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У сув язі з  падры хт оўкай д а  святкавання 
7 5-го д д зя  п равод зіц ц а конкурс-агляд “З н ак  
Белджяржуніверсіт эт а ”.

Э скізы  з н а к а ў  прадставіць д а  3 1  с н е ж -  
ня 1 9 9 5  года ў  а д д з е л  п а  справах м о л а д з і 
Б Д У  (вул. Б а б р уй ская , 7, тэл. 6 8 - 7 0 -9 8 ) .  
Д л я ўзнагар од ы  п ер а м о ж ц а  ко н кур су-агл я- 
д у  з а ц в е р д ж а н а  п р эм ія  ў  пам еры  1 0 -ц і м і-  
німальны х за р о б ка ў .

Весткі з Галоўнага корп уса

д
а Новага года каля 3000 дзяцей супрацоўнікаў 
універсітэта атрымаюць святочныя падарункі.

Ф ф  =фс 
5ICpt 5ICpt

3 11 па 13 снежня па запрашэнню аддзела 
па міжнародных сувязях БДУ, Беларускага 

Фонда Copaca і М аладзёжнага Інфармацыйнага 
Цэнтра Задзіночання Беларускіх студэнтаў у Мінс- 
ку знаходзіўся прафесар Оксфардскага Універсі- 
тэта спадар Збігнеў Пэлчынскі. Ha юрыдычным фа- 
культэце БДУ ён прачытаў адкрытую лекцыю “Пад- 
ставы сучаснай дзяржавы” . Прайшла сустрэча з 
супрацоўнікамі кафедры паліталогіі БДУ, адбыўся 
абмен інфармацыяй па методыцы навучання палі- 
талогіі.

Ф зфе эф: sCpt 5ICPe

3 18 па 22 снежня ў Белдзяржуніверсітэце ладзіцца 
навукова-тэхнічная канферэнцыя з удзелам 

замежных спецыялістаў “Сучасныя метады апрацоўкі 
сігналаў у сістэмах вымярэння, кантролю, дыягностыкі і 
кіравання".

Ф Ф  Ф<sCpe 5Cpe

Падведзены вынікі конкурсу “Международная 
Соросовская Программа образования в 

области точных наук (подпрограмма “Соросовские 
доценты”) ” . Усяго на конкурс было прадстаўлена 
больш за 80  заяў . 3  18 грантаў, выдзеленых  
Фондам Сораса, 8 — атрымалі выкладчыкі нашага 
у н ів е р с ітэ та . С ярод іх: Бахцін B .I. (каф ед р а  
вышэйшай м атэм аты кі і м атэматы чнай ф ізікі), 
Бельскі А.М . (кафедра фізічнай оптыкі), Ермалаеў 
А .П . (каф е д р а  атам н ай  ф із ік і) , Кунцэв іч  H .I. 
(каф ед р а  н е а р га н іч н а й  х ім іі) , Л е б е д з е ў  А .У . 
(кафедра матэматычных метадаў тэорыі кіравання), 
Самахвал B.B. (кафедра фізічнай хіміі), Стральцоў 
Я. А. (кафедра неарганічнай хіміі), Шымановіч І.Я. 
(кафедра агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі). 
Віншуем дацэнтаў  з атры маннем прэсты жнага
гранта.

С уст рэчы

Ф ф  Ф :
5ICpt 5TCpt

13 снежня студсаветам інтэрната № 7 (вул. Kac- 
трычніцкая) была арганізавана сустрэча з беларускім 
паэтам Валерыем Касьянчыкам. Удзельнікі сустрэчы 
маглі набыць кнігі з аўтографам паэта.

П&д&нне  
аб  К а л я д н а й  ёлцы

Вы, что гордились красивым убором 
И насмехались над ёлкою хором,
Где ваша гордость, где ваша краса? 
Осень пришла и красу унесла.
Ёлка одна лишь наряд свой убогий 
Приберегла и стоит у дороги,
И притаилась, и ждёт всей душой 
Чуда Рождественской ночи святой.

Лель

Ф фс ф5TCpe 5ICPe

Запрещ аем  да  
Навагодняй ёл к і

27 снежня ў ДК Дзяржынскага адбудзецца свя
точны Навагодні вечар. Тут вас чакаюць убраная 
ёлка, вясёлая шумлівая дыскатэка, конкурсы і гульні 
і самыя нечаканыя падарункі Дзеда Мароза і Сня- 
гуркі. Г эта — цудоўная магчымасць не толькі паве- 
сяліцца, але і набыць новых сяброў.

Білеты можна набыць у Студэнцкім клубе (аўд. 
401, галоўны корпус).

Ш часлівага Вам Новага года!

З н а ё м ц е с я  —  

Літарынкак I i

Знаёмцеся — гэтыя вясё- 
лыя дзяўчынкі выконваюць 
сюіту "Вясенні дожджык". 
Бачыце, як празрыстыя кро- 
пелькі падаюць на зямлю? 
Але ж вясенні цёплы дож
джык нікога не спужае, трэ- 
ба толькі схавацца лад невя- 
лічкім парасонам...

Шчаслівыя твары ма- 
ленькіх танцораў — тэта Дзі- 
цячы Узорны ансамбль тан
цу "Літарынка” , які аб'ядноў- 
вае 100 дзяўчынак і хлапчу- 
коў узростам ад 5 да 15 
гадоў, захопленых харэагра- 
фічным мастацтвам. Калек- 
тыў створаны ў 1981 годзе 
для дзяцей выкладчыкаў і

дзіцячыя, ігравыя, казачныя 
танцы, якія захапляюць па 
сэнсу і тэхніцы выканання. 
Сярод іх беларускія танцы 
"Хлопы", "Хустачка”, "Люстэр- 
ка", традыцыйны народны та
нец "Крыжачок”, харэаграфіч- 
ная кампазіыдія "Вераб’і і сла- 
нечнікі” . Шмат хто з выхаван- 
цаў ансамбля ўжо паступіў і 
нават скончыў харэаграфіч- 
нае вучылішча.

A ў красавіку наступнага 
года ў "Літарынкі” вялікае 
свята — ёй спаўняеццз 15 
год. Да святочнага прадстаў- 
лення, якое плануецца пра- 
весці ў ТЮГе, ансамль рых- 
туе праграму з удзелам усіх

Ужо зусім-зусім хут- 
ка шматлікімі агеньчы- 
камі запаліцца прыгажу- 
ня Калядная Ёлка. Гэтая 
лясная госця прынясе ў  
кожны дом надзею, што 
адбудуцца самыя запа- 
ветныя жаданні, дзіця- 
чую радасць і шчаслівую 
усмешку. Ha парозе гэ- 
тага свята мне трапіла ў  
рукі старонка з нейкага 
часопіса з дзіўным і д о 
брым апавяданнем не- 
вядомага аўтара...

(Апавяданне чытай- 
це на ст. 3)

супрацоўнікаў Белдзяржуні- 
версітэта.

Кожны год з дапамогай 
кіраўнікоў калектыва Таццяны 
і Канстанціна Зубікаў тут на- 
раджаюцца новыя танцы. 
Удзельнікі ансамбля вывуча- 
юць асновы класічнага танцу, 
народна-сцэнічнай творчасці, 
беларускі нацыянальны фаль- 
клор, элементы эстраднага 
танцу. Крэда “Літарынкі” —

танцораў "Літарынкі”..На свя
та запрошаныя інтііыя дзіця- 
чыя калектывы.

A пакуль "Літарынка” свя
точным канцэртам збіраецца 
павіншаваць з калядным свя- 
там работнікаў ГУМа і жыха- 
роў Ваеннага гарадка.

Паліна Грушына



Стан і перспективы развіцця класічнай універсітэцкай
адукацыі ў Р э с п у б л іц  Беларусь

Вытрымкі з д акл ад а  перш ага прарэктара Б Д У  члена-карэспандэнт а A H  Р эспубл ік і Беларусь  
Пятра Дзмітрыевіча Кухарчы ка на М іж н а р о д н а й  навукова-мет ады чнай канф ерэнцы і

У сістэме адукацыі лю- 
бога грамадства цэнтраль- 
нае месца займалі і эайма- 
юцьуніверсгтэты. У мінулым 
яны давалі універсальную 
вышэйшую адукацыю, вы- 
пускнікі універсітэтаў былі 
ўсебакова  адукаваны м і 
інтэлегентнымі асобамі.

Гісторыя універсітэтаў і 
універсітэдкай адукацыі па- 
чынаецца ў Xll стагоддзі, у 
эпоху заходнееўрапейскага 
сярэднявечча. Само паняц- 
це “універсітэт” паходзіць 
ад лацінскага universitas — 
сукупнасць, агульнасць. Ся- 
рэдневяковы еўрапейскі 
універсітэт складаўся з на- 
ступных факультэтаў:

— падрыхтоўчага (ар- 
тыстычнага -альбо мастац- 
тваў);

—трох вышэйшых (пра
ва, медыцыны, багаслоўс- 
кага).

Ha першым выкладалі 
сем дысцыплін — граматы- 
ку, рыторыку, дыялектыку, 
пасля засваення якіх прысу- 
джалася ступень бакалаўра 
мастацтваў. Пасля выву- 
чэння арыфметыкі, геамет- 
рыі, астраноміі і муэыкі пры- 
суджалася ступень магіст- 
ра мастацтваў. Па закан- 
чэнні аднаго з трох вышэй
шых факультэтаў прысуд- 
жалася ступень магістра 
альбо доктара навук па 
профілю факультэта. Так 
што наша шматузроўневая 
сістэма — гэта ўкараненне 
таго, што ў Еўропе было 
ўжо ў Xll стагоддзі.

Час навучання чалаве- 
ка ва універсітэце быў най- 
перш перыядам яго далу- 
чэння да культуры. I Ірабле- 
ма падрыхтоўкі “ кадраў 
спецыялістаў” тады не да- 
мінавала. Дарэчы, у XIX 
стагодцзі універсітэты ўсё 
яшчэ не “давалі” спецыяль- 
насць. Культурны аспект у 
вышэйшай адукацыі пера- 
важаў.

Развіццё універсітэтаў у 
розны час і ў розных краі- 
нах свету ішло часта раз- 
настайнымі шляхамі. Сёння 
ў Беларусі працуюць 6 
дзяржаўных універсітэтаў, 
якія мы адносім да класіч- 
ных, і 9 профіл.ьных дзяр- 
жаўных універсітэтаў. Сёле- 
та быў абвешчаны прыём 
студэнтаў у 3 недзяржаўныя 
універсітэты.

Праблема універсітэц-

кага навучання існуе з часоў 
зараджэння універсгтэтаў і 
ў розныя эпохі вырашала- 
ся па-рознаму. Пры гэтым 
можна весці гаворку як аб 
змесце і мэтах класічнага 
універсітэцкага навучання, 
так і канкрэтных прыкметах 
класічнага ун іверсітэта . 
Апошнія, беэумоўна, носяць 
часовы і часткова суб’ек- 
тыўна-рэгіянальны харак- 
тар. Напрыклад, у рамках 
Еўраазійскай асацыяцыі 
універсітэтаў сфармулява- 
ны пяць больш-менш кан
крэтных крытэрыяў універ- 
сітэтаў увогуле як вышэй
шай навучальнай установы, 
а менавіта:

1. Наяўнасць пэўнай 
колькасці дактароў навук на 
100 студэнтаў дзённай 
формы навучання.

2. Наяўнасць шырока- 
га спектру спецыяльнасцяў, 
па якіх вядзецца падрыхтоў- 
ка і перападрыхтоўка кад- 
раў.

3. Наяўнасць саветаў 
па абаронедоктарскіх і кан- 
дыдацкіх дысертацый.

4. Пэўная забяспеча- 
насць навучальнага працэ- 
са і навуковых даследаван- 
няў бібліятэчным фондам.

5. Пэўны ўзровень фі- 
нансавання навуковых дас- 
ледаванняў.

Міністэрствам адукадыі 
і навукі Рэспублікі Беларусь 
загадам № 26 ад 23.01.95 
г. зацверджаны крытэрыі 
вызначэння статуса ВНУ 
універсітэцкага тыпу э 25 
пунктаў. Першыя сем аба- 
вязковыя, а з астатніх 18 
крытэрыяў ВНУ прадстаў- 
лена права адпавядаць па 
любых 15. Да абавязковых 
аднесены наступныя:

— міжнароднае прыз- 
нанне ВНУ як навукова-ме- 
тадычінага цэнтра адпавед- 
нага профілю;

— наяўнасць навукова- 
педагагічных школ;

— наяўнасць аспіра нту- 
ры і спецыялізаваных саве- 
таў;

— функцыяніраванне 
сістэмы НДРС і наяўнасць 
прызёраў міжнародных аль
бо рэспубліканскіх студэн- 
цкіх конкурсаў;

— а б ’ ём ф ундамен
тальных НДР павінен скла- 
даць не менш 30% ад 
агульнага аб'ёма навуковых 
даследаванняў;

— эабеспячэнне пад- 
рыхтоўкі бакалаўраў і магіс- 
траў;

— не менш 3500 сту- 
дэнтаў усіх формаў наву
чання.

Некалькі слоў аб Бела- 
рускім дэяржаўным універ- 
сітэце, які ў кастрычніку бу- 
дучага года адзначае сваё 
75-годдэе. Зараз ва універ- 
сітэце 13 факультэтаў. Сту- 
дэнты навучаюцца па 43 
спецыяльнасцях і 117 спе- 
цыяліэацыях. У БДУ 1400 
выкладчыкаў, сярод якіх

"Вышэйшая ш кола:

каля 200 прафесараў і 700 
дацэнтаў, працуюць на 120 
кафедрах. На трох формах 
навучання(дзённай, вячэр- 
няй І завочнай) эаймаецца 
больш за 13 тысяч студэн- 
таў. У аспірантуры Белдзяр- 
жуніверсітэта навучаюцца 
каля 400 аспірантаў І звыш 
30 дакгароў. Выпускнікі БДУ 
працуюць у многіх краінах 
Еўропы, Афрыкі, Азіі і Аме- 
рыкі. У 1995 годзе ва уні- 
версітэце праходзяць наву- 
чанне больш за 400 студэн- 
таў з розных краінаў свету. 
Пры універсітэце працуюць 
3 буйныя навукова-даслед- 
чыя інстытуты, ФПК вы- 
кладчыкаў ВНУ, ліцэй.

Калектыў Белдзяржуні- 
версітэта ганарыцца тым, 
што пад Статутам AAH ста- 
яць подпісы  двух яго  
прафесараў: У.Перцава і 
Ф .ІІІм ы гава. Універсітэт 
стаў адным з першых чле- 
наў Міжнароднай Асацыя- 
цыі універсітэтаў (МАУ).

Паняцце класічнага уні- 
версітэта можна сфармуля- 
ваць наступным чынам: 
класічны універсітэт— гэта 
вышэйшая навучальная 
ўстанова, якая рыхтуе спе- 
цыялістаў з глыбокай фун- 
даментальнай і цэласнай 
адукацыяй, здольных рэа- 
ліэоўваць патрэбы чалаве- 
ка ў змене сфераў дзей- 
насці на працягу ўсяго яго- 
нага жыцця. Асноўная за
дача такой ВНУ у галіне 
адукацыі — падрыхтоўка 
спецыялістаў шырокаадука- 
ваных, інтэлігентных, гар- 
манічна развітых.

Такім чынам, класічны 
універсітэт павінен даваць 
шырокую фундаменталь
ную адукацыю, а вузкая 
спецыяліэацыя, якая сёння 
таксама неабходная, павін- 
на быць толькі яе фрагмен
там. Вопыт вядучых ВНУ 
свету паказвае, што шыры- 
ня ведаў плюс культура 
мыслення дазваляюць хут- 
ка засвоіць і пры неабход- 
насці практычна асвоіць 
любую іншую спецыяль- 
насць.

Ужо сёння многія з раз- 
вгтых краінаў (ЗІІІА, Японія, 
Францыя, Германія) імкнуц- 
ца надаць вышэйшай аду- 
кацыі агульнадаступны ха
рактер. Ставіцца задача, 
каб 75-80%  моладзі ва 
ўзросце 17-25 гадоў маглі 
стаць студэнтамі ВНУ. У той 
жа час адмова моладзі ад 
атрымання вышэйшай аду- 
кацыі можа знішчыць інтэ- 
лектуальны патэнцыял кра- 
іны.

Аднак у новы час у су- 
вяз! з ускладненнем І ды- 
ферэнцыяцыяй навук І па- 
трэбамі грамадства ў вуз- 
кіх спецыялістах усё больш 
адбываўся нахіл у бок спе- 
цы яліэацы і. П аступова 
агульная вышэйшая адука- 
цыя пераключылася на спе- 
цыяльную. Адпаведным чы-

стан і перспективы”.

нам былі перапрацаваныя 
навучальныя планы, з якіх 
неапраўдана былі выключа- 
ныя многія агульнаадука- 
цыйныя дысцыпліны, накі- 
раваныя на развіццё агуль- 
най культуры выпускніка.

Сёння, у прынцыпе, 
нельга абысціся без вы
шэйшай спецыяльнай аду- 
кацыі, паколькі народнай 
гаспадарцы патрабуецца 
агромная колькасць высо- 
какваліфікаваных спецыя- 
лістаў для працы на кан
крэтных пасадах. Аднак не
льга дапускаць, каб інтэлек- 
туальны ўзровеньтакіх спе- 
цыялістаў апускаўся ніжэй 
дапушчальнага мінімума.

У цяперашніх умовах 
шырыня адукацыі павінна 
дасягацца, у першую чар- 
гу, за кошт аб’яднання гу- 
манітарных і прыродазнаў- 
ча-навуковых ведаў. Прый- 
шоў час, калі чалавецтва 
мусіць ліквідаваць істотныя 
адроэненні паміж дзвюма 
“цывілізацыямі” — гумані- 
тарнай і прыродазнаўча- 
інжынернай. Неабходна, 
каб на падставе ведаў аб 
навакольным свеце гра
мадства ўсвядоміла, што 
ўсе веды, прыродазнаўчыя 
і тэхнічныя, патрабуюцца 
для вырашзння штодзён- 
ных праблем чалавека, у 
тым ліку і гуманітарных.

Але аб ’яднанне абе- 
дзвюх культур, прыродаз- 
наўчай і гуманітарнай, ці на- 
ват адшуканне агульнай 
інфармацыйнай прасторы 
— гэта няпростая прабле
ма. Мы яшчэ павінны наву- 
чыцца навучаць гуманіта- 
рыяў прыродазнаўству, а 
прыродазнаўцаў — пачат- 
кам гуманітарнага мыслен
ня. I калі з гуманітарнай 
адукацыяй прыродазнаўцаў 
справы хоць паціху, але ру- 
хаюцца наперад, то з пры- 
родазнаўчай адукацыяй гу- 
манітарыяў усё значна го- 
рай. Праўда, у Белдзяржу- 
ніверсітэце ўдалося ў наву
чальныя планы гуманітар- 
ных спецыяльнасцей укара- 
ніць курс інфарматыкі. A 
паміж тым, жыццё і пракгы- 
ка даказваюць, што нічога 
так не развівае культуру 
мыслення, як матэматыка, 
якая дазваляе адносна хут- 
ка засвоіць любую спеціі- 
яльнасць.

Сінтэз прыродазнаўчай 
і гуманітарнай культур, пры- 
родаэнаўчай і гуманітарнай 
адукацыі — абсалютная не- 
абходнасць, паколькі на- 
ступнае развіццё навукі і 
тэхнікі будзе толькі матэры- 
яльнай базай для вырашэн- 
ня гуманітарных праблем.

С істэм е выш эйш ай 
адукацыі патрэбная сёння 
глыбокая змена не толькі 
зместу, але і тэхналогіі на
вучання, рашучы адказ ад 
састарэлыхтэхналогій, якія 
ж орстка  д этэрм іную ць  
дзейнасць студэнтаў, скоў-

ваюць акадэмічную свабо- 
ду, без якой не можа быць 
творчасці. Сёння ў адука- 
цыйным працэсе дамінуюць 
падручнік і аўдыторныя за- 
няткі, на якія адводзіцца 
дзве трэціх навучальнага 
часу. Навучальныя прагра- 
мы разлічаныя на 30-36 
гадзін аўдыторнай працы. 
Почасту навучальны працэс 
у ВНУ не надта адрозніва- 
ецца ад такога ў сярэдняй 
школе.

Ha пытанне “Як аргані- 
завана Вамі асабіста ваша 
навучальная праца?" 75% 
апытаных студэнтаў адка- 
залі, што займаюцца ў ме
жах абавязковай праграмы, 
гэта значыць вывучэннем 
канспектаў лекцЬій, 52% 
рэспандэнтаў дзяржаўных 
ВНУ адказалі, што яны ву- 
чацца толькі дзеля атры
мання дыплома.

Такая форма навучан
ня аналагічная рэпетытар- 
скаму нашпігоўванню і ў 
прынцыпе дае блізкі ста- 
ноўчы эфект. Але ў гэтым 
выпадку студэнт не будзе 
прывучаным і здольным у 
працэсе практычнай працы 
еамастойна назапашваць 
свае веды.

Таму галоўны акцэнт ва 
універсітэтах павінен рабіц- 
ца на самастойную работу 
студэнтаў, на вольны 
інфармацыйны пошук, ад- 
крыты доступ да інфарма- 
цыйных крыніц. Задача вы- 
кладчыка — накіроўваць 
інфармацыйны пошук сту- 
дэнта, абмяркоўваць з ім 
вынікі самастойна здабытай 
і асвоенай інфармацыі.

Узровень падрыхтоўкі 
выпускнікоў універсітэта ў 
першую чаргу залежыць ад 
прафесарска-выкпадчыц- 
кага саставу. Прафесары 
універсітэта павінныя быць 
не толькі прызнанымі спе- 
цыялістамі ў сваёй галіне, 
не толькі выдатнымі вы- 
кпадчыкамі. Яны мусяць 
быць людзьмі з універсаль- 
на шырокімі поглядамі, сап- 
раўднымі інтэл ігентам і. 
Прафесары абавязаныя ад- 
радзіць ва універсітэце тра- 
дыцыі падтрымкі выкпючна 
прэстыжу ісціны, свабодна- 
га даследавання, культур- 
на-творчых і этычных нор- 
маў.

Калі да прафесіяналь- 
най падрыхтоўкі абсалют- 
най большасці выкладчыкаў 
сур’ёзных прэтэнзій быць 
не можа, то з універсальна 
шырокімі поглядамі, з інтэ- 
лігентнасцю справы значна 
горшыя. Так, па выніках са- 
цыялагічных даследаван- 
няў, у ВНУ Расійскай Федэ- 
рацыі сярод прычын кан- 
флікту паміж выкладчыкамі 
і студэнтамі асноўнай з'яў- 
ляюцца асабістыя асаблі- 
васці выкладчыка (63% рэс- 
пандзнтаў). Па выніках са- 
цыялагічнага апытання бе- 
ларускіх студзнтаў, што

праводзіла кафедра сацы- 
ялогіі Белдзяржуніверсгтэта, 
на пытанне “Ці мае ўплыў 
характар узаемаадносін з 
выкладчыкамі на інтарэс да 
вучобы і набываемай пра- 
фесіі?" амаль 70% рэспан- 
дэнтаў адказалі станоўча.

Ha пытанне: "Як змяні- 
ліся Вашыя адносіны да бу- 
дучай прафесіі за час вучо
бы?” — кожны трэці адка- 
заў, што практычна нічога 
не змянілася; толькі кожны 
сёмы сказаў, што будучая 
прафесія стала падабацца 
больш. Ha нізкі ўзровень 
выкпадання спецыяльных 
дысцыплін паказала па ВНУ 
Беларусі — 5,5% рэспан- 
дэнтаў, а па БДУ — 1,3%.

Але нельга не прыз- 
наць, што дзякуючы мена- 
віта прафесарска-выклад- 
чыцкаму саставу вышэйшая 
школа ва ўсіх былых рэс- 
публіках СССР практычна 
не зазнала палітычных 
страсцей. У гэтай спа кой- 
най калектыўнай мудрасці 
работнікаў вышэйшай аду- 
кацыі — залог пад'ёму вы
шэйшай адукацыі.

Універсітэцкая навука, 
як І навучальны працэс,ад- 
чувае крайнюю патрэбу ў 
фінансавай і маральнай 
падтрымцы, тым болей, 
што многія даследаванні ў 
галіне фундаментальных 
навук у прынцыпе не могуць 
праводзіцца на гаспадар- 
ча-дагаворнай аснове І без 
фінансавання з боку дзяр- 
жавы проста заглухнуць.

Тую сітуацы ю , якая 
склалася ў апошнія 3-4 
гады ў сувязі з масавым пе- 
райменаваннем большасці 
ВНУ ва універсітэты І ства- 
рэннем вялікай колькасці 
недзяржаўных інстытутаў, 
можна разглядаць як у ней- 
кай ступені парадаксаль- 
ную. Ba ўмовах катастра- 
фічнага скарачэння фінан- 
савання з боку дзяржавы 
розных накірункаў фунда- 
ментальнай навукі (дый 
прыкладной) створаная вя- 
лікая сетка ВНУ, якія павін- 
ныя быць навукова-наву- 
чальнымі цэнтрамі.

Абагульняючы ўсё вы- 
ш эйсказанае, яшчэ раз 
падкрэслю, што сучаснае 
грамадства адчувае вос
трую патрэбу ў людзях з 
шырокай фундаментальнай 
І цэласнай адукацыяй, з ве
дам! не завучанымі, а на- 
бытымі самастойна, у лю
дзях, здольных рэалізаваць 
патрэбы ў змене сфераў 
дзейнасці на працягу ўсяго 
жыцця. Іншымі словамі, 
грам ад ству  патрэбныя 
АСОБЫ.

I задаволіць гэтыя пат
рэбы грамадства мусяць 
класічныя універсітэты, пе- 
рад якім і сёння стаяць 
вельмі складаныя заданы, 
вырашыць якія можна толькі 
ў маштабе ўсёй сістэмы 
адукацыі.
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“Чараўнікі”, якія дораць нам здароўе
Ці галаўны боль, ці 

язва, ці шчыміць сэрца — 
мы вымушаныя звяртацца 
да доктара і прымаць тыя 
або іншыя лекі. У любым 
выпадку мы маем справу з 
канкрэтнымі людзьмі і га- 
товымі прэпаратамі, а сап- 
раўдныя “чараўнікі" — ства- 
ральнікі цудадзейных рэчы- 
ваў — амаль заўжды неза- 
служана застаюцца невя- 
домымі. Бачачы толькі вы- 
нік, мы часта нічога не ве
даем аб тых шматлікіх най- 
складанейш ых хім ічны х 
даследаваннях, якія ляжаць 
у аснове таблетак і міксту- 
раў.

Адна з груп лабарато-

Дыф тэрыя — цяжкое 
інфекцыйнае захворванне, якое 
ўзбуджаецца дыфтэрыйнай па- 
лачкай. Крыніца захворвання — 
хворы чалавек або бактэрыя- 
носьбіт. Заражэнне адбываец- 
ца паветрана-кропельным шля
хам, а такоама праз хатнія 
рэчы, посуд і (радзей) ежу.

Скрыты інкубацыйны пе- 
рыяд захворвання (да першых 
прыкметаў) праходзіць за час 
ад 2 да 10 дзён. На працяг- 
ласць гэтага перыяду ўплыва- 
юць не тол ькі ўл асц івасц і 
ўзбуджальніка, але і ўстойлі- 
васць самога арганізма.

Ha слізістых носа, зева, 
гартані, скуры ўзбуджальнік 
выдзяляе моцны таксін і выклі- 
кае мясцовы запаляльны пра- 
цэс з утварэннем шэра-белага 
налёту. Хворага турбуюць болі 
ў горле пры глытанні, павыша- 
ная тэмпература, агульная сла- 
басць,.з'яўляецца ацёк, павя- 
лічваюцца лімфавузлы. (

У цяжкіх выпадках хваро- 
ба ідзе вельмі хутка, тэмпера
тура даходзіць да 39-41 граду- 
саў, з ’яўляецца моцны галаў- 
ны боль, развіваецца ацёк шыі, 
можа паражацца гартань, што

рыі НДІ ф із іка -х ім ічны х 
праблем БДУ, якой кіруе 
рэктар Ф.М.Капуцкі такса- 
ма ўжо на працягу многіх 
гадоў займаецца распра- 
цоўкай лекавых прэпаратаў 
на аснове цэлюлозы. Дас- 
ледаванні маюць разнас- 
тайныя накірункі. Перш за 
ўсё гэта стварэнне такіх 
лекавых прэпаратаў, якія 
валодаюць кроваспыняль- 
ным дзеяннем, прэпара- 
таў, якія спалучаюць у сабе 
кроваспыняльны і антымік- 
робны эфекты, а таксама 
супроцьпухлінавых прэпа- 
ратаў і прэпаратаў для ля- 
чэння хранічнага нікатыніз- 
му. Апроч таго, у апошні

прыводзіць да задушша. Часта 
бываюць ускладненні з боку не- 
рвовай сістэмы, сэрца, нырак. 
Смерць можа наступіць ад уз- 
дзеяння дыфтэрыйнага таксіну 
на сардэчную мышцу. Усклад- 
ненні назіраюцца часцей за ўсё 
пры таксічнай форме.

Пры з ’яўленні перш ых 
прыкмет захворвання неабход- 
на звярнуцца да доктара. Сво- 
ечасова прызначанае лячэнне 
аблягчае ход хваробы і праду- 
хіляе развіццё ўскладненняў. 
Хваробу лягчэй папярэдзіць, 
чым лячыць! Трэба ведаць. што 
існуюць прышчэпачныя прэпа- 
раты, якія ствараюць неўспры- 
мальнасць да дыфтэрыі. Гэта 
вакцыны і анатаксіны.

Доктар 2-ой  
гарадской  

клінічнай 
бальніцы 

М .Ф .З ай ко

Щ Ф  *

час у лабараторыі распра- 
цоўваю цца прэпараты , 
прызначаныя для лячэння 
сардэчна-сасудзістых за- 
хворванняў.

Створаныя ў сценах 
універсітэцкай лабараторыі 
лекі паспелі ўжо цудоўна 
зарэкамендаваць сябе на 
рынку медыцынскіх паслуг. 
Некаторыя з іх паспяхова 
ўкараняюцца на прадпры- 
емствы фармацэўтычнай 
прам ы сл овасц і наш ай 
дзяржавы.

Адна з навінак— “Полі- 
капран” . Гэты прэпарат 
валодае ярка выяўленым 
кроваспыняльным дзеян
нем. Ён ужо прайшоў усе 
клінічныя выпрабаванні ў 
васьмі клініках былога Ca- 
юза, у выніку чаго была 
даказана надзвычайная 
эфектыўнасць гэтага прэ- 
парата. Больш таго, такая 
высокая эфекгыўнасць ад- 
рознівае “Полікапран" ад 
усіх падобных прэііаратаў, 
якія існавалі раней і ў 
СССР, і за мяжой: ён па- 
дыходзіць нават хворым, 
якія пакутуюць парушэн- 
нямі згусальнай сістэмы 
крыві (гемафілія і тромба- 
цытамія). Гэты прэпарат 
вельмі неабходны ў хірургіі. 
Ён прызначаны для ўнут- 
рыбрушыннага прымянен- 
ня і пры аперацыях на раз- 
настайных органах і ткан- 
ках. Таму ў цяперашні час 
вытворчасць “Полікапрана" 
ўкараняецца на Барысаў- 
скім заводзе медпрэпара- 
таў. Прэпарат адразу ж 
пастаўляецца ў клінікі, і 
дзякуючы яму вельмі мно- 
гім хворым пры аперацыях 
ужо не даводзіцца пакута- 
ваць ад велізарных стратаў 
крыві, паколькі "Полікап-

(Пачатак на ст. 1)

Святая ўрачы стая ноч 
спусцілася на зямлю, прынёс- 
шы з сабой вялікую радасць 
людзям. У Віфлееме ва ўбогай 
пячоры нарадзіўся Збаўца све
ту. Следам за Пуцяводнай зор- 
кай валхвы спяшаць з далёка- 
га ўсходу на паклон Боскаму 
Дзіцяці, слухаючы песнаспевы 
анёлаў. Пастухі славяць Бога і 
дзякуюць Яму. I не толькі людзі, 
але і дрэвы, і краскі — усе па- 
свойму ўдзельнічаюць у вялікім 
святкаванні: радасна калыха- 
юцца яны, нібы пакланяючыся 
Боскаму Дзіцяці. I чуецца ў ра- 
дасным шолаху лістоты, шэп- 
це траў выраз пашаны да 
здзейсненага цуда. Усім хочац- 
ца бачыць народжанага Збаў- 
цу: дрэвы і кусты распасціра- 
юць свае галіны, кветкі прыўз- 
дымаюць галоўкі, імкнучыся за- 
глянуць унутр пячоры, якая пе- 
раўтварылася цяпер у Святы 
храм.

Шчаслівейшыя за іншых 
тры дрэвы, якія стаяць каля 
самага ўвахода ў пячору: яны 
добра бачаць яслі і Дзіця, якое 
спіць у іх, абкружанае мност- 
вам анёлаў. Гэта стромкая 
пальма, прыгожая пахкая мас- 
ліна і сціплая зялёная елка. Усё 
больш радасна, усё больш 
ажыўлена становіцца шолах іх 
галін, і раптам у ім выразна чу-

ран” імгненна спыняе кроў, 
прычым адразу на шыро- 
кай плоскасці.

Нельга не адзначыць і 
яшчэ адну перавагу нова- 
га прэпарата — цудоўная 
рассмоктвальнасць у арга- 
нізме. Апрача таго “ Полі- 
капран” стымулюе гаенне 
раны, а прадукты яго бія- 
распаду лёгка і цалкам вы- 
водзяцца з арганізма. У 
выніку працэс гаення ска- 
рачаецца прыкладна на 
30%.

Барысаўскім заводам 
медпрэпаратаў выпускаец- 
ца яшчэ адзін прэпарат, 
распрацаваны ў лабарато- 
рыі НДІ фізіка-матэматыч- 
ных праблем БДУ,— гэта 
“ Плёнка лекавая з лінкамі- 
цынам". Гэты прэпарат ва
лодае кроваспыняльным і 
антымікробным дзеяннямі. 
Ужываецца ён для прафі- 
лактыкі і лячэння гнойна- 
запаляльных працэсаў. Так 
сама, як і “ Полікапран", 
гэты прэпарат прымяняец- 
ца ўнутрыбрушынна пры 
аперацыях. У адрозненне 
ад іншых анты септыкаў 
дзеянне антыбіётыка пры 
ўжыванні “Плёнак з лінка- 
міцынам” адбываецца не 
паўсюдна, а толькі там, дзе 
гэта неабходна. Таму пе- 
равагі новага прэпарата — 
наяве. Адзначым, адна 
плёначка  раўнацэнная  
васьмідзённаму курсу ан- 
тыбіётыкаў, і каштуе яна не 
200 тысяч, а толькі 30. Да 
таго ж прымяненне гэтых 
лекаў прадугледжвае ад- 
сутнасць ўсіх шкодных на- 
ступстваў, а таксічнасць 
антыбіётыка, уключанага ў 
іх састаў, паводле звестак 
даследаванняў, значна ні- 
жэйшая.

юцца словы:
— Пойдзем і мы пакпонім- 

ся Боскаму Дзіцяці і прынясем 
яму нашыя дары,— казала, 
звяртаючыся да масліны, паль
ма.

— Вазьміце і мяне з са
бой!— нясмела прамовіла сціп- 
лая елка.

— Куды табе з намі!— акі- 
нуўшы елку пагардлівым позір- 
кам, ганарліва адказала паль
ма.

— I якія дары можаш ты 
паднесці Боскаму Дзіцяці?— 
дадала масліна,— Што ў цябе 
ёсць? Толькі колкія голкі і агід- 
ная ліпкая жывіца!

Змоўчала бедная елка і 
пакорліва адышла назад, не на- 
смельваючыся ўвайсці ў пячо
ру, якая ззяла нябесным свят- 
лом.

Але анёл чуў размову дрэ- 
ваў, бачыў ганарлівасць паль
мы і масліны і сціпласць елкі, 
яму стала шкада яе, і па сваёй 
анёльскай дабрыні ён захацеў 
дапамагчы ёй.

Цудоўная пальма нагнула- 
ся над Дзіцём і схіліла над ім 
лепшы ліст сваёй раскошнай 
вершаліны.

— Няхай ён навейвае на

У лабараторыі хімфака 
БДУ таксама прайшоў ста- 
дыю клінічнага выпраба- 
вання яшчэ адзін прэпарат 
— антынікатынавыя плёнкі. 
Яны прызначаюцца для 
лячэння нікатынізму. Зараз 
вядома шмат сродкаў для 
барацьбы з гэтай шкоднай 
звычкай: таблеткі, жуйкі і 
нават гіпноз. Аднак таб- 
леткі рассм октваю цц а  
толькі ў страўніку, і эфект 
ад іх вельмі нязначны. A 
жуйкі, выклікаючы вялікае 
выдзяленне страўнікавага 
соку, могуць прывесці да 
язвы. Зусім іначай выгля- 
дае справа з антынікаты- 
навымі плёнкамі.

Па-першае, антыніка- 
тынавы алкалоід, які вы- 
дзяляецца імі пры рассмок- 
тванні, уплывае на тыя ж 
рэцэптарныя зоны, што і 
нікатын у працэсе курэння. 
Малюсенькая плёначка (па 
таўшчыні — менш за мілі- 
метр, а па памерах — прык
ладна 5x5 міліметраў) за- 
кладаецца ў зашчочную 
вобласць. У выніку ствара- 
юцца ўмовы альтэрнатыў- 
ныя курэнню, і паступова 
курэнне выцясняецца.

Па-другое, гэты анты- 
біётык усмоктваецца не- 
пасрэдна ў вялікі круг кро- 
вазвароту, абмінаючы ныр
ка ва-пячон'ачны б а р ’ер. 
Таму антынікатынавы алка- 
лоід практычна не разбу- 
раецца ідае высокія вынікі.

Дарэчы, аб выніках. 
Паводле статы сты чны х 
звестак, 82 чалавека са 
100, якія злоўжывалі курэн- 
нем, пасля прымянення 
новага прэпарата альбо кі- 
нулі курыць зусім, альбо 
значна скарацілі колькасць 
выкураных цыгарэт.

цябе халадок у гарачы дзень,— 
сказала яна, а масліна схіліла 
свае галіны. 3 іх закропаў дух- 
мяны алей, і ўся пячора напоў- 
нілася духмянасцю.

3 сумам, але без зай- 
драсці глядзела на гэта елка. 
"Яны маюць рацыю,— думала 
яна — Дзе мне з імі параўнац- 
ца! Я такая бедная, нікчэмная, 

ці вартая я таго, каб наблізіцца 
да Боскага Дзіцяці!”

Але анёл сказаў ёй:
— У сваёй сціпласці ты 

прыніжаеш сябе, мілая елка, 
але я ўзвялічу цябе і ўпрыгожу 
лепш за тваіх сёстраў!

I анёл паглядзеў у неба.
А цёмнае неба было ўсы- 

панае святлістымі зоркам і. 
Анёл зрабіў знак, І адна за дру
гой зоркі сталі скатвацца на 
зямлю, проста на зялёныя га- 
ліны елкі. I хутка ўся яна заззя- 
ла бліскучымі агеньчыкамі. I 
калі Боскае Дзіця прачнулася, 
то не водар у пячоры, не рас- 
кошны веер пальмы прыцягнулі 
Яго ўвагу, а бліскучая елка. ,На 
яе зірнуў Ён, і ўсміхнуўся ёй, І 
працягнуў ёй ручкі.

Узрадавалася елка, але не 
заганарылася, і сваім ззяннем 
старалася асвятліць прысаром-

Вельмі вялікая ўвага ў 
лабараторы і надаецца і 
распрацоўцы прэпаратаў 
для лячэння сардэчна-са- 
судзістых захворванняў. 
Гаворка ідзе не пра новыя 
формы ўжо вядомых лека
вых злучэнняў, а пра ства
рэнне такіх біялагічных злу- 
чэнняў, якія валодаюць 
кардыятропным дзеяннем. 
У прыватнасці, у выніку 
шматлікіх даследаванняў 
быў створаны прэпарат 
"Нітраміл". Эксперыменты, 
праведзеныя на жывёлах, 
паказалі, што прэпарат дае 
м агутны  кам б інаваны  
эфект. Больш за тое, "Ніт- 
раміл" пераўзыходзіць усе 
вядомыя сусветныя ана- 
лагі. Новы прэпарат зарэ- 
гістраваны ў дзяржаўным 
рэестры, і пачалося патэн- 
таванне “ Нітраміла” за мя
жой. Зараз ужо аформілі 
м іж народ ную  зая ўку , 
прайшлі папярэднюю між- 
народную экспертызу, і 21 
еўрапейская краіна і ЗША 
прызналі прыярытэтнасць 
новага прэпарата. Ужо 
сёння гэтымі лекамі ціка- 
вяцца многія замежныя 
ф ірмы Ф ранц ы і, Індыі, 
ЗША.

Так, нягледзячы на ўсе 
матэрыяльныя цяжкасці, 
якія перажывае наша рэс- 
публіка і універсітэт, у ла- 
бараторыях НДІ фізіка-хі- 
мічных праблем працягва- 
юць ствараць цуды.

Кожны дзень працы — 
чарговы крок да перамогі 
над новай страшнай хваро- 
бай'.  ^

Вольга Хадарэнка

леных масліну і пальму, якія 
стаялі ў ценю. За ліха яна пла- 
ціла дабром.

I анёл бачыў гэта, і сказаў: 
— Ты добрае дрэўца, мілая 

елка, і за гэта ты будзеш 
узнагароджаная. Штогодугэты 
час ты, як цяпер, будзеш 
красавацца ў бляску мноства 
агнёў, і маленькія дзеці будуць, 

гледзячы на цябе, радавацца І 
весяліцца. I ты, сціплая зялёная 
елка, зро б іш ся  знакам  
вясёлага Каляднага свята.

Ф Ф  Sfe

Н аш а здароуе

Дыфтэрыя. Што вы 
павінны ведаць

П а д а н н е  а б  К а л я д н а й  ёлцы
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& м а л ь  па
И Новый год и ель зелёная, 

зелёная, 
зелёная, 

Свеча гореньем утомлённая, 
И некий милый человек.
И пахнет корка мандаринная, 
Звезда висит старинная,
И детство всё такое длинное, 
И наш такой короткий век...

Ю .Візбар

Новы'год... Hi адно свята, акрамя, напэўна, 
дня нараджэння, не выклікае ў нас столькі пры- 
емных хваляванняў. Гэтыя дні — як заканчэнне 
старага І пачатак новага, переход у нейкі новы 
стан, час падводзіць вынікі і планаваць будучае. 
У першым выпадку — дляаднаго чалавека, удру- 
гім — і для ўсяго чалавецтва.

Для дарослых Новы год І дзень нараджэння 
--тэта , безумоўна, трошачкі больш, чым свя
точны стол з блізкімі і дарагімі сэрцу людзьмі. А 
вось дзеиям абодва святы даюць рэальную маг- 
чымасць адчуць сябе дарослымі і затрымацца ў 
сваім казачным свеце. I першае і апошняе пры- 
водзіць маленькіх жыхароў планеты ў неапісаль- 
нае захапленне. Для дарослых жа як і даданне 
яшчэ аднаго года да асабістай жыццёвай калек- 
цыі, так і вяртанне ў навагодняе дзяцінства, так
сама выклікае ўсмешку. Але нагадвае яна хут- 
чэй за ўсё памядь аб нечым непаўторна-салод- 
кім і прыемным, чый смак матэрыялізуецца на 
вуснах у імгненне вока пасля першага імпульса 
ўспамінаў.

Адна душа ў чалавека. Такая ж самая яна і 
Ў дзіцяці, I ў старога. A пагэтаму няма чаго эдзіў- 
ляцца, што казкі аднолькава любяць усе. Пры- 
чым, самыя лепшыя казкі ўсвеце ствараюцьдля 
дзяцей іменна дарослыя.

Так, назаўсёды самай любімай навагодняй 
гісторыяй застаўся "Шчаўкунчык” . I ніхто, акра
мя, канешне, лгтаратуразнаўцаў, неспрабуе "да- 
кападца” да глыбіннага сэнсу казак Э.-Т.-А.Гоф- 
мана. Падзеі ў міфалагічным свеце, які стварыў 
сам пісьменнік, дзедям зразумелыя настолькі, 
наколькі кожная іншая казка незразумелая для 
дарослых. I калі б Э.Гофман больш нічога акра
мя “Шчаўкунчыка і мышынага караля" не напі- 
саў, то і гэтага для сусветнай літаратуры і яе 
чытачоў было б дастаткова.

Зірніце на афішу Дзяржаўнага тэатра опе
ры і балета Беларусі і вы абавязкова ўбачыце (і 
не толькі ў снежаньскім рэпертуары): П.І.Чайкоў- 
скі. "Шчаўкунчык" — дзённыя і вячэрнія спектак
ль для дзяцей і для дарослых. I не менш як два 
разы на месяц! (Дарэчы, у рэпертуары бела- 
рускай опернай трупы ёсць цудоўны спектакль 
“ Казкі Гофмана” на музыку Ж.Афенбаха. Гэта 
адна з дзвюх, адзіных у творчасці кампазітара, 
опер.)

Раім праглядзець яшчэ І праграму тэлепе- 
радач на святочныя дні, бо не можа быць, каб 
яно і ў гэты Новы год не парадавала нас сваім 
“ Шчаўкунчыкам”. Два гады назад гэта быў спек
такль Марыінскага тэатра. Год таму навучэнцы 
Маскоўскага харэаграфічнага вучылішча і ў сап- 
раваджэнні Расійскага нацыянальнага сімфаніч- 
нага аркестра паказалі сваю версію гэтага ба
лета. А для самых маленькіх існуе цудоўны "муль- 
цік", у якім казка Э. Гофмана апавядае гісторыю 
Золушкі праз чароўную музыку П.Чайкоўскага.

Жудасны мышыны кароль у гэтай казцы пра 
арэх Кракатукз'явіўся невыпадкова. Па-першае, 
барацьба Героя з Пачварай — асноўны міфала- 
гічны сюжэт у многіх народаў свету. Па-другое, 
здаўна лічылася, што ў навагоднюю (калядную) 
ноч, а таксама некалькі дзён перад ёю і пасля 
яе па зямлі са страшэннай сілай гуляе-разгуль- 
вае ўсялякая нечысць. Памятаеце, якую завіру- 
ху зрабіў чорт з аповесці М.Гогаля “Ноч перад 
Раством" і як знікпі з неба зоры і месяц?

A вось нашчадкі скандынаўскіх троляў — 
мумі-тролі, якія прыйшлі ў гісторыі фінскай пісь- 
менніцы Тувэ Янсан,— сучасныя дзіўныя істоты, 
а таксама іх незвычайныя сябры (хемулі, фі- 
ліф’ёнкі, хомсы і інш.) ужо не такія шкодныя, як 
іх гіродкі. Вядома, што тролі сапраўды дапама- 
галі тым, каму сімпатызавалі. А з цягам часу яны 
зусім асіміляваліся з добрымі духамі прыроды. I 
ў навагодняй казцы Тувэ Янсан “Елка" мумі-тролі 
ад шчырага і пяшчотнага сэрца робяць пада- 
рункі ўсім, хто жыве побач з імі ў ІУІумі-доле.

... Зіма перш-наперш асацыіруецца ў нас 
са снегам. А яго, як вядома, больш за ўсё на 
Поўначы. Пагэтаму для таго, каб стварыць са- 
праўдную “Зімовую казку”, трэба хаця б у мэ
рах палятаць над заснежанай Германіяй, Фін- 
ляндыяй, Скандынавіяй... Іменна там, у краіне, 
што завецца Данія, жыў самы любімы дзіцячы 
пісьменнік Андэрсан. Ён ствараў трошкі сумныя, 
але поўныя пяшчоты і замілавання гісторыі. На

ват яго Снежная каралева не ўспрымаецца як 
сусветны вораг, а выкпікае спачуванне. Дзюй- 
мовачка, маленькая Іда са сваімі чароўнымі квет- 
камі, Русалачка, Оле Лукойе праявіліся ў нашым 
свеце пасля з'яўлення іх у свеце гэтага цудоў- 
нага чалавека.

У гэтам годзе Х.-К.Андэрсэну споўнілася 
190 гадоў. Столькі ж існуюць і яго казкі. Ён вы- 
карыстоўваў і народныя сюжэты (“Свінапас", 
"Дзікія лебедзі” , “Крэсіва",'"Прынцэса на гаро- 
шыне"), аднак найбольшай папулярнасцю, як ад- 
значалі і пісьменнік, і яго Сучаснікі, карысталіся 
менавіта тыя, што былі скпадзеныя самім Ан- 
дэрсанам.

Такім шэдэўрам стала і казка "Елка". Гэты 
твор — што само жыццё: запальванне першага 
агеньчыка — феерверк — самотнае згасанне.

Усё наша жыццё, па словах і музыцы Юрыя 
Візбара, ёсць "этапы дакранання да зямлі” . Ha- 
раджэнне і першыя крокі ў чыстай Прыродзе, 
зліццё з ёю целам і душой раптам абрываюць 
несвядомыя пошукі чагосьці, якія пачынаюцца 
болем раны ад сякеры. А за гэта — безліч пры- 
гожанькіх цацак і салодкіх пачастункаў. Ane да- 
гараюць свечкі, і тыя людзі, што радаваліся на 
свята кожнай ёлачнай галінцы, мала таго, што 
выцягнулі яе, ужо ледзьве жывую, са сметніка, 
дык яшчэ і пераламалі ёй усё цела. Апошняе 
дакрананне да зямлі...

Жыццё трэба ўспрымаць такім, якое яно 
ёсць. Як гаворыцца ў казцы Х.-К.Андэрсэна 
“Апошняя жамчужына” , гора цяжкое, але, калі 
бачыць у ім адно з праяў жыцця, яно таксама 
прыносіць нам блаславенне. Памятаеце ў С.Ясе- 
ніна — "Будь же всё вовек благословенно, что 
пришло процвесть и умереть” .

Для старажытных Новы год, у адрозненне 
ад вясёлых вясенне-летніх святаў, падкрэсліваў 
ідэю смерці. Але смерць — гэта заўсёды нара- 
джэнне новага жыцця. I, мабыць, наўмысна скан- 
дынаўская пісьменніца Анні Сван, якая ствары- 
ла гісторыю “Ваверчаня і ёлачка”, вельмі падоб- 
ную да "Елкі” Х.-К.Андэрсэна, пасля апісання на- 
вагодняга свята ставіць шматкроп’е, і казка за- 
канчваецца.

Маленькае ваверчаня сябравала з прыго- 
жай ёлачкай. Але аднойчы яно знікла. Ёлку хут- 
ка ссекпі, вядома ж для навагодняга свята. I вось 
у нейкім чужым пакоі ваверчаня І ёлачка сустрэ- 
ліся зноў. Яна — пад святочнымі ўпрыгожван- 
нямі, яно — у кпетцы. Ледзьве дацягнулася да 
яе сваёй лапкай ёлачка, каб адчыніць дзверкі. 
Вось дзе была сапраўдная святочная радасць! 
Спакойным сном заснула ваверчаня на мяккіх 
галінках сваёй сяброўкі. А яна стамлёна і пяш- 
чотна ўсміхалася: навагодні цуд адбыўся, і ёй у 
гэтым свеце больш нічога не трэба...

Няхай жа І для вас, мае дарагія сябры, гэ- 
тае дзіцяча-дарослае свята стане хаця б адным 
днём, праведзеным на Планеце Навагодніх Ёлак 
(як для героя Дж.Радары). I няхай навагодняя 
ноч захавае для здзяйснення ўсе вашы жаданні!

Многія народы свету дагэтуль вераць у "ма- 
гію першага дня": як правядзеш першы дзень 
года, такім увесь год І будзе. Таму я, напрык- 
лад, збіраюся сустрэць Новы год за сямейным 
сталом. Яшчэ, магчыма, буду спяваць песні 
Ю.ВІзбара і чытаць казкі: з прынцамі, прынцэ- 
самі, чараўніцамі і... мараллю паводле Ш.Перо. 
Адно я ведаю дакладна: што б ні было, але ўсё 
роўна яно будзе амаль па Андэрсэну.

Вясёлага Новага года вам І вашаму шчас-
цю!

Кацярына Вадзімава

Тэт а яш чэ т рэба зразум еиъ!

Чытаем студэнцкія парты

Стоят столы дубовые,
Везде идут занятия.
Сидят дубы здоровые 
Без всякого понятия.

*  *  Ф

Товарищ, верь, придёт она— 
Благословенная степуха.
Все двери рухнут, и тогда 
Набьём своё пустое брюхо.

*  *  *

Мне снится сон, 
как будто нет тебя,
Быть может, 
злая муха покусала.
Как можно жить 
на свете не любя 
Домашнее, божественное сало? 

Ф ® ®

Любовь приходит и уходит,
А кушать хочется всегда.

*  ® ф

Полез по ягоды я на рябину, 
Рябина выгнулась дугой.

Я плясь об землю головой. 
Наелся, блин, рябины.

Jji jj; jJ;

Листья жёлтые
над городом кружатся,
Так и хочется 
схватить их и нажраться.

- ф  Ф ф

Даже если спирт замёрзнет, 
Всё равно я пить не брошу: 
Буду грызть его зубами,
Потому что он хороший.

»1*

И солнце светит ярче,
И веселей пейзаж,
Когда в желудке пляшет 
С2Н50Н.

Ф ® ф

Пушкин умер, Лермонтов умер, 
Вот и мне что-то нездоровится.

Чем писать на парте этой 
Написали бы в газету.

Фельетон

J l р  a  S e р к а
Што за свінушнік? Што вы, крыўдзі- 

це! Гэта проста кухня. Звычайная, студэн- 
цкая. Куханька, разумееце? Прыходзіць 
моладзь і... самі разумееце... Смецяць.

Любуецеся краявідам з вакна? Але, 
зіму абяцалі сёлета суровую. А што шкла 
няма — дык гэта ўжо даўно. Яшчэ з лета. 
Дый не выдула ж нікога пакуль што. Цьху- 
цьху-цьху, усё ж так! восьмы паверх. А сту
денты, яны народ не грузны, але — нічо- 
га, трымаюцца. Часам адзін за аднаго...

Чаму лужына вады? Гэта кран цячэ. 
Сантэхнік запіў. Што каму адрамантаваць 
— самі разумееце, бутэлька. Вось і назю- 
зіўся... Ну што вы! Студэнты — людзі 
шчодрыя, самі частуюць. Хоць бывае І на- 
адварот... Дык гэта яшчэ на першым кур
се. Некаторыя, праўда, спрабуюць не на- 
ліць — з такімі размова кароткая.

Прусакі? Яны ўжо даўно. Прапісаныя... 
Так, любяць. Самі падкормліваюць. Якая 
ж кухня без іх? Студэнты самі гавораць, 
што ўжо не толькі пуд солі з імі з ’елі, а 
яшчэ і сала.

Дзе? На сценцы? Гэта лепшыя ўзоры 
насценных запісаў... Ну што вы! Канешне 
ж, белім. Белім, белім кожны год, а ўсё 
адно яна застаецца колеру вашых чара- 
вікоў. Дый хіба ж можна такое сцерці! Пра- 
чытаць? Калі ласка, самае першае: “Што, 
жраць захацеў?” He, гэта не вам — напі-

сана так.
Далей — больш філасофскае: “Хто не 

быў маладым, той не быў дурным” . Ага, І 
мне падабаецца. Народ яны вучоны. Mo- 
гуць!

Далей. У лепшых традыцыях гэтага... 
Эпі-эпі...Эпісталярнага жанру! Проста 
перапіска Івана Грознага з князем Андрэ- 
ем Курбскім!.. Адкуль такія веды? Ды знай- 
шоў неяк тут кніжку. Тады і зразумеў, што 
Грозны мацерных слоў больш напісаў, 
чым на гэтай сценцы. Праўда! А што тут 
— гэта ж дробязь. Падумаеш: “Пайшоў 
ты...” He, гэта я не вам, крый божа!

Працягваем: “ Галя, я цябе кахаю” . 
Што? Ваша жонка? He, не ёй. У гэтай муж 
разумны... Ой, не!.. Дык і напісана ж: “А я 
кахаю іншага” . I прыпіска: “Ну і дурань!” 
Хто дурань? Вы? He, не Вы. Я? He, не я... 
Так, ляпнуў.

Вы лепей вось яшчэ... Што, ужо хо- 
ліць? А як жа?.. Самі казалі: трэба па- 
глядзець!

Ладна, самае апошняе, дэвіз. Мне 
вельмі падабаецца. Чытаць? “Свабоду 
нудыстам Запалярнага круга!” I вам дас- 
падобы? Вось ужо і падабаецца, а казалі 
“свінушнік” .

Paica Мшар
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