД У , сацыялагічным на- 
вукова-даследчым цэнтрам і 
Белоруской служ бой «Гро
мадская думка».

С ацы ёлагі Б елдзярж уні- 
версітэта займаю цца проб
лемамі  эфектыўнасці CM I 
(сродкаў масавай інфарма-

цыі) ужо на працягу 15 га- 
доў. А ле  за  гэты час пытанняў 
пры баўлялася, што вы клікала  
неабходнасць абмяркоўваць і 
вы раш аць іх. Так з 'яв іла ся  
ідэя аб правядзенні міжна- 
роднага форуму. У ім зга- 
дзіліся пры няць удзел  вучо- 
ныя, якія прадстаўляюць вя- 
дучыя навукова-даследчы я  
цэнтры па вывучэнню сродкаў  
масавай камунікацьй ў 3111A , 
К анадзе і Заходняй Еўро- 
пе. У тым ліку  прафесар  
М . Рабой з  аддзялення інфар- 
мацыі і камунікацьй універ- 
сітэта Л аваля  (Квебек, К а
нада), P. Утэн, рэдактар 
штодзённай газеты «Уэст 
Ф ранс» (Ф ранцы я), Ш. Д э ла -  
рэ і М .-Н. Таранжэ, дырэк- 
тар і прафесар інстытута па 
вы вучэнню  камунікацый уні- 
версітэта М арсель-Энэ-П ра- 
в а н с ’ (Ф ранцы я), П. Льюіс, 
прадстаўнік цэнтра камуніка- 
цыйнай палітыкі Л онданскага  
універсітэта, У. Барлоу, пра
фесар аддзялення камуніка- 
цыі універсітэта Горварда ў 
Вашынгтоне, X . Ф едаровіч, 
дырэктар інстытута публіцы - 
стыкі і камунікацыі За льц -  
бургскага універсітэта (А ў-  
стрыя), а таксама прафесар 
гэтага універсітэта П. Брук.

Магчыма, не ўсе праблемы, 
вы казаныя ў  докладах за- 
межных гасцей, падаліся зра- 
зумелымі і блізкімі нашым ву- 
чоным. А ле  ў  будучым яны  
м огуць стаць актуальным! і 
д ля  наш ага грамадства.

Сёння застаюцца невысвет- 
ленымі многія прынцыповыя  
пытанні, якія  маюць як  тэа-

рэтычны, так I палітычны х а 
рактер: CM I — гэта інсТы- 
тут таталітарызму ці дэмакра- 
тыі па вызначэнню? У чым  
заклю чаецца  іх  эфектыў- 
насць, уплы ў, сацыяльны я  
функцыі? Ці можна лічы ць  
сённяш нія змены ў  масавай  
камунікацыі савецкага гра
мадства абарачальнымі? Зда- 
валася  б, яны сталі такімі па- 
сля  красавіка 1985 года, калі 
многія сродкі масавай інфар- 
мацыі ў  наш ай краіне пера- 
тварыліся ў  авангард галос- 
насці і дэмакратызацыі гра 
мадства. А ле  апошнія падзеі 
паказалі, што тыя змены ме
ль толькі частковы і павяр- 
хоўны  характар, значы ць, і 
абарачальны. А сабліва  яс- 
крава гэта паказаў ж нівень- 
скі путч, калі на  працягу  
некалькіх гадзін на больш ой  
частцы тэрыторыі краіны бы
ла  ўстаноўлена амаль поўная  
інфармацыйная блакада, а 
CM I сталі крыніцай дэзін- 
фармацыі.

У дзельш кі м іж народнага  
калёквіум у не маглі, зразу- 
мела, вырашыць шматлікія 
праблемы існавання сродкаў  
масавай інфармацыі ў  наш ай  
краіне, але іх зац ікаўленае  
а б м е р к а в а н н е  д а п а м а гл о  
больш  адэкватна ўявіць  ш ля- 
хі выраш эння гэтых проб
лем, лепш  зразумець адзін  
аднаго, пачаць дыялог аб су- 
працоўніцтве.

HA ЗД Ы М К А Х : моманты 
работы калёквіуму.

Фота C. B A C U Ih i  BA.
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Прапануем вам інтэрв’ю, якое даў  карэспандэнту 
«Звязды» B. ЧАРНЯЎСКАМУ рэктар Міжнароднага 
вышэйшага  Сахараўскага  кал едж а  па радыеэкало- 
гіі кандыдат фізіка-матэматычных навук Аляк- 
сандр Л Ю Ц К О .

Аляксандр Люцко:

«Рэтушаваць вострыя

якасці эксперта. I пераканаў- 
ся: вакол чарнобыльскіх пра- 
блем — шмат усялякіх палі- 
тычных гульняў. Але гэта па- 
трабуе асобнай размовы...

Статыстыка ў нас недаклад- 
ная, проста ілжывая. Лікві- 
датары, турэмныя зняволе- 
ныя, якія  калісьці змагаліся з 
кыштымскай аварыяй на Ура-

той праводзіў у канідл міну- 
лага стагодцзя. 3  такім «бага
жом ведаў» маладыя хлопцы 
голымі рукамі збіралі раскі- 
данае ядзернае паліва.

Яшчэ пытанне: «Якія дозы 
апраменьвання вы атрымалі?» 
— «He ведаем. Прыходзіў 
старшы афіцэр, збіраў усе да- 
зіметры ў агульны мех, а по-

праблемы не збіраемся»
Ф акт стварэння Ca- 

хараўскага  каледж а, ды 
яш чэ і міжнароднага, д а  та- 
го ж, менавіта ў Мінску сам 
па сабе ўж о выклікае ш эраг 
пытанняў. Адсюль, лічу, с а 
мым правільным будзе пера- 
даць ініцыятыву вам. 3  чаго 
б вы пачалі, Аляксандр Mi- 
хайлавіч?

— Неабходнасць стварэння 
такога каледжа вельмі на- 
спела. Усур’ёз пытаннямі ра- 
дыяцыйнай бяспекі ў свеце 
пачалі займацца ў канцы дру
гой сусветнай вайны, асаблі- 
ва — пасля Хірасімы і Нага
саки Дабавіла клопатаў су- 
светнаму супольніцтву і будаў- 
ніцтва АЭС, аварыі, як ія  на іх 
адбыліся — ва Уіндскейле 
(Вялікабрытанія), Санта-Сю- 
зане (ЗШ А ), на навукова- 
даследчым рэактары ў Юга- 
славіі і ў іншых месцах. 
Усюды там пацярпелі людзі.

Ba ўсім цывілізаваным свеце 
даныя па аддаленых выш
ках апраменьвання старанна 
збіраліся і вывучаліся. Кожны, 
хто атрымліваў павышаную 
дозу радыяцыі, быў пастаўле- 
ны на ўлік. Доўгія гады, да са- 
май смерці чалавека, з а  ім на- 
зіралі вучоныя і медыкі. (У 
нашай краіне, аднак, рабі- 
лася не так, а чаму — скажу 
пазней). Адным словам, за  
многія гады матэрыялаў на- 
бралася шмат, былі падлічаны 
каэфіцыенты рады яцы йнай 
рызыкі ракавых і іншых за - 
хворванняў, генетычных вы- 
нікаў апраменьвання і г. д. 
Усяго ў свеце налічваецца 
930 тысяч такіх пацярпеў- 
шых — і да кожнага праяў- 
лена ўвага, гуманны пады- 
ход.

— Прабачце, але чаму ж 
адразу пасля чарнобыльскай 
катастрофы мы не выкарыста- 
лі ўсе гэтыя даны я і вопыт?

— Таму што паслячар- 
нобыльская сітуацыя аказала- 
ся зусім іншай, і ўсе раней 
распрацаваныя каэфіцыенты

могуць быць прыменены тут 
толькі ў невялікай ступені. 
Чарнобыль ж а — буйнейшая 
ў гісторьгі чалавецтва ката
строфа, непараўнальная ні з 
чым па маш табах уздзеяння 
на экалагічнае асяроддзе. A 
ўзяць атамную трагедыю на 
Урале, якая адбылася ў 1957 
годзе? Яна ж  па сутнасці з ’яў- 
лялася ланцугом аварый, якія 
амаль бесперапынна ішлі 
адна з а  адной. У гэтых 
выпадках мы маем не раза- 
выя ўздзеянні радыяцыі, а па- 
стаяннае, доўгатэрм іновае, 
пры параўнальна невялікіх 
дозах апраменьванне — праз 
паветра, ваду, забруджаную 
глебу, ежу.

Т ак што неабходных даных 
у ты я дні нам яўна не хапа
ла. Вучоныя AH Беларусі, 
Белдзярж універсітэта адра
зу  задумаліся: як ратаваць на- 
селыгіцгва? Праявілі ціка- 
васць да гэтай праблемы і на- 
вуковыя аўтарытэты Захаду. 
Аднак ці легка было пры ад- 
сутнасці дастатковай базы  
змагацца з сумна вядомай 
35-бэрнай канцэпцыяй, з  яе 
ўсемагутным тады вяшчаль- 
нікам Ільіным і яго каман- 
дай? Беларускія вучоныя і сён
ня паку ль не змаглі пераканаў- 
ча даказаць міжнароднаму су- 
польніцтву правільнасць сваіх 
поглядаў — зноў ж а з -за  не- 
дахопу неабходнай інфарма- 
цыі.

У гэтай справе адчуваецца 
яўнае супраціўленне міжна- 
родных атамных ведамстваў, 
структур нашага і іншых ва- 
енна-прамысловых комплек- 
саў, як ія  не зацікаўлены ў да- 
нясенні наяўных даных на суд 
грамадскасці. A іх яны, між 
іншым, за  многія гады нака
лил дастаткова. Я неаднара- 
зова выяздж аў у замежныя 
навуковыя камандзіроўкі, пра- 
цаваў у саставе беларускай 
дэлегацьгі на перадапошняй 
Г ен еральнай  кан ф ерэнцы і 
МАГАТЭ, выступаў таксама ў

ле, у ей наогул не існуюць, яны 
бьщцам «выпарыліся» з  рэаль- 
нага жыцця.

Вось тыповы дыялог з ад
ным з  чарнобыльскіх ліквіда- 
тараў: «Што ты ведаў аб ра- 
дыяцыі, калі цябе, васемнацца- 
цігадовага, паслалі на дах 
рэактара?» — «Тое, што напі- 
сана ў школьным падручніку». 
А там, заўважце, апісваюцца 
доследы Рэзерфорда, якія

тым кожнаму прызначаў ліч- 
бу па прынцыпу»: Іваноў пра- 
цаваў добра — яму запісвалі 
5 бэр. Сідараў рабіў горш — 
яму 3 бэры». Гэтыя «даныя» 
потым трапілі ва ўсесаюзны 
рэгістр. Ш то гэта, як не фаль- 
сіфікацыя, злачынства перад 
людзьмі і навукай? Да таго ж, 
шмат інфармацыі проста стра- 
чана.

— Кваліфікуем прыведзе-

ныя факты як яшчэ адзін пры- 
суд наш ай бязлітаснай адмі- 
ністрацыйнай сістэмы. Які, 
аднак, кантраст: у цывіліза- 
ваным грамадстве кожны з 
амаль мільёна пацярпеўшых 
знайш оў дзярж аўную  пад- 
трымку, а  ў нашай краіне 
людзей па-ранейш аму «спіс- 
ваюць» ты сячамі, чыноўнікі 
выганяю ць ліквідатараў-пра- 
сіцеляў з кабінетаў, здзеку- 
ю цца з іх...

— Супраціўленне было, і 
вельмі адчувальнае. Летам гэ
тага года ў Маскве прахо- 
дзіў першы Міжнародны кан- 
грэс памяці Андрэя Дзмітры- 
евіча Сахарава, на якім давя- 
лося працаваць і мне. Там я і 
ўнёс прапанову аб стварэнні 
ў Мінску М іжнароднага Caxa- 
раўскага каледжа па радые- 
экалогіі для вывучэння выні- 
каў аварыі ў Чарнобылі, а так
сама для распаўсюджвання ве- 
даў, аб удзеянні апраменьван
ня на навакольнае асяроддзе 
і чалавечы арганізм.

Чаго толькі ні рабілі пра- 
ціўнікі прынцыпу міжнародна- 
сіді Разважалі, відаць, так: 
уціснем беларускіх вучоных у 
жорсткія рамкі іх уласных 
тэрытарыяльных праблем, ня- 
хай яны  закіснуць ад недахо- 
пу інфармацыі, тады ідэя сама 
па сабе згасне. Распусцілі 
нават паклёпніцкія чуткі: маў- 
ляў, удава вучонага А. Бонэр 
супраць эксплуатацыі імя Са
харава. Аднак яна ўзяла слова 
і сказала, што вылучаную ідэю 
разглядае менавіта як  гонар 
для імя і справы ўсяго жыцця 
Андрэя Дзмітрыевіча і для ся- 
бе асабіста. Бо ў аснову дзей- 
насці Міжнароднага каледжа 
закладваюцца тыя прынцыпы, 
якія  спавядаў сам вучоны — 
навуковая кампетэнтнасць і 
сумленнасць, гуманны пады- 
ход да чалавека. Вось тады 
за  праект прагаласавалі ўсе. 
Яго падтрымалі і многія між- 
народныя арганізацыі.

Але вось што яшчэ ўра- 
зіла. У жніўні гэтага года я 
ездзіў у ЗШ А, дзе кантакта- 
ваў з вядомым ва ўсім свеце 
нашым тсьменнікам  А. Сал- 
жыніцыным. Аказваецца, аме- 
рыканцы практычна нічога не 
ведаюць пра Чарнобыль, нават 
сам Салжаніцын (!) пра 
ўсю вастрыню праблем упер- 
шыню даведаўся толькі ад 
нас.

Там  ж а пачалі работу і 
па стварэнню міжнароднага 
апякунскага камітэта, які б 
каардынаваў усю замежную 
дапамогу па стварэнню Між-

народнага Сахараўскага ка
леджа. Старшынёй камітэта 
абраны прафесар Гарвардска- 
га універсітэта Рычард Уіл- 
сан. У яго ўваходзяць мно- 
гія вучоныя з сусветнымі 
імёнамі, грамадскія дзеячы, 
членамі яго сталі таксама 
А. Бонэр і C. Шушкевіч. Наш 
каледж — незалеж ная грамад- 
ская арганізацыя, рэтушаваць 
вострыя праблемы, як пажа- 
дана некаторым уплывовым 
колам афіцыяльных улад, мы 
не збіраемся.

У постчарнобыльскую эпо
ху радыяцыйная культура на
рода павінна стаць часткай 
агульнай культуры. Радьш- 
цыю, калі яна прыйшла ўжо 
на нашую зямлю, нельга ад
разу знішчыць, на яе фоне 
прыдзецца жыць і нашаму, і 
наступным пакаленням. Мы 
пастаянна гаворым: на дзяр- 
жаву надзея пакуль слабая. 
Патрэбна, шчыра кажучы, 
арган ізоўвац ь рады елагіч- 
ны лікбез. Лю дзі павінны 

•засцерагаць і самі сябе, ве- 
даць простыя правілы радыя
цыйнай бяспекі і гігіены, чым 
і як  харчавацца.

Вось тыповы прыклад. У ад
ной з гаспадарак калгаснікі 
патрабавалі ў нашай камісіі 
дастаўкі ім чыстых прадуктаў. 
3  аднаго боку, іх патраба- 
ванні былі ў многім правіль- 
ныя, але з другога... Прый- 
шлося тлумачыць ім про
стыя ісціны, якіх яны не веда- 
лі. Можна без боязі ўжы- 
ваць, мясцовую садавіну. Трэ- 
ба толькі выдаляць костачкі і 
зярняткі, паколькі радыенук- 
ліды накопліваюцца менавіта 
ў іх, а  ў мякаці — не.

— Адным словам, грам ад
ства атрымае ад каледж а 
добрых настаўнікаў, якія нас 
многаму навучаць і побач з 
якімі жыць будзе намнога 
спакайней?

— У школах, ВНУ ужо 
ёсць курс радыяцыйнай бяс- 
пекі. Аднак хто на месцах 
іншы раз гэтыя веды прапа- 
гандуе? Нават настаўнік фіз- 
культуры! I гэтым усё сказана. 
Праўда, цяпер становішча 
можна пачаць выпраўляць — 
намі ўжо напісаны спецыяль- 
ныя падручнікі, першы з іх 
выйдзе ў гэтым годзе.

Міжнародны каледж па ра- 
дыеэкалогіі — зусім  новая 
форма навучання для на
шага грамадства. Будзем спа- 
дзявацца, што і ў іншых га- 
лінах адукацыі возьмуць з на
шай работы што-небудзь ка- 
рыснае для сябе.
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Як знайшоў, 
дык і ў торбу...

Каб дапам агчы  табе, чытач, арыен- 
та вац ц а  ў тым падабенства мора, якое 
ўтвараю ць сабой свежавыдадзеныя 
кнігі, і каб ты на ўсялякі выпадак 
ведаў, якога скарбу пазбавіўся, што- 
сьці не купіўшы, мы паспрабуем змя- 
шчаць у «Водбліску» нешта накшталт 
рэкламнага роліка напалову з дайд- 
жэстам, дзе будзем інфармаваць пра 
цікавыя навіны літаратуры.

Сёння ваш ай увазе прапаноўваем 
тры кнігі, якія маюць дачыненне да  
філасофіі Індыі.

1. А. П. Б л авац кая  «3 пя- 
чор і нетраў Індастана».

Купіўшы кнігу, вы рызыкуе- 
це «забіць» адразу двух (маг- 
чыма — болып) зайцоў, бо 
пазнаёміцеся не толькі з Інды- 
яй канца XIX стагодцзя, з яе 
гісторыяй і напаўрэальнымі 
легендамі, прыродай, архітэк- 
турай (там шмат ф отазды м- 
каў), павер’ямі, невытлума- 
чальнымі прыгодамі і здоль- 
насцямі індусаў, пачынаючы 
ад старажытнасці, але і зной- 
дзеце цалкам чытэльную і 
добразразумелую  індыйскую 
філасофію, апрацаваную  і 
пададзеную спецыяльна для 
непадрыхтаваных розумаў.

Ha мяжы стагоддзяў людзі 
таксама цікавіліся спірытыз- 
мам, звыш здольнасцямі ёгаў, 
тады таксама спрачаліся ідэа- 
лісты з матэрыялістамі і ад- 
бываліся іншыя цікавыя рэчы. 
Пра тэта і многае астатняе 
вы даведаецеся з гумарной і 
адначасова сур’ёзнай кнігі, 
якую напісала незвычайная 
жанчына. П асля рэвалюцыі 
кніга ў нас не перавыдавала- 
ся. Купіць яе вы можаце, 
патрапіўшы на продаж  у JIe- 
нінскай бібліятэцы. A можа, 
вам пашчасціць у іншым мес- 
цы.

2. Кніга Б хагвана  Шры 
Радж ніш а «Ж ы ццё. Кахан- 
не. Смех». Яе вы мож аце знай- 
сці, не выходзячы з галоўнага 
корпуса БДУ, або, зноў жа, 
у Ленінцы.

Мне заўсёды хацелася знай- 
сці не ўдавана, а відавочна 
шчаслівага чалавека, шчаслі- 
вага і ў глыбіні душы, і на па- 
верхні. Відаць, я нарэшце зна- 
йшла. Кніга Бхагвана — свед- 
ка гэтаму. Т акая  абаяльная і 
ж ыццярадасная да іскрыста- 
га бляску рэч мне яш чэ не 

■траплялася. Тэта — таксама 
ўсходняя ф іласофія, яшчэ 
адна канцэпцыя, далібог, вар- 
тая ўвагі. Вось некалькі цы- 
тат:

«Быць вар’ятам  — значыць 
быць нармальным.

Свет ведаў такіх прыўкрас- 
ных, звар’яцелых людзей, і 
сапраўды, усе вялікія людзі 
на зямлі былі крыху вар’ята- 
мі — у вачах натоўпу. Ix 
вар’яцтва вы раж алася ў тым, 
што яны не былі няшчаснымі, 
не былі знепакоенымі, не ба- 
яліся смерці, не хваляваліся 
аб дробязях. Кож ны момант 
якы пражывалі поўна і інтэн- 
сіўна, і дзякую чы гэтай паў- 
наце і інтэнсіўнасці іх жыццё 
зрабілася прыўкраснай квет- 
кай — яны былі поўныя во- 
дару, кахання, жыцця, смеху.

Наша выхаванне пазбаўляе 
розум цэльнасці. Мы павінны 
паказваць твар грамадству, 
натоўпу, свету — не трэба, 
каб гэта быў ваш сапраўдны

твар, на самой справе гэта I не 
павінна быць вашым сапраўд- 
ным тварам. Вы павінны дэ- 
манстраваць такі твар, які 
лю дзям  падабаецца, які яны 
цэняць, які будзе прымальным 
для іх — іх ідэалогіі, іх тра- 
дыцыі — і вам прыходзіцца 
пакідаць свой сапраўдны твар 
для сябе...

У той момант, калі побач 
прысутнічае іншы, вы менш 
цікавіцеся сабой, болын ціка- 
віцеся тым, якое ў яго будзе 
меркаванне пра вас...

Вы ў даўгу толькі перад 
вашай уласнай сутнасцю. He 
ідзіце супраць яе, бо гэта 
значыць здзейсніць самагуб- 
ства, разбурыць сябе...

Тое, што смерць не можа 
адабраць у вас, і ёсць адзіны 
сапраўдны скарб, а тое, што 
м ож а быць адабрана кожным, 
не ўяўляе каштЬўнасці, вас 
проста падманулі.

Толькі вашы сапраўдныя 
пачуцці, ваш сапраўдны вопыт 
будуць спадарожнічаць вам 
нават пасля смерці...

Ваша адзіная мэта павінна 
быць у тым, каб песціць і ахоў- 
ваць тыя ўласцівасці, якія вы 
здолееце ўзяц ь з сабой, калі 
смерць разбурыць ваша цела, 
ваш розум, таму што гэтыя 
ўласцівасці будуць вашымі 
адзінымі спадарожнікамі. Яны 
— адзіная рэальная каштоў- 
насць, і лю дзі, як ія  набы- 
ваюць іх,— толькі яны і жы- 
вуць; іншыя толькі ўяўляюць 
сябе жывымі...

Лепшы спосаб прамінуць 
жыццё — гэта мець да яго 
пэўныя адносіны. Адносіны 
з ’яўляю цца ў розуме, а ж ы ц
цё існуе па-за  розумам. Ад- 
носіны — гэта нашы выдумкі, 
нашы прымхі, нашы фантазіі. 
Ж ы ццё — не наша выдумка...

Ж ыццё — гэта не філасо- 
фія, не праблема, яно — 
таінства. Вы павінны жыць, не 
пагадж аю чыся з умовамі — з 
тым, што вам гаварылі пра 
жыццё — вы павінны пачаць 
нанова, са сваёй стартавай 
рысы.

Лепш не навешваць ярлыкі, 
лепш не спрабаваць надаць 
жыццю якую -небудзь структу
ру, лепш пакідаць заканчэнне 
адчыненым, лепш не выдум- 
ляць катэгорый, лепш не ста- 
віць штампаў. I да вас прыйдзе 
прыўкрасны вопыт, да вас бу
дзе прыходзіць усё болын і 
больш касмічнага вопыту, та
му што ў сапраўднасці пера- 
гародак не існуе...

He прымайце жыццё як 
праблему, гэта містэрыя не- 
верагоднай прыгажосці...

Ж ы ццё само па сабе — 
гэта чыстае палатно, яно ста
нов]'цца тым, што вы намалю- 
еце на ім. Вы можаце нама- 
ляваць пакуту, можаце — 
асалоду...»

-^ v a h io e c t
Ч алавек  сярод таямніц жыве, і жыццё яго та- 

ямніца вялікая ёсць... Пазнаеш , чытач? Гэта пісаў 
I. А. Бунін.

«Водбліск» будзе балансаваць  на мяжы рэаль- 
нага.

«Водбліск» мяркуе асвятляць цьмяна-бліскучыя 
нетры псіхалогіі, гушчар філасофіі (нават  усходняй), 
нетрадыцыйныя спосабы жы цця (калі трапяцца на 
вока — то і беларускія),  а  та кс ам а  погляды і пазі- 
цыі асобна ўзятых думаючых людзей. Магчыма, бу
дуць філасофскія ці фантастычныя мініяцюры «ад 
сучаснікаў», цікавыя ідэі, гіпотэзы, навіны.

«Водбліск» прызначаецца для тых, хто хоча не
ш та зразумець, бо адчувае ўнутраную пустэчу. Для 
тых, хто хоча спасцігнуць свет у розных праявах 
ці знайсці СЭНС у сваім недасканалым існаванні. 
«Водбліск» будзе ціха асвятляць звычайныя «пракля- 
тыя» пытанні, на якія ад к азаў  звыш меры.

«Водбліск» — не ментарства, а Пошук Адказу. 
Тут кожны выбірае сам.

Матэрыялы паласы  
падрыхтавала 
Наталля Ж У К .

Ч

Н А Ш Ы  НЬЮС

У гэтым годзе споўнілася 
160 год са  дня нараджэння 
i 100 год са дня смерці вы- 
ключнай рускай жанчыны 
Алены Пятроўны Блавацкай 
(1831— 1891). Вас безумоўна 
зацікавіць яе неверагоднае 
жыццё, здольнасці, а  так
сам а вытрымкі з яе філасоф- 
скіх работ, з дарож ны х дзён- 
нікаў, якія вы зм ож аце пра- 
чытаць у «Водбліску».

* * *

Творчая моладзь Мінска 
мае ш анц займ ець свой часо- 
піс. Яго зб іраецца вы даваць 
нядаўна ўтвораны Саюз твор- 
чай моладзі «Альтэрнатыва», 
які яшчэ не зарэгістраваны , 
не мае ўласнага памяшкання 
і разм яш чаецца ў C lll №  119. 
Каб друкавацца ў часопісе, 
трэба мець з сабой талент 
ці хаця б малюнкі, прозу, 
паэзію. Калі вы зацікавіліся 
— пры яздж айце пакуль не 
позна аўтобусам № 47 д а  пл. 
Казінца. Народ зб іраецца ў 
CUl №  119 па суботах а 17 
гадзіне.

Н Е В Я Л ІК А Я  Ц Ы Т А Т А

«Мы спыніліся на зваротным ш ляху каля «Мудун- Махала» 
— другога беспрычыннага кур’ёза: гэта дом, пабудаваны 
невядома кім і дзеля  чаго на вялізным акругленым валуне. 
Тэты камень (пэўна, родны кромлехам стараж ы тных друі- 
даў) ад найслабейш ага да яго дотыку гайдаецца ва ўсе бакі, 
р а зам  з дамамі і тымі, хто пацікавіўся ў яго залезці. Мы, 
канешне, пацікавіліся, і толькі дзякую чы пільнасці тых, хто 
хадзіў за  намі, як  пяшчотныя нянькі, Н араяна і бабу ды Таку- 
ра захавалі ў цэласці нашы насы...

Д зіўны  народ, гэтыя туземцы! H e думаю, каб знайш лася 
ў прыродзе гэткая штука, на якой бы яны  не маглі ўсе- 
дзець з найвялікш ым камфортам, толькі перад гэтым злёгку 
прабалансаваўш ы. Ускочыць індус на калок, на жалезную  
перакладзіну, крыху таўсцейшую за  тэлеграфную  драціну, 
падкорчыць пад яе  ўсе дзесяць пальцаў, учэпістых і даўгіх, 
як  у малпы, ног, пры сядзе на кукішкі ды і сядзіць сабе цэлы- 
мі гадзінамі...

«3 пячор 
і нетраў 

Індастана»
Усё ў Індыі, у краіне слана і атрутнай кобры, ты іра і 

няўдачлівага англійскага місіянера, усё своеасабліва, дзіўна; 
усё кідаецца ў вочы нечым нязвыклым і нечаканым нават і для 
таго, хто быў у Турцыі, Егіпце, Дамаску і Палестыне...

Н ідзе чалавек не адчувае гэтак сваёй нікчэмнасці, сваёй 
слабасці, як перад велічнай прыродай тропікаў. Прамыя, як 
стрэлы, ствалы какосавых пальмаў дасягаю ць іншы раз 200 
футаў у вышыню; гэтыя «прынцы расліннага царства», як  на- 
зваў іх Ліндлей, увянчаныя каронай даўгіх галін, кармільцы 
і дабрадзеі беднага народа; пальмы прыносяць яму і ежу, 
і адзенне, і жытло. Самыя высокія нашы дрэвы здаліся б кар- 
лікамі перад баньянам г асабліва перад какосавымі і іншымі 
пальмамі. Наша еўрапейская карова прыняла б сваю індускую 
сястру спачатку за  цяля, а потым адмовілася б ад роднасці 
з  ёю, бо ні мышыны колер поўсці, ні прамыя, як  у казла, рогі, 
ні вялікі горб на спіне, не дазволіў бы ёй зрабіць такую па- 
мылку. Ш то тычыцца жанчын, то хаця кож ная з іх здольная 
захап іць мастака сваімі рухамі, касцюмам, грацыяй, тым не 
менш, ад нашай румянай і дзябёлай якой-небудь Ганны 
Іванаўны ніводная з прыгажунь Індастана не дачакаецца ні 
ласкі ні прывітання: «Гэта ж  сорам які, даруй Бож а: гля- 
дзіш  — баба ж  зусім  голая!»...

....Патанджалі, заснавальнік адной з шасці галоўных філа- 
софскіх сістэм старажытнай Індыі, арганізаваў містычную 
школу пад назвай «Ш кола ёгаў». Думаецца, што і неапла- 
тонікі Александрыйскай другой і трэцяй школы былі пасля- 
доўнікамі індыйскіх ёгаў, асабліва іх феургіі, вывезенай, па 
паданню, з Індыі Піфагорам. Ёсць яш чэ і сёння ў Індыі сотні 
ёгаў, як ія  засяродж ана ідуць услед сістэме Патанджалі, і, 
калі верыць ім, яны  маюць зносіны з Брамай. Аднак боль- 
шасць з  іх дармаеды, і хаця «жабракі» па прызванню, але 
махляры  па прычыне ненасытнай прагі індусаў да цудоўнага. 
Сапраўдныя ж  ёгі не з ’яўляюцца публічна, але жывуць у поў- 
най адасобленасці і праводзяць усё жыццё ў вучобе, акрамя 
асаблівых выпадкаў, калі прымушае неабходнасць...

Мы ехалі з трыма знаёмымі індусамі. Два з  іх былі калісьці 
высокай касты, зар аз яны выключаны з яе і «адлучаны» ад 
пагады за  саўдзел і зносіны з намі, вартымі пагарды іншазем- 
цамі. Ha станцыі да нас далучыліся яш чэ двое сяброў— з 
туземцаў, з якімі мы перапісваліся з  Амерыкі ўжо некалькі 
год. Усе яны члены нашага грамадства, рэф арматары  юнай 
Індыі і ворагі брамінаў, каст і забабонаў, дамовіліся накіра- 
вацца разам  з намі на гадавы кірмаш храмавага свята ў пячо- 
рах Пуны...

...Недзе пяць год таму (у 1874 годзе — заўвага пераклад- 
чыка) у Нью-Йорку ўтварылася таварыства адукаваных, 
энергічных, рашучых людзей... Заснавальнікі гэтага клуба 
былі людзі, як ія  верылі ў феномен спірытуалізма, як  і ў ’ 
магчымдсці іншых феноменаў у прыродзе, але разам  з тым 
адмаўлялі тэорыю пра «духаў». Л ю дзі гэтыя глядзелі на су- 
часную псіхалогію як  на навуку, што стаіць на самай пачатко- 
вай прыступцы развіцця, якая  нічога не ведала пра «духоў- 
нага чалавека» і пры гэтым шматлікія прадстаўнікі яе ад- 
хілялі тое, чаго не маглі вытлумачыць па-свойму.

3  першых дзён  існавання гэтага таварыства (Тэасофскага) 
да яго далучыліся многія з самых дасведчаных людзей 
Амерыкі. Яны адрозніваліся ў сваіх паняццях і поглядах 
не менш, чым члены любога геаграфічнага ці археалагічнага 
таварыства, як ія  столькі год сварыліся, напры клад наконт 
вытокаў Ніла ці егіпецкіх іерогліфаў...

«Ламы-будысты,— разваж аў савет таварыства,— не вераць 
ні ў Бога, ні ў асабістую індывідуальнасць чалавечай душы, 
але яны славутыя сваімі феноменамі, а «месмерызм» (гіпна- 
ты зм  — заўвага перакладчыка) вядомы і практыкуецца 
ў К ітаі пад назвай іна і яна ўжо шмат тысяч год. У Індыі 
ненавідзяць і баяцца так паважаемых спірытамі духаў, але 
іх звычайныя, неадукаваныя факіры робяць «цуды», якія 
ставяць у тупік самых вучоных даследчыкаў і лепшых еўра- 
пейскіх фокуснікаў...

Галоўны савет нью-йоркскага таварыства вырашыў накі- 
раваць у Індыю дэлегацыю з мэтай вывучэння на месцы, 
пад кіраўніцтвам санскрытолагаў, стараж ытнай мовы «Вед», 
рукапісаў і цудаў «ягаізма»... I вось 17 снеж ня 1879 «місія» 
адплыла з Нью -Йорка ў Лондан, а пасля ў Бамбей, куды 
і прыбыла ў лютым 1879 года...»

: Б Е Л А Р У С К І  У Н І В Е Р С І Т Э Т я 12 снежня 1991 года



ВЕЧНЫ М А Г Н І Т

КНІГІ Ж Ы ВО Й  
ЭТЫКІ ЎП ЕРШ Ы Н Ю  
БЫ Л І ВЫ Д А Д ЗЕН Ы  
Ў 20—30-я ГАДЫ НА
ША ГА СТАГОДДЗЯ Ў 
Р Ы ЗЕ  HA РУСКАЙ 
MO BE. ПОТЫМ ПЕ- 
РАВ ЕДЗЕНЫ  HA ЕЎ- 
РАПЕЙСКІЯ MO ВЫ I 
ХУТКА А Т Р Ы М А Л I 
ШЫ POKAE СУCBET- 
HAE П Р Ы З Н А Н  HE, 
ПА ЎСЕЙ П Л А Н ЕЦ Е 
АД ЯПОНЙ ДА MEK- 
СІКІ ЎЗНІКЛІ АБ’ЯД- 
HAHHl ПА ВЫВУ- 
ЧЭННЮ I РАСПАЎ- 
С Ю Д Ж В А Н Н Ю  AC- 
НОЎ Ж Ы В О Й  ЭТЫК1. 
АДНАК ШМАТМІЛ Ь- 
ЕННАЙ АЎДЫТОРЫІ 
САВЕЦК1Х ГРАМА- 
Д ЗЯ Н  ГЭТА ДЗІЎ - 
HAE ВУЧЭН HE CTA- 
НОВ1ЦЦА ДАСТУП- 
НЫМ ТО ЛЬКІ Ў АПО- 
ШНІ ЧАС.

14 КНІГ ВУЧЭННЯ 
Ж Ы В О Й  этыкі — 
СПАДЧЫ НА ВЫДАТ- 
НАГА М Ы С Л ІЦ Е Л Я  
XX СТАГОДДЗЯ АЛ E-, 
НЫ ІВАНАЎНЫ РЭ- 
РЫХ. АГН1 ЕГА ЗРА- 
Б1ЛА ГЭТУ ЖАНЧЫ - 
HУ САПРАЎДЫ БЕС- 
СМЯРОТНАЙ. А. I. 
Р Э Р Ы Х  З Д О Л Е Л А  
Ў С П РЫ Н Я Ц Ь  I СЭР- 
ЦАМ, I РОЗУМАМ 
АК1ЯН М У ДРА СЦ 1 
У С Х О Д У , С П А Л  У- 
Ч Ы Ц Ь З  СУЧАСНЫМ1 
НАВУ КОВЫ М І ДА- 
СЯГНЕННЯМІ ЗАХА- 
ДУ I ПАМКНУЛАСЯ 
ДАНЕСЦ1 Д А  СУЧАС- 
НІКАЎ ПАТАЕМНЫЯ 
A CHO ВЫ Ж Ы В О Й  
ЭТЫК1, АБО АГН1 
ЁГІ.

Ісціны папярэдне перададзе- 
ных лю дзям  Вучэнняў чалаве- 
цтвам скажаюцца, і Настаў- 
нікі праз сваіх зямны х вуч- 
н я ў -п а с р э д н ік а ў  а б н а р о -  
дуюць новае, больш адотавяда- 
ючае планетнай сітуацыі By- 
чэнне. Такія зносіны выбраны 
не выпадкова, бо для боль- 
шасці людзей Вучэнне, якое 
перадаецца праз пасрэдніка- 
чалавека, і больш зразуме- 
лае, і больш пераканаўчае, 
чым калі б Махатмы, у існа- 
ванне якіх многія не вераць, 
сталі павучаць самі. Свет вы- 
сокіх ідэалаў — духоўная 
цвярдыня чалавецтва, заснава- 
ная на ведах, што накаплі- 
ваюцца доўгія і доўгія тыся- 
чагоддзі.

Спакон века прыцягваюць, 
вабяць да сябе людзей горы. 
Ужо ў самых старажытных 
паданнях і легендах вобраз 
гор гранічна звязаны  са свя
тым! мясцінамі жыхарства 
багоў — грэчаскі Алімгт, гара 
Меру індусаў, японская Фу-

не да месца ставіць яе ў адзін 
шэраг з навейшай мадэрніза- 
цыяй класічных школ ёгі. 
Ж ы вая Этыка сінтызуе стара- 
жытную мудрасць Усходу з 
навукова-філасофскімі дасяг- 
неннямі сучаснасці і па багац- 
цю канкрэтных прыёмаў і ме- 
тадаў работы чалавека над са
бой можа называцда сапраў- 
ды энцыклапедыяй удаска- 
нальвання духу.

У Агні Ё зе закладзены  
прынцып спіралі — пастаян- 
нага паглыбення і пашырэння 
тэм і паняццяў ад першай 
кнігі Вучэння «Кліч» да на- 
ступных. Р азд зялен н е на 
параграфы, кожны з якіх нібы 
самастойнае цэлае і ў той 
ж а час звяно адзінага ланцу- 
га, з ’яўляец ца натураль
ным падштурхоўваннем да пы- 
тання чарговага фрагмента. 
Паглыбленае засваенне тэк- 
стаў Ж ывой Этыкі абавязко- 
ва павінна суправаджацца 
прыкладваннем яе да паўся- 
дзённасці — толькі тады па-

ральнае ператварэнне і авалод- 
ванне псіхічнай энергіяй. Лю
бы маральны рух душы чала
века ў бок паляпшэння пад- 
мацоўваецца магутнымі псі- 
хаэнергетычнымі імпульсамі, 
таму дабро, якое стварае са- 
праўдны агні ёг, заўсёды 
трывалае і жыццяздольнае.

Спалучальным звяном па- 
між этыкай і псіхаэнергеты- 
кай, згодна з Агні Ёгай, 
з ’яўляецца чалавечая дум
ка. Спалучаючы высокую твор- 
часць і маральныя эмоцыі, 
думка можа дасягаць выключ- 
най магутнасці, уплываць на- 
ват на сусветныя падзеі. Дум- 
кі як тонкаматэрыяльныя 
ўтварэнні ствараюць духоўную 
абалонку планеты. Сучасны 
чалавек рэдка думае пра высо- 
кае і чыстае, і калектыўна 
безадказны я адносіны да 
мыслення садзейнічаюць уду- 
шлівай псіхічнай атмасферы, 
якую інакш завуць духоўным 
вакуумам. Любімае выказ ван
не А. I. Рэрых — «Думкі

Свет

Галоўным метадам духоў- 
най работы, здольным наблі- 
зіць недасканалую душу да 
прасвятлення, Ж ы вая Этыка 
лічыць канцэнтрацыю на вы- 
браным Вышэйшым Ідэале і 
няўхільнае імкненне ўзняцца 
да Яго. А. I. Рэрых папя- 
рэджвае: «Настаўнік чакае
толькі таго, хто ідзе цвёрда, 
хто непахісны ў сваім усепа- 
глынаючым імкненні...» Сярод 
якасцей, якія неабходны для 
будаўніцтва Новага свету А. I. 
Рэрых вылучае умение праца- 
ваць, цаніць час, жаданне 
дапамагчы без сумненняў, ад- 
мову ад уласнасці, а таксама 
прастату, смеласць, добразыч- 
лівасць, мужнасць, сумленне, 
спагаду. Як аснова духоўнасці 
ў Ж ывой Этьщы вызначаюцца 
адданасць ідаалам святла, лю- 
бві. Спалінь у агні трэба та- 
кія памкненні, як  «най- 
перш энергія эгаізму гэтага 
лютага дракона з усім яго хва- 
стом — ганарлівасцю, улада- 
лю бствам , сяб ел ю б ст в ам , 
крыўдлівасцю, раздражнёна- 
сцю і таму падобнымі «ўпры- 
гожваннямі», замяніць іх кры- 
ламі поўнай салідарнасці і 
адзінства з іншымі людзьмі...»

Гаворачы аб раскрыцці псі- 
хаэнергетычнага патэнцыялу

Згодна з містычнымі ву- 
чэннямі Індыі і Тыбета, адно 
з самых высокіх, паважа- 
ных і шануемых паняндяў 
у Азіі — Ш амбала. У ім 
увасабляюцца векавыя мары 
чалавецтва аб магчымасці іс- 
навання Дабра, Ісціны і Пры- 
гажосці на Зямлі. Ш амбала — 
духоўны цэнтр планеты. У 
горный, масіве Гімалаяў, у 
аддаленні ад шумнай цыві- 
лізацыі абаснавалася спрад- 
веку супольніцтва Вялікіх 
Настаўнікаў Усходу — П - 
малайскіх Махатм (у перакла- 
дзе значыць «вялікія душы»), 
а таксама іх бліжэйшых вуч- 
няў і спадзвіжнікаў.

Агні Ёга сцвярджае, што 
ўсе сусветныя патаемныя ад- 
крынді, рэлігіі і вучэнні, а так
сама ўсе правідцы, апосталы 
і прарокі трымалі сувязь з 
Ш амбалай. Недаступная злой 
волі і пустой цікаўнасці, Ш ам
бала не з ’яўляецца недася- 
гальнай для чыстага чалаве- 
чага сэрца. Ш лях да яе — не 
праз геаграфічныя, а праз ду- 
хоўныя шыроты; пачынаецца 
ён з паўсядзённага імкнення 
да дабрыні і шчырасці, да вы- 
сокага светаразум ення, з 
жадання спасцігнуць таямніцы 
быцця. Калі кліч да сама- 
ўдасканалення становіцца ас- 
ноўным жыццёвым матывам, а 
запаветы Вучэння рэалізуюц- 
ца ў канкрэтных учынках, пры 
ўмове поўнай самаадданасці 
служэнню ідэям Вялікіх Ha- 
стаўнікаў, чалавек мож а раз- 
лічваць на кантакты з Гіма- 
лайскімі Махатмамі. Згодна з 
Агні Ёгай, ён становіцца вуч- 
нем Белага Братэрства — са- 
дружнасці сіл святла, як ія  рас- 
пасщраюцца ад Зямлі ў кас- 
мічную бязмежнасць.

Каб паскорыць духоўную 
эвалюцыю ўсяго чалавецтва, 
Махатмы давяраюць сусвет
ныя ісціны сваім найбольш 
духоўна дасканалым вучням, 
навучаюць іх патаемнай Ha- 
вуцы Ж ыцця. 3  цягам часу

дзіяма, яўрэйскі Сінай, армян- 
скі Арарат, Эльбрус у'персаў... 
Свет у свядомасці людзей так
сама падзелены на «горны»
— духоўны, і «дольны» — зям- 
ньь Снежныя вяршыні ў Но
вым запавеце — гэта зн ак  на- 
бліжэння да самага Вышэйша- 
га. Велічныя горныя масівы на 
Усходзе называюць ступе
ням! да Бога. Вучэнне Агні 
Ёга перадае сутнасць »горна- 
га палёту», які звязвае фізіч- 
ныя і духоўныя вышыні ў не- 
падзельнае цэлае: «...На вяр- 
ш ынях зліваюцца ў адно ду- 
хоўныя І цялесньи патрэбы... 
стыхія вогненая і паветраная 
ачышчае не толькі фізічную 
прастору, але і духоўную... 
«У высокіх налётах духу веч
ная сіла горнага прыцягнення.

Найбольш драматычныя пе- 
рыяды гісторыі чалавецтва аз- 
наменаваны з ’яўленнем новых 
духоўных адкрыццяў. Яны не 
адмаўлялі цалкам папярэднія 
рэлігійныя і маральна-філа- 
софскія палажэнні, а папаўня- 
лі іх сугучным эпохе зместам. 
Услед за  мудрасцю Старога 
запавета. прыйшлі запаветы 
Хрыста, і яны вывелі вучэнне 
на больш высокую ступень лю- 
бові і даравання, удыхнулі эне- 
ргію абнаўлення. Вучэнне Ж ы 
вой Этыкі звязана  ніцямі пера- 
емнасці і з усходнімі рэлігі- 
ямі, і з хрысціянствам. Эпоху, 
якая надыходзіць, вучэнне 
назьшае эпохай трыумфу Ісці- 
ны Прыгажосці або «Эрай 
Агню». _

Сімвал «агню» як усёачы- 
шчальнай боскай сілы універ- 
сальны ў гісторыі рэлігій. Ус- 
помнім біблейскДе «Бог ёсць 
агонь, які паядае...» Таксама 
згодна з ісламам, агонь ля- 
жыць у аснове Сусвету. Агні 
Ёга трактуе гэты агонь як 
энергію, што разліта ў кож
ным атаме космасу і скан- 
цэнтравана ў чалавеку. Цяпе- 
рашні стан Зямлі ў Агні 
Ёзе параўноўваецца з цяжкай 
хваробай, а рэакцыя космасу
— з хірургічнай аперацыяй, 
у выніку якой будуць захава- 
ны здаровыя органы і выдале- 
ны хворыя. Энергія агню за- 
клікана спыніць на планеце 
разбуральныя тэндэнцыі і 
ачысціць яе ад усіх відаў 
назапашанага за  доўгую гісто- 
рыю зла — ад тэхнагенных 
пралікаў да яго агрэсіўнай 
эгаістычнай псіхалогіі. Агні 
Ёга сцвярджае, што вогненная 
энергія, калі свядома ўспры- 
маецца людзьмі, ператвара- 
ецца ў іх духоўную сілу, якая 
забяспечвае працэсы эвалю- 
цыі.

Агні Ёгу нельга звесці ні да 
навукі ў яе традыцыйнай фор
ме, ні да рэлігіі. He трэба 
разглядаць яе і як зборнік 
экзатычных легенд і жыццё- 
вых п.авучанняў. Яшчэ больш
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чынае здзяйсняцца ўнутра- 
ная трансфармацыя духоў- 
нага ўзыходжання, якая ха- 
рактарызуёцца трыма ступе
ням!: ачышчэннем, пашырэн- 
нем і патанчэннем свядома- 
сщ. Краевугольнае паняцце 
Агні Ёгі — псіхічная энер- 
гія, якая называецца таксама 
вогненнай. Яна не проста сім- 
вал неўтаймаванай чалавечай 
волі да ўдасканальвання, але 
згодна з Вучэннем, аб’ектыў- 
на існуючы від энергіі. Энер- 
гаабмен паміж вышэйшым і 
ніжэйшым узроўнямі света- 
будовы — галоўны рухавік 
эвалюцыі. Агонь мае касм,іч- 
ную прыроду і дзейнічае ў ча
лавеку як  праява першапачат- 
ковай сілы, што пранізвае ко
жны атам сусвету. Значэнне 
псіхічнай энергіі — чалаве
чай думкі і свядомасці — у 
тым, што яна з ’яўляецца са
мым вялікім стваральным фак- 
тарам. Наіўнае пакланенне аг
ню, язычніцкая павага да ма- 
гутнай стыхіі агню тлумачыц- 
ца проста: бояззю . Аднак у 
светапоглядах старажытных 
вучоных сустракаюцца думкі, 
што космас не стварыў ніхто 
ні з багоў, ні з людзей, ён 
заўсёды быў, ёсць і будзе веч
на жывым агнём. Г ераісігіт, 
напрыклад, лічыў, што ўсе рэ- 
чы ўзнікаюць з агню шляхам 
згушчэння, а потым вяртаюц- 
ца да першакрыніцы ш ляхам 
разрэджвання. Двайная наз- 
ва вучэння Ж ывой Этыкі — 
Агні Ёга — указвае на галоў- 
ныя напрамкі чалавечага ўда- 
сканальвання. Этычнае, ма-

кіруюць светам». Запавет на- 
дыходзячай новай эры — у 
тым, каб мысліць не вузка- 
асабова, а прасторава, укла- 
даючы свае думкі-вобразы ў 
агульную наасферу, сферу 
працы і думкі, па вызначэнню 
Вернадскага.

Вучэнне надае значнае мес
ца космасу. Яшчэ адна з важ- 
нейшых эвалюцыйных задач 
чалавека, што сфармулявана ў 
Ж ывой Этьщы,— выхаванне 
касмічнай свядомасщ. Фізіч- 
ны свет і біялагічныя фор
мы жыцця не з ’яўляюцца 
адзінымі ў бясконцым сусве- 
це, у чалавека ёсць іншыя 
перспектывы, іншыя эвалю- 
цыйныя магчымасці. Сэнс на- 
шага жыцця ў канчатковым 
выніку — у набліжэнні да кас- 
мічнай бясконцасці, у спасці- 
жэнні іншых форм матэрыі, у 
пазнанні іншых вымярэнняў. 
Вучэнне вызначае іх як Тонкі 
(звязаны  з пачуццямі) і Bor- 
ненны, што пранізвае думкі і 
дух, Светы.

Грознае дыхание космасу 
накладае на паводзіны чала
века асаблівую адказнасць. 
Усё хворае, што аслабела ў 
выніку няправільнага ладу 
жыцця, павінна сыйсці з пла
неты, такое патрабаванне эва- 
люцыі, яе новага вітка. Адзі- 
ная абарона ў гэтай сітуацыі 
— маральнае здароўе, чысці- 
ня намераў, павышэнне псі- 
хаэнергетычнага патэнцы я
лу. Чалавек павінен абясшко- 
дзіць сябе ад прасторавага аг
ню — дзякуючы запаленаму 
агню ўласнага сэрца.

чалавека, Агні Ёга, ў той жа 
час крытыкуе захапленне 
магіяй і іншымі чыста механіч- 
нымі метадамі абуджэння сха- 
ваных сіл. Небяспека гэтага 
шляху ў паступовай страце 
ўнутранай раўнавагі і маралы 
нага здароўя. Чалавек стано- 
віцца рабом штучна выкліка- 
ных, невядомых яму сіл і ры- 
зыкуе ператварыцца ў бяз- 
вольнага медыума. Перш чым 
развіць свае схаваныя сілы, 
неабходна ачысціць думкі і 
памкненні, скіраваць іх на па- 
ляпшэнне рэальнага жыцця, 
клопат пра другіх людзей.

У духоўнай працы над са
бой, ва ўсёй дзейнасці чала
века Агні Ёга арыентуе яго на 
бясстрашнасць і гатоўнасць 
да пераадолення перашкод. 
Вучэнне прапаноўвае перагле- 

дзець адносіны да цяжкасцей. 
Праз усе кнігі Жывой Этыкі 
стрыжнем праходзіць дэвіз: 
«Благаславёны перашкоды, імі 
расцём». Гаворка ідзе і аб зне- 
шніх, і аб унутраных, асоба- 
сных перашкодах, і аб супра- 
ціўленні так званым цёмным 
сілам. Агні Ёга раіць не пера-

меньшваць маштаб і магут- 
насць цёмных сіл, згодна 
ёй галоўная прыкмета, якая 
ў сапраўднасці адпавядае эва- 
люцыйнаму прызначэнню ча
лавека,— прынцып святлаце- 
ні. Вучэнне абвяшчае непа- 
збежную канчатковую перамо- 
гу Святла.

Важна падкрэсліць, што 
Ж ы вая Этыка заклікае ўсю 
работу па ўнутранай транс- 
фармацыі свайго характару і 
сваёй свядомасці весці ў рам
ках звычайнага жыцця, без 
акдключэння ад  знеш няй 
дзейнасщ. Новая ёга настой- 
вае на строгім выкананні кож
ным сваіх абавязкаў і доўгу 
ў адносінах да тых, хто зна- 
ходзіцца побач. Духоўная ра
бота павінна ісйд не адасо- 
блена, а паралельна з іірак- 
тычным жыццём.

Вялікае месца ў Жывой 
Этыцы займае паняцце Пры- 
роды і праблема ўстанаўлення 
гарманічных узаемаадносін з 
ёй. У нейкім сэнсе таму Ву
чэнне нагадвае працяг трады- 
цый натурфіласофіі. Прыро- 
да і дух у ім выступаюць як 
дзве ўзаемадапаўняючыя сут- 
насці, якія ў адзінстве скла- 
даюць цэласнасць свету. Вя- 
лікая Прырода, Маці і ства- 
ральніца, разглядаецца ў By- 
чэнні як пачатак, які немагчы- 
ма ўдасканаліць. Пры духоў- 
ных імкненнях ігнараванне 
жыватворных сіл Прыроды не- 
пазбежна робіць духоўныя по- 
шукі бясплоднымі. Асабліва 
гэта датычыць жыхароў вялі- 
кіх гарадоў, чый арганізм мае 
вострую патрэбу пры ўзыхо- 
джанні да духоўнасці ў хар- 
чаванні тонкімі прыроднымі 
энергіямі. Толькі ціплыя, з 
глыбокай павагай адаосіны да 
Прыроды і вывучэнне яе зако- 
наў дапамогуць чалавеку ў 
эвалюцыі духу. Утварэнню пу- 
стыні прьфоднай папярэд- 
нічае пустыня душ эўная.'Агні 
Ёга дае вельмі суровыя праг- 
нозы экалагічнай будучыні 
планеты: нават калі чалавец
тва спыніць разбуральніцкую 
дзейнасць у адносінах да 
Прыроды, усё роўна спатрэбіц- 
ца дзесяткі гадоў, каб 'азда- 
равіць кару планеты. I росквіт 
дзяржавы залежыць ад таго, 
наколькі правільна эканаміч- 
ныя навукі ўлічваюць прырод- 
ны фактар і наколькі бераж- 
ліва дзяржава ставіцца да 
Прыроды: «Палітычная эка- 
номія павінна пачынацца з 
вы яў л ен н я  к аш то ў н асц ей  
Прыроды і разумнага іх вы- 
карыстання, інакш дзярж ава 
апыніцца' на пяску».

Праблема ўзаемаадносін ду
ху і прыроды ў Агні Ёзе 
разглядаецца з пазіцый кас- 
мічнага закона раўнавагі двух 
пачаткаў — мужчынскага, які 
ўяўляе сабой Дух, і жано- 
чага, які адказны за  стварэн- 
не форм і ўзыходзіць да Вя- 
лікай Прыроды, матэрыі. Яд- 
наючыся, Дух і М атэрыя спы- 
няюць існаванне ў папярэд- 
нім выглядае і складаюць да
лей непадзельнае — Абсалют, 
пачатак і канец сусвету. Каб 
любы касмічны працэс пра- 
ходзіў паспяхова, мужчынскі і 
жаночы пачаткі павінны зна- 
ходзіцца ў гармоніі і раўна- 
вазе. Парушэнне гэтага зако
на людзьмі, у прыватнасці, 
духоўнае зняволенне і прыні- 
жэнне жанчыны прывяло да 
перамогі жорсткасці, агруб- 
лення нораваў, збяднення ду
ху. Менавіта таму Агні Ёга, 
якая надае вялізнае значэнне 
адраджэнню жаночай духоў- 
насці, можа быць вызначана 
як Вучэнне аб Маці Свету.

Па матэрыялах 
друку падры хтавала 

А. ЦЯ РЭН ЦЬЕВА.

“ Iут-
I  3  I 
кая I

Нарыс аб ж ыцці і творчасці А . I. Рэры х змеш чаны  ц а л
кам  у  кн ізе C. Ю. К лю чнікава  «Провозвестница Эпо
хи  О гня» ( Омск, 1991 г .) .  Д л я  тых, хто ха ц еў  бы набы ць  
гэта ўн ікальнае  вы данне, паведам ляем : кніга дасы лаецца  
накладной  платай. Д асы ла й ц е  за яўк і на паштоўках з ука 
занием  колькасці экзем пляраў, дакладнага  адрасу, прозві- 
шча, імя I імя па бацьку  заказчы ка на адрас: 644048, 
Омск-48, а /я  4024, М П  «Геліос». J

г а

БЕЛАРУСИ! УНІВЕРСІТЭТ
Ц ана 5 кап.

М і н с к а я  пал іГр н ф іч і гаі і  ф а п р ы  
« Ч ы р в о н а  я ю р к а  * M B I I a 

імя Я. К о л а с а .  ’

12 снежня 

Зак . 2082—2083. 

Т. 1000 экз.

220080 , Ы інск-80 , У Ш ВЕРСТ- 
Т Э Ц К І Г А Р А Д О К , ВУ Л . Б А Б -  
Р У П С К А Я .  .9, П А В Е Р Х  4, 
П A K O l 74-75.
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