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"М ы  заўсёды  г тым,
што навучаем ся ва універсіт эце / /

Стар.

Указам Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета БССР ад 8 
красавіка 1977 года на базе 
двух раёнаў (Кастрычніцкага і 
Фрунзенскага) быў утвора'ны 
Маокоўскі раён стапіцы.

На момант утварэння 
колькасць насельніцтва склада- 
ла 69 тысячаў чалавек, а пло- 
шча — 12 кв.км. Пачынаўся 
раён ад скрыжавання вуліцы 
Валадарокага І праспекта Ле
нта  і скончваўся вёокай Пят- 
роўшчына.

Асваенне новай часткі ра- 
ёна пачалося з 6 лістапада 
1978 года, калі здалі ў эксплу- 
атацыю першы жылы дом па 
праспекту газеты "Праўда" ў 
мікрараёне Паўднёвы Захад-1. 
У гэты ж дзень пайшоў першы 
аўтобус па маршруту № 63.

Зараз Маокоўскі раён — 
адно з буйных адміністрацый- 
на-тэрытарыяльных утварэнняў 
Мінска. Тут жыве каля 250 ты- 
сячаў чалавек, у тым ліку 10 
тысячаў перасяленцаў з зоны 
аварыі на Нарнобыльскай АЭС. 
Раён дынамічна развіваецца і 
расце: яго плошча складае ўжо' 
24 кв.км, да 4 старых мікрара- 
ёнаў дадалося 11 новых.

Ha тэрыторыі раёна фун- 
кцыянуюць 26 прамысловых 
прадпрыемстваў, у тым ліку

— Аляксандр Мяфодзь- 
евіч, Вы скончылі Беларускі 
дзяржаўны  універсітэт. Калі 
ласка, узгадайце той час, 
кап і Вы былі студентам...

— Універсітэт для мяне. — 
сапраўды вялікі кавалак душы. 
Спачатку я вучыўся на падрых- 
тоўчым аддзяленні. Гэтабыло 
ўснежні 1975 года. Паступаць 
тады, як і цяпер, было цяжка: 
конкурс — 5-6 чалавек на мес- 
ца. Мне ж было лягчэй: быў 
стаж працы, І я толькі прый- 
шоў з войска. Як стаў студен
там, адразу актыўна ўкпючы- 
ўся ў грамадскае жыццё уні- 
версітэта. Быў членам праф- 
бюро юрыдычнага факульте
та, потым старшынёй праф- 
бюро факультета і адначасо- 
ва — членам прафбюро уні- 
версітэта. Так дайшоў да па- 
сады намесніка старшыні сту- 
денцкага прафкама. А стар
шынёй тады быў мапады кан- 
дытат навук Д розд Мікалай 
Мінавіч. Цікава было праца- 
ваць і камендантам студенцка- 
га інтэрната № 4, дзе жылі 
пераважна будучыя юрысты і 
філолагі. He ведаю, як сёння, 
а тады сапраўды быў час, капі 
ў дастатковай ступені было 
студэнцкае самакіраванне. У 
студсаветаў, у прафсаюзнай 
арганізацыі, у камітета камса- 
мола былі вялікія паўнамоцт- 
вы.

AAT "Прамень",-, AT “ Белмед- 
прэпараты” , камбінат о т к а т 
ных вырабаў, вагонарамонтны 
завод "Калібр" і інш. Існуе 20 
праектных і навукова-даслед- 
чых інотытутаў рэспубліканска- 
га і гарадскога значения, 30 
буйных будаўнічых і рамонтных

Маскоўскаму раёну сталіцы 8 красавіка спаўняецца  N  

20 гадоў. Магчыма, мы не звярнулі б  увагі на гэтую 
падзею, калі б  не дзве  важныя акалічнасці: па-першае, 
наш родны Беларускі дзяржаўны універсітэт знаходзіцца 
ў  гэтым раёне, па-другое, глава адміністрацыі 
Маскоўскага раёна Аляксандр Мяфодзьевіч Чыкілёў — 
выпускнік юрыдычнага факультета БДУ. 3  гэтай нагоды з  
Аляксандрам Мяфодзьевічам сустрэўся карэспандэнт  

\Б е л а р уска га  універсітэта”.

— Аляксандр Мяфодзь- 
евіч, раскажыце, кап і ласка, 
як студэнцтва ў  той час ба- 
віла вольны час?

— У чацвёртым інтэрнаце 
часта ладзілі вечары. Цяпер 
гета — дыскатэкі, а тады про
ста — танцы. На першым па- 
версе была зала — называлі 
мы яе мармуровай.

Час ад часу хадзілі ў кафе. 
Напрыклад, кавярню, якая 
была недалёка ад Чырвонага 
касцёла, мы называпі "ПНУ". 
Расшыфроўваецца проста — 
піўная насупраць універсітета. 
Кафе “Чебуречная” называпі 
“Кубінка” . Вядома ж, стыпен- 
дыі не хапала на шыкоўнае 
жыццё. Нейкі час я нават пра- 
цаваў вартаўніком па начах. 
Гета ўжо на старейшых кур
сах (калі быў намеснікам стар- 
шыні прафкама і атрымліваў 
зарплату 168 рублёў) меў маг- 
чымасць запрасіць дзяўчыну ў

пак дробнарознічнага гандлю, 
85 аб’ектаў побытавага абслу- 
гоўвання, 103 аб’екты грамад- 
скага харчавання, 249 крамаў 
харчовага і прамысловага ган
длю.

У раёне існуе дастаткова 
развітая і скпаданая сацыяль-

Маскоўскі 
гісторыя / сучаснасйь

арганізацыяў, 15 прадпрыемст- 
ваў транспарту і сувязі (сярод 
іх метрапалітэн) і інш.

Асаблівым гонарам раёна 
стаў увод у карыстанне ў 1996 
годзе дзіцячай паліклінікі № 8, 
на набыццё абсталявання для 
якой Адміністрацыя Прэзіден- 
та выдзеліла 740 тысячаў ня- 
мецкіх марак і 380 тысячаў до- 
лараў ЗША, а таксама працяг 
тралейбуснага маршрута да 
мікрараёна Малінаўка-4 і зда- 
ча ў эксплуатацыю новай ATC 
на 12 тысяч нумароў, што вы- 
рашыла праблему тэлефоннай 
сувязі ў мікрараёне Малінаўка.

Ha тэрыторыі раёна раз- 
мяшчаюцца больш за 1000 кро-

ная інфраструктура. Гэта 30 
агульнаадукацыйных школ, ся
род якіх 2 гімназіі, школа-ліцэй 
пры радыётэхнічным універсгге- 
це, 2 школы з музычна-хара- 
вым ухілам, 3 школы з паглыб- 
леным вывучэннем замежнай 
мовы, 3 школы з агульнаэстэ- 
тычным ухілам, школа мастац- 
тваў, 2 школы з фізкультурна- 
аздараўляльным ухілам. У ра
ёне працуюць 3 дапаможныя 
школы-інтэрнаты.

У раёне — 69 дзіцячых сад- 
коў, 15 медыцынскіх установаў 
(сярод іх — самыя буйныя клі- 
нікі горада: № 4 і № 9), 30 ус- 
тановаў культуры: Театр музыч- 
най камедыі, Рускі драматыч-

кафе. Аднойчы былі ў "Бры- 
ганціне” з будучай жонкай Hi- 
най. “Пасядзелі" на 28 рублёў. 
Як студент, канешне, зрабіў 
уражанне такой сумай. Дарэ- 
чы, пазнаёміліся мы ў вёсцы 
Межніца Чэрвеньскага раёна, 
калі былі ў калгасе "на буль
бе". Так што пра "бульбу" ў 
мяне засталіся добрыя ўра- 
жанні. Да таго ж, я мог бы на 
яе І не ездзіць, таму што звы- 
чайна кожнае лета быў у бу- 
даўнічым атрадзе. Тады вы- 
звапялі ад "бульбы" тых, хто 
працаваўу будатрадзе, Я быў 
нават камандзірам аднаго з іх 
— называўся ён “Радзімічы", 
Працавапі на ўдарнай аблас- 
ной будоўлі — школа ў пасёл- 
ку Падбяреззе Лакнянскага 

'раёна Пскоўскай вобласці. Да- 
рэчы, камандзірам занальна- 
га штаба Пскоўскай вобласці 
быў тады Алег Георгіевіч Слу- 
ка.

3  н а г о д ы

ны театр, кінатеатры "Цен
тральны", "Бяресце” , кіназала 
"Галактыка", дзіцяча-юнацкі 
центр “Ранак" і інш. На теры- 
торыі раёна 'знаходзяцца так
сама тры вядучых ВНУ дзяржа- 
вы: БДУ, БДПУ імя М.Танка, 
медыцынскі інстытут,— 5 пра- 
фесійна-тэхнічных вучылішчаў, 
1 тзхнікум.

Ёсць у Маскоўскім раёне і 
выдатныя архітзктурныя мясці- 
ны: Чырвоны касцёл святых 
Сымона і Алены, Дом ураду, 
Театр музычнай камедыі, Бела
руси дзяржаўны педагагічны 
універсітэт, Міжнародны адука- 
цыйны центр.

Як і ў кожным раёне сталі- 
цы, у Маскоўскім жывуць людзі, 
якія па праву з ’яўляюцца яго 
гонарам. Гета Герой Савецка- 
га Саюза, баявы лётчык, вете
ран Вялікай Айчыннай вайны 
М.М.Глебаў, народная артыст- 
ка БССР Н.В.Гайда, Герой Ca- 
цыялістычнай працы З.Д.Гарач- 
ка, Герой Сацыялістычнай пра
цы, удзельнік Вялікай Айчыннай 

. вайны В.А.Калінкін, тенісістка
Н.Зверава, алімпійская чемпі- 
ёнка ў Атланце К.Хадатовіч, за
служены дзеяч мастацтваў, кі- 
нарэжысёр-пастаноўшчык, да- 
цент Акадэм іі мастацтваў 
М.Н.Касымава.

— Апяксандр М яфодзь- 
евіч, ц і можаце Вы пахваліц- 
ца сва ім і поспехам і ў  вучо- 
бе?

— ІІІчыра скажу, што роз- 
ныя былі сітуацыі, але вучыў- 
ся больш-менш нармальна. Да 
4-га курса ў мяне была толькі 
адна тройка па грамадзянска- 
му праву. Пасля і яе я выправіў 
на чацвёрку. У канцы чацвёр- 
тага курса, дзесьці ў красаві- 
ку, перавёўся на завочную 
форму навучання, таму што 
цяжка было сумяшчаць паса- 
ду намесніка старшыні праф
кама і вучобу. У маі таго ж года 
быў ужо на 5-м курсе, а уво- 
сень — на 6-м курсе завочна- 
га адцзялення. Такім чынам, 
атрымалася, што па часе я 
скончыў універсітет разам са 
сваёй групай.

— Скажыце, кап і ласка, 
ц і карысталіся Вы шпаргал
камі  на экзаменах?

У ч о п а  С ё н н я  З а у т р а

Невядомыя злачынцы 
абрабавалі 11 сакаві 
ка музей гістарычнага 

факультэта. Была скрадзена уні- 
кальная калекцыя з 1903 срэбных 
манетаў арабскага хапіфату (канец 
I — пачатак Il тысячагоддзя нашай 
эры). Гэты скарб быў знойдзены 
на тэрыторыі Беларусі і меў над- 
звычайную гістарычную каштоў- 
насць, таксама як і матэрыяльную 
(паводле прыблізных ацэнак, вар- 
тасць скрадзенай калекцыі скла
дае 200-250 тысяч долараў ЗША).

— Канешне. як і боль- 
шасць студентаў, я карыстаў- 
ся шпаргалкамі, што тут ха- 
ваць. Нават удавалася часам 
праносіць кніжку. Але гэта ўсё 
залежала ад вы кладчы ка . 
Іншыя прадметы прыходзіла- 
ся пераздаваць па некалькі 
разоў. Напрыклад, рымскае 
права аж тры разы здаваў. 
Выкладчык трымаў сваё сло
ва: як скажа, што сёння здасць 
іспыт папова групы, так і было 
ў сапраўднасці. A увогуле быў 
цудоўнейшы час на юрыдыч- 
ным факультеце ў мае студен- 
цкія гады. Успамінаю прафе- 
сара Гараліка, Дулава, леген- 
дай факультэта быў намеснік 
декана Петаченка Міхаіл Ры- 
горавіч, I гапоўнае, мы заўсё- 
ды ганарыліся тым, што наву
чаемся ва універсітэце.

Гутарыла 
Таццяна К А З А К

Ш
чыра віншуем Irapa 
Волкава, выпускні 
ка ф із ічнага  ф а
культэта, які датэрмінова скончыў 

навучаньне ва універсітэце, аба- 
раніўшы падчас зімовай сесіі дып- 
ломную працу па тэме “Некаторыя 
пытаньні тэорыі акустычнага лазе
ра (САЗЕРА)” . Гэты цяпер ужо вы- 
пускнік БДУ, які можа быць прык- 
ладам для іншых, мае 10 працаў, 
прынятых для друку ў айчынных і 
замежных навуковых часопісах 
(частка з іх ужо надрукаваная), 

Апрача атрыманых ужо уні- 
версітэцкіх “корачак” , Irap узнага- 
роджаны дыпломам I ступені ад 
Міністэрства адукацыі за выдат- 
ную работу.

Яшчэ раз шчыра віншуем і 
зычым поспехаў у навуковай пра
цы, якой Irap займаецца зараз.

T I БДУ смяецца T I

Пад такой назвай да Дня гумару выходзіць зборнік жартаў і 
энекдотаў.

Набыць яго уюжна ў адцзеле выхаваўчай работы з молад- 
дзю (вул.Бабруйская,7, пакой 417, тэл.268-70-98), прафкаме 
студентаў (галоўны корпус, пакоі 302, 304, тэл.226-59-57, 220
96-13), прафбюро факультетаў, прафкаме супрацоўнікаў (галоў- 
ны корпус, пакоі 332, 337, тэл.226-57-06, 220-74-68).

Кошт аднаго асобніка — 12 тысячаў рублёў.
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B і н ш у е м і

А дным з неабход  
ных і абавязковых 
атрыбутаў універ- 

сітэта з ’яўляюцца кіёскі, дзе 
студэнты і выкладчыкі мо- 
гуць прыдбаць літаратуру і 
перыёдыку. Зрабіць верны 
выбар ім дапамагаюць жан- 
чыны, якія ў гэтых кіёсках 
працуюць і ад якіх часта за- 
лежыць “лёс” пакупніка...

Трыццаць тры гады таму 
да газетнага кіёска ў гапоў- 
ным корпусе падышла дзяў- 
чына і спытала, ці няма для 
яе працы. Пашанцавала, і 
яна засталася працаваць у 
кіёску. Думала, што часова 
— пакуль не знойдзе працу 
па спецыяльнасці.

Прадавала газеты, пра- 
глядала кнігі. Праходзілі дні, 
месяцы, гады. З ’яўляліся 
знаём ы я, сябры . Кожны  
дзень у восем гадзін раніцы

Еўдакія Харытонаўна Юзэфо- 
віч адкрывала кіёск і чула ад 
людзей, якія праходзілі паўз 
яе, "добры дзень”. I атры- 
малася так, што яна ўсё 
жыццё і працуе на гэтым 
месцы. Аб іншым не мары- 
ла, бо прыбытку не чакала і 
не гналася за ім, а больш ці- 
кавай працы і ўявіць не маг- 
ла (што можа быць цікавей 
за кнігі?).

Пашанцавала жанчыне з 
сяброўкай. Эла Данілаўна 
Анісенка, дэкан факультэта 
грамадскіх прафесій, паабя- 
цала, што з нагоды дня на- 
раджэння Еўдакіі Харытонаў- 
ны яны “яшчэ плакаты ма- 
ляваць будуць”. Ha што спа- 
лоханая імянінніца зазначы- 
ла: "Hi ў якім разе!”

Віншуем Вас, Еўдакія 
Харытонаўна!

Валерыя А Ў С Я Н ІК

А к т у а л ь н а

I. Уступ

1. Навошта н а м  
патрэбны /нтэрнэг ?

У свеце ідзе замена дру- 
каваных сродкаў інфармацыі 
электроннымі. Абумоўлена гэта 
тым, што сучасныя камп'ютэ- 
ры здольныя захоўваць і пера- 
працоўваць не толькі лікавыя 
велічыні, а інфармацыю ўвогу- 
ле, прычым з хуткасцю, неда- 
сягальнай для чалавека. Пра- 
цэс падрыхтоўкі і распаўсю- 
джвання электроннай газеты ці 
часопіса займае непараўналь- 
на меншы тэрмін, чым для дру- 
каванага выдання. Пошук ка- 
рыснай інфармацыі ў электрон
най базе дадзеных дае такія 
якасныя вынікі, якія ў прынцы- 
пе немагчыма атрымаць, пра- 
цуючы з даведнікамі-кнігамі. 
Адзін кампакт-дыск утрымлівае 
столькі тэксту, колькі яго можа 
змясціцца ў дзесятках тамоў 
энцыклапедыі; больш таго, 
праз сістэму тэлекамунікацый 
з адным дыскам могуць адна- 
часова знаёміцца многія чыта- 
чы. якія знаходзяцца нават у 
розных краінах. Інтэрнэт з ’яў- 
ляецца найбольш дэмакратыч- 
най часткай камп’ютэрызава- 
най інфармацыйнай прасторы; 
гэта сучасны аналаг традыцый- 
най публічнай бібліятэкі. Ігна- 
раваць яго азначае адмаўляц- 
Ha ад новых ведаў - а ці магчы- 
ма іакое ва універсітэце ?

2. Удакладнім тэр- 
м ін а л о г ію  —  ц і ўсе  
камп'ютэры, якія рас- 
паўсюджваюць інфар- 
ма-цыю праз глабаль- 
ныя тэлекамунікацый- 
ныя каналы, з'яўляюц- 
ца часткай Інтэрнэту ?

He, не ўсе. Сетка Інтэрнэт 
абўядноўвае ўстановы і асоб- 
ных грамадзян, якія праз свае 
камп'ютэры перадаюць інфар- 
мацыю ў агульнае карыстанне 
без папярэдніх умоваў і бяс- 
платна. Паралельна з Інтэрнэ- 
там існуюць камерцыйныя ан- 
лайнавыя службы (online servi
ces); працуюць яны толькі са 
сваімі падпісчыкамі і за гро- 
шы. Праўда, апошнім часам 
мяжа паміж Інтэрнэтам і анлай- 
навымі службамі патроху сці- 
раецца: і ў Інтэрнэце сустрака- 
юцца платныя паслугі, і камер
цыйныя арганізацыі прыадкры- 
ваюць вольны доступ да часткі 
сваіх фондаў.

3./нфармацыя  —  та- 
вар дарагі. X ro ж  яе ў  
Інтэрнэце распаўсюдж-

Тое, што Інтэрнэт - гэта сетка, якая звязвае камп'ютэры ў  цэлым  
свеце, вядома, відаць, усім. ГІэўная частка магчымасцяў Інтэрнэту - 
электронная пошта - выкарыстоўвалася Белдзяржуніверсітэтам 
дастаткова даўно. Сапраўдны ж  наш уваход у  міжнародную  
камп'ютэрную супольнасць адбыўся толькіўмінулым годзе, калі 
былі створаныя тэхнічныя ўмовы для працы ў  самай сучаснай галіне 
Інтэрнэту - у  World Wide Web. Ba універсітэце рэалізуецца праграма 
далучэння ўсіх факультэтаўд а  сусветнай камп'ютэрнай сеткі, таму 
інфармацыйная падрыхтоўка будучых карыстальнікаў - і  
супрацоўнікаў, і  студэнтаў - павінна пачынацца ўжо цяпер. Гэзета 
плануе надрукаваць серыю артыкулаў, якія дапамаглі б  пачаць 
самастойную пошукавую працу ў  Інтэрнэце тым, хто пакуль што мае 

^толькіэп ізады чнаедачы неннеда  камп'ютэра.__________________________________________________

U f m e  т а к о е

Інтэрнэт
вае бясплатна ?

Па-першае, усе больш- 
менш прыстойныя выдавецтвы: 
умовай паспяховай дзейнасці 
камерцыйнага прадпрыемства 
з ’яўляецЦа кваліфікавана зроб- 
леная рэклама, а лепшага агі- 
татара за прадукщыю, чым сама 
гэтая прадукцыя, знайсці, ві- 
даць, цяжка. Другая крыніца - 
некамерцыйныя арганізацыі, 
напрыклад, універсітэты і наву- 
ковыя таварыствы, зацікаўле- 
ныя, каб вынікі іх даследчай 
дзейнасці былі вядомыя як 
мага большай аудыторыі. I 
апошняе - the last but not the 
least - трэба памятаць, што ў 
свеце ёсць вельмі многа энту- 
зіястаў з дзіўным хобі - ства- 
раць і бескарысліва аддавацв 
створанае людзям.

4. Што карыснага 
можна знайсці ў  Інтэр- 
нэце ?

Спадзяванні на тое, што ў 
Інтэрнэце ёсць усё, пакуль што 
не маюць лад сабою падста- 
ваў. Тым не менш, інфарма- 
цыйныя рэсурсы Інтэрнэта ве- 
лізарныя. Навуковыя работнікі 
знойдуць звесткі пра друкава- 
ныя перыядычныя выданні (тэ- 
матыка, змест, правілы для 
аўтараў), паведамленні пра 
канферэнцыі, каталогі вьщавец- 
тваў і анатацыі кніг, газеты, на
вуковыя артыкулы і цэлыя на
вуковыя часопісы, што выхо- 
дзяць толькі ў электронным 
фармаце, патэнтную інфарма-

цыю, найноўш ыя версіі 
камп'ютэрных праграм. Паміж 
іншымі справамі, праз Інтэрнэт 

. можна даведацца і аб надво- 
р'і, і аб раскпадзе транспарту, 
і ўвогуле аб тым, хто дзе чым 
займаецца ў свеце.

5. Ч аму тых, хто 
працуе з  Інтэрнэтам, 
клічуць “шукальнікамі” 
(англ. - searcher) ?

Інтэрнэт — гэтэ тэматычна 
нікім не кіруемая камп'ютэрная 
сетка з мільёнамі ўдзельнікаў. 
Інфармацыя ў Інтэрнэце паста- 
янна ўзнікае і можа знікнуць. 
калі толькі гэтага пажадае 
аўтар. Тут яшчэ няма біблія- 
графічных ідэнтыфікатараў, 
аналагічных УДК, але затое 
ёсць спецыяльныя праграмы- 
робаты, якія дапамагаюць ары- 
ентавацца ў кіберпрасторы. 
Здабыча патрэбнай інфармацыі 
ў Інтэрнэце - гэта сапраўдны 
пошук, і мэта нашых публіка- 
цыяў - дапамагчы вам зрабіць 
першыя крокі ў якасці Searcher.

6. Якую камп'ютэр
ную кваліфікацыю паві- 
нен мець карыстальнік?

Мінімальную — меншую, 
чым для працы з тэкставым 
рэдактарам.

Асобна трэба адзначыць 
абавязковае патрабаванне — 
валоданне англійскай мовай на 
такім узроўні, каб не даводзі- 
лася ўвесь час гартаць слоўнік.

II. С тр ук тур а  
Ін тэрнэту
7. U J to  такое te l

net, ftp, e-mail, Usenet, 
gopher, WWW ?

У пытанні пераліча- 
ныя асноўныя метады перада- 
чы і прыёму інфармацыі, што 
выкарыстоўваюцца ў Інтэрнэце. 
Кожны з метадаў патрабуе 
свайго праграмнага забеспя- 
чэння і выконваецца ў адпавед- 
насці з пэўнымі правіламі - так 
званым пратаколам.

Telnet (тэрмін ужываецца 
як назоўнік і як дзейнік) - далу- 
чэнне да аддаленага (remote) 
камп'ютэра для працы з пра- 
грамамі і базамі дадзеных, якія 
знаходзяцца на тым камп'ютэ
ры. Гэта адна з найстарэйшых 
формаў функцыявання Інтэрнэ- 
ту; цяпер telnet саступае свае 
пазіцыі вельмі папулярнаму і 
перспектыўнаму WWW.

FTP (FiIeTransfer Protokol)
- пратакол i метад переносу 
праграмаў ці іншых файлаў з 
аддаленага кам п 'ю тэра  на 
свой. Калі абстрагавацца ад 
асаблівасцяў дыялогу пад час 
гэтай аперацыі, то ftp  з'яўля- 
ецца аналагам вядомай каман- 
ды сору.

E-mail (вымаўляецца: і- 
мэйл) - электронная пошта. 
Сутнасць дакладна адлюстра- 
вана ў назве - гэта метад пе

реданы індывідуальнай карэс- 
пандэнцыі з аднаго камп'ютэ
ра на іншы.

Usenet - глабальная сістэ- 
ма забеспячэння дыскусій па- 
між любымі зацікаўленымі асо- 
бамі. Структурна Usenet скла- 
даецца з тысячаў Newsgroups, 
кожная з іх датычыцца пэўнай 
больш-менш шырокай прабле- 
мы. Функцыянальна Newsgroup 
- гэта велізарны часопіс, дзе 
можна апублікаваць сваю пра
цу ці змясціць каментар да чый- 
го-небудзь артыкула.

Gopher (вымаўляецца: 
гоўфа, г - выбухны) - пратакол 
і метад доступу да вялікай коль- 
касці інфармацыі, арганізава- 
най у форме ўкпадзеных ката- 
логаў. Структурным элементам 
іерархічнага дрэва ў гэтым вы- 
падку можа быць не толькі ка
талог ці файл, размешчаныя на 
дадзеным камп'ютэры, але І 
аўтаматычная сувязь (link) з ін- 
шым камп'ютэрам. Працуючы 
па пратаколу gopher, чытач па- 
вінен прайсці па дрэву катало- 
паў, знайсці патрэбны файл, 
перанесц і яго на свой 
камп’ютэр І там з ім азнаёміц- 
ца.

WWW (вымаўляецца: 
дабл'ю-дабл'ю-дабл'ю): сіноні- 
мы - W3, World Wide Web ці 
проста Web. Гэта найноўшая, 
самая універсальная і самая uj- 
кавая частка Інтэрнэту. Прата
кол, па яком у звязваюцца 
камп'ютэры ў WWW, завецца 
HTTP (HyperText Transfer Pro
tocol), што падкрэслівае гіпер- 
тэкставую (гл. ніжэй) будову 
яго дакументаў. Асноўнай фун- 
кцыяй WWW з'яўляецца забес- 
пячэнне чытача інфармацыяй, 
але ў патрэбных выпадках 
можа быць рэалізаваны пере
нос дадзеных і ў зваротным 
напрамку - адчытача да адда
ленага камп'ютэра. Сяродфай- 
лаў, што цыркулююць па WWW, 
сустракаюцца не толькі тэкста- 
выя дакументы, але і мульты- 
медыйныя (г. зн. з малюнкамі, 
гукамі і нават відэафрагмента- 
мі).

Менавіта на WWW мы 
сканцэнтруем нашу ўвагу ў да- 
лейшых публікацыях.

8. Што такое г і- 
пер тэкставы дакумент?

Гіпертэкставая структура 
дакумента не з'яўляецца вына- 
ходніцтвам камп'ютэрнай эры. 
Вядома, абсалютная боль- 
шасць нашай друкаванай літа- 
ратуры пабудаваная па ліней- 
наму прынцыпу; прачытаўшы 
першы сказ ці абзац, трэба 
паслядоўна пераходзіць да 
другога. потым да трэцяга і г.д. 
Але, напрыклад, у энцыклапе- 
дыі мы сустракаемся з іншай 
методыкай аб'ядноўвання тэ
матычна залежных тэкстаў: 
тэрміны. набраныя курсівам,

лагічна злучаюць артыкулы, 
размешчаныя ў розных месцах 
тому ці нават ў некалькіх тамах. 
Такое слова, што з ’яўляецца 
арганічнай часткай аднаго ін- 
фармацыйнага блоку і накіроў- 
ваё'чытача да іншага інфарма- 
цыйнага блоку, дае пачатак 
гіперсувязі (hyperlink, ці проста 
link) паміж дакументамі. Даку
мент. што ўтрымлівае ў сваім 
целе гіперсувязі, называецца 
гіпертэкставым (hypertext). Дц- 
значым, што, па прынятай ця
пер тэрміналогіі. гіпертэкставы- 
мі называюцца і такія дакумен
ты. дзе гіперсувязь пачынаец- 
ца не толькі ад слоў, а і ад гра- 
фічных элементаў.

Такім чынам. энцыклапе- 
дыя - гэта друкаваны гіпер- 
тэкст. У форме гіпертэксту ар- 
ганізавана дапамога (Help) апе- 
рацыйнай сістэмы Windows95. 
Што да Інтэрнэту. то гэты прын- 
цып ляжыць у аснове ўсёй ін- 
фармацыйнай структуры Worid 
Wide Web.

У дакументах WWW словы. 
з якіх пачынаецца гіперсувязь, 
знайсці лёгка - яны падкрэсле- 
ныя і звычайна запісаныя ін- 
шым колерам: малюнкі з гіпер- 
сувязямі адзначаныя каляровы- 
мі рамкамі.

У якасці ілюстрацыі пры- 
вядзем фрагмент тэксту, атры- 
манага з WWW (гіперсувязі 
падкрэсленыя):

There are also programs 
simply for viewing chemical line 
drawings. Svnopsvs. Ltd.. maker 
of the Accord chemical software 
package, distributes a freeware 
line drawing image viewer, cal
led the Internet Chemistry Viewer.

Гіперсувязь можа злучаць 
чытача з другой порцыяй гэта
га ж дакумента, ці з іншым фай
лам, ці нават з іншым 
камп'ютэрам, прычым для та- 
кіх пераходаў непатрэбна нія- 
кая апаратная ці праграмная 
пераналадка. Здараюцца сіту- 

ацыі, калі, пачаўшы збіраць ін- 
фармацыю ў Еўропе. незаўваж- 
на для сябе можна аг.ынуцца ў 
Амерыцы, каб неўзабаве пра- 
доўжыць працузноўу Еўропе...

Апошняе, што мы адзна- 
чым на гэты раз - тое, што 
аўтары гіпертэкставых даку- 
ментаў выкарыстоўваюць спе- 
цыяльнае праграмнае забеспя- 
чэнне. Найбольш часта нам бу
дуць сустракацца тэксты, пад- 
рыхтаваныя на мове HTML (Hy
perText Mark-up Language).

А .Р А Г О И Ш А  
С орасаўскі вучэбна- 
інфармацыйны цэнтр 
па хім ічнай адукацы і

Каф едра агупьнай  
х ім іі і  методыкі 

выкладання х ім іі
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T э с т ы I ж а р т а м ,  і ў с у р ’ ё з

Q k у  вас з пач
Kam вы хочаце даведацца пра сваё  \  

стаўленне да  гумару, адзначце адзін з  трох 
адказаў, найболым удалы, на вашу думку.
Калі ніводзін з  іх вам не спадабаецца, не 
адзначайце нічога.

1. Калі нехта ідзе ў  лес у  
грыбы на хадулях, ён робіць 
так:

а) каб было цікавей;
б) таму што баіцца змеяў;
в) каб лепей бачыць гры

бы.
2. Калі чалавек, які ганд- 

люе п івам  э бочкі, раптам 
просіць некага з  чаргі пры- 
несці яму ліманаду, ён робіць 
так:

а) таму што хоча за свае 
грошы выпіць чаго-небудзь 
лепшага:

б) каб насмяшыць чаргу;
в) таму што стаў на пра- 

вільны шлях.
3. Калі ваш калега заснуў 

на працы, то вы:
а) паклічаце начальніка;
б) пакуль ён спіць, пойдзе- 

це піць каву:
в) гучна грукнеце дзвяры- 

ма. .
4. У  трамваі вы паэнаё- 

міліся з  сімпатычнай дзяўчы- 
най (юнаком). Яна (ён) ад- 
маўляецца ад  спаткання з 
вамі. Вы адказваеце:

а) прыемна было пазнаё- 
міцца;

б) ладна, іншым разам:
в) а чаму?

Рынак патрабуе 
ад вытворчых І 
гандлёвых прад- 

пры ем стваў раш учасці і 
вынаходлівасці ў барацьбе 
з ка н кур э н та м і. Акрамя 
рэкламы тавараў і паслуг, 
вялікую ролю ў гэтым адыг- 
рывае назва самой фірмы. 
Чаму, напрыклад, швейная 
фабрыка імя Крупскай пе- 
раўтварылася ў “Элему", 
а? Больш прыгожа і, адпа- 
ведна, прэстыжна.

Аднак у пагоні за гуч- 
нымі на зва м і прадпры - 
мальнікі часам не задумва- 
юцца над значэннем пэў- 
ных словаў. Д астаткова  
ўспомніць назву гандпёва- 
га прадпрыемства “Фобія". 
Значэнне гэтага слова — 
навязлівы стан страху, які 
развіваецца пры некаторых 
псіхозах. Цікава, чаго ба- 
яцца прадстаўнікі гандлю: 
сябе, сваёй дзейнасці ці 
пакупніка, які, як вядрма, 
заўсёды мае рацыю? A што 
такое — у параўнанн і з 
“Ф обіяй” — назва даслед- 
чага цэнтра (які, дарэчы, 
займ аецца вытворчасцю 
паліграфічнай прадукцыі) 
“Калапс"? Зноў звернемся 
да слоўніка. “Калапс’’ ад 
лацінскага collapsus (асла- 
белы, які паваліўся) — ме- 
дыцынскі тэрмін, які азна- 
чае раптоўную сасудзістую 
недастатковасць, якая су- 
праваджаецца падзеннем 
артэрыяльнага і вянознага 
ц іс ку , што аб ум оўл івае  
цяжкі стан хворага. Наўрад 
ці такое слова падыходзіць 
для назвы прадпрыемства 
альбо ўстановы : яно не 
толькі не адпавядае про- 
філю дзейнасці, але і вы- 
клікае неўразуменне ў клі- 
ентаў.

Магчыма, гэтыя трады-

5. На просьбу вы падко- 
вага прахожага даць яму ты
сячу рублёў вы адказваеце:

а) вы чытаеце мае думкі;
б) на жаль, у мяне палучка 

толькі праз 10 дзён;
в) навошта яны вам?
6. Вам на вочы трапілася 

а б ява : “Мяняю “Волгу" на 
“Запарожац". Лічыце, што ча
лавек, як і д аў  гэтую аб'яву:

а) чакае, каб паглядзець. 
хто трапіцца на вудачку:

б) напэўна, не ведае, куды 
дзяваць грошы;

в) звар'яцеў!
7. Калі ў  перапоўненым 

трамваі нехта наступіў вам на 
нагу і  не збіраецца з яе сы 
ходзіць, вы ям у кажаце:

а) нага, на якой вы стаіц*
мая;

б) можа быць, мы з вам 
памяняемся месцамі?

в) будзьце ласкавы пасу- 
нуцца.

8. У  кульмінацыйны м о
мент тэлевізійнага дэгэктыў- 
нага фільма раптам гасне 
экран. Вы лічыце гэта:

а) цудоўнай магчымасцю 
кожнаму прыдумаць сваю вер- 
сію:

б) зусім натуральным;

цыі ідуць з часоў, калі кал- 
гасы і саўгасы называліся 
імёнамі Суворава, Кутуза- 
ва, Э нгельса , Чкалава і 
ўвогуле людзей, якія мелі 
даволі ўскосныя адносіны

в) кепскай работай тэхніч- 
нага персаналу на тэлебачанні.

9. К а л і ў  “Спортлато" 
выйгралі лічбы, закрэсленыя 
ва м і ў  білеце, як і вы забылі 
адправіць,— што гэта:

а) упушчаны шанц:
б) ваша нешанцаванне;
в) і ўвогуле жыццё не Уда- 

лося... ■
10. У  гасцях гаспадары  

частуюць вас тым, што вы 
пэўна He любіце. А вы:

а) з усмешкай з ’ясцё і ска- 
жаце, што гаспадыня дома — 
проста мастачка ў кулінарыі;

б) будзеце есці з такім 
выглядам, што ўсе зразуме- 
юць: вы робіце гэта з вялікім 
намаганнем:

в) адмовіцеся.

Падвядзем вынікі. За кожны 
адказ "а' налічваецца 3 балы, 
за адказ “6 — 2 балы, за адказ

r ' 1 бал Kaлі ніводзін э

адказаў вас не задаволіў — не 
атрымліваеце ні аднаго бала.

21-30 балаў. Гумар у вас 
папросту “бурліць” , нават пе- 
ралівае праз краі. Таму будзь
це больш стрыманым, інакш 
вашыя паводзіны можна вытлу- 
мачыць не так, як вам хацела- 
ся б.

11-20 балаў. Вы валода- 
еце здаровым, рэальным па- 
чуццём гумару, у жартах не пе- 
рабіраеце. Вашая дасціпнасць 
не закранае і не стамляе нава- 
кольных.

6-10 балаў. Нават у доб
рым настроі вы занадта прак- 
тычны, цвярозы ў меркаваннях, 
а гэта нікога не развесяліць. 
Хутчэй, стоміць навакольных.

0 -5  балаў. Вы змрочны 
чалавек, І ад гэтага вам няве- 
села, І сябрам таксама. He 
здзіўляйцеся, калі вашага тава- 
рыства часам пазбягаюць.

— Ну як?! Вытрымаў?!
— Ды не, але ж мне не 

ўпершыню. А вось экзамената- 
ры, тыя сапраўды ўжо не вы- 
трымалі.

»99
— Чаму вы ставіце мне 

двойку? Хіба я зрабіў шмат па- 
мылак?

— He, толькі адну: сунулі 
шпаргалку міма кішэні.

9 9 9
— Хто пойдзе адказваць 

першым, атрымае адзнаку на 
бал вышэй.

— Я іду, прафесар, стаўце 
мне "тры".

• • •
— Ваша прозвішча?— пы- 

таецца выкпадчык.
— Іваноў,— адказвае з 

усмешкай студэнт.
— А чаму вы пасміхаеце-

ся?
— Задаволены, што добра 

адказаў на першае пытанне.
• • •

Веды прыходзяць і сыхо- 
дзяць, а дыплом застаецца.

• • •
Дацэнт вывучае блыху:

кладзе яе на аркуш белай па- 
перы І загадвае:

— Скачы!
Блыха скача.
Дацэнт адрывае ў блыхі 

лапкі, зноў кладзе яе на аркуш 
белай паперы І загадвае:

— Скачы!
Блыха не скача. Дацэнт 

запісвае ў сваю будучую ды- 
сертацыю: “Якудалосявысвет- 
ліць шляхам доўгіх доследаў, 
органы слыху ў блох знахо- 
дзяцца ў лапках".

• • •
На абароне дысертацыі:
— На прыкладзе адной бе

лай вароны я магу даказаць, 
што чорных увогуле не існуе.

• • •

Амерыканскі фізік Эверш- 
мен падвёў баланс жыцця су- 
часнага навукоўца да 60 гадоў: 
дзяцінства і навучанне — 24 
гады, сон — 20 гадоў, адпачы- 
нак, выхадныя — 12 гадоў, ежа 
— 2,5 гады, іншыя патрэбы — 
1,25 года, Усяго —■ 59,75 года.
I толькі астатні час — 0,25 года 
(г.зн. 90 дзён) за ўсё 60-гадо- 
вае жыццё адцаецца навуцы.

Д А І  п а в е д а м л я е

У  лютым па Мінску адбылося 105 дарожна-транспартных зда 
рэнняў, у якіх загінулі 10 чалавек, а 106 атрымалі траўмы. У 
Маскоўскім раёне адбылося 15 ДТЗ: загінуўадзін чалавек, траў- 

мы атрымалі 60.
Супрацоўнікаў ДАІ турбуюць парушэнні дарожнай дысцыпліны з боку 

работнікаў і студэнтаў БДУ. Так, перавысілі вызначаную хуткасць малод- 
шы навуковы супрацоўнік А.Адамовіч, студэнты І.Давыдзюк, В.Арлоўскі. 
За кіраванне транспартным сродкам без наяўнасці пры сабе вадзіцель- 
скага пасведчання затрыманыя студэнты Д.Карандашоў, У.Ляешка. Ёсць 
парушальнікі і сярод пешаходаў — гэта студэнты У.Валасюк, А.Лазавік, 
Н.Муцянская.

А .К У Д Р А Ў Ц А Ў , дзяржаўтаінспектар М а с к о ў с ка й Д А !

Г э т а  я ш ч э  т р э б а  з р а з у м е ц ь !
верагодны х пош укау ат- 
рымлівае ўвогуле шэдэў- 
ры: напрыклад, навукова- 
вытворчае прадпрыемства 
“Андрэйтэхмаш ".

Назва гандлёвай фір-

тарэс"— “Антарис” , “Адап
тер”— “Адаптор"; “Акме”— 
“Акмэ” . У перакладзе з бе- 
ларускай мовы на рускую 
дапускаецца найбольшая 
колькасць памылак: “Буда-

ілі л ітару “ п". Канеш не, 
магчыма, словы спецыяль- 
на былі змененыя, але гэ 
тага не разумеюць кпіенты, 
і ў вачах апошніх падобныя 
змены  вы глядаю ць про-

Ш Т 0  9 I M E H I T B M M ? . .

да такой формы вядзення 
сельскай  га спад арк і, як 
калгас ці саўгас. I прасла- 
віліся яны не тым, што да- 
сягнулі выДатных вынікаў у 
вырошчванні бульбы ці вя- 
лікіх надояў. 3 гэтай наго- 
ды ўспам інаёцца Мінская 
д з іц я ч а я  ч ы гу н ка , якая 
была названа імем К.Зас- 
лонава. Калі б аршанскі ге
рой стаў вядомы • дзякую- 
чы свайму ліхому ваджэн- 
ню цягнікоў ці хаця б до- 
браму рамантаванню са- 
ставаў, было б зразумела. 
Але ён праславіўся мена- 
віта тым, што пускаў гэтыя 
самыя цягнікі пад адхон. 
Часы мінулі, а звычкі заста- 
ліся. Сёння можна сустрэць 
аграфірмы “Маркіза", “Аг- 
расакрат інтэрнэйш нл” і 
інш.

М ожна, канешне, на- 
зваць сваё прадпрыемства 
“Васілій І Францыск Скары- 
на". А д разу  зразум ел а , 
чым займаецца, а галоўнае 
— сціпла і з густам: штосьці 
накшталт “ галантарэйшчык 
І ка р о л ь ” . Д арэчы , гэта  
адна з найбольш пашыра- 
ных формаў назваў фірмаў: 
“Аляксееў і сы н” , “Аляк- 
с а н д р  і К °", “ П ятроў і 
сям’я” . Хтосьці шляхам не

мы “Быка за ро гі” даволі 
экстравагантная, хаця ад- 
дае нечым кшталту “Канто
ра па нарыхтоўцы рагоў і 
капытоў” даволі вядомага 
рамана Ільфа і Пятрова. 
Больш  н е п а р а зум е н н я ў  
узн ікае з назвай малога 
прадпры ем ства “Добрыя 
паслугі” . Сумняваюся, што 
камусьці спатрэбяцца па- 
сл у г і ф ірм ы  “ Н ядобры я 
паслугі” ...

Часта ў назвах фірмы 
выкарыстоўваюцца лічбы: 
“Два Сяргеі” , “Два сланы” , 
“Дзве двойкі” , “Дзве Але
ны” . А для таго, каб адроз- 
нівацца “А га та м ” , якіх у 
рэспубліцы больш за 20, 
н е ка то р ы я  б ізн е с м е н ы  
прыладжваюць да назвы 
лічбы. I атрымліваецца, два 
“Агаты-2 ” , чатыры “Агаты- 
3" і г.д. Альбо лічбу, якая 
азначае год утварэння фір- 
мы: “Агра-91", “Агра-92” і 
г.д. A калі падставіць да па- 
добнай назвы яшчэ тры 
плюсікі, то яна выглядае 
ўвогуле шыкоўна.

Але найбольш  нара- 
канняў выклікае правіль- 
насць нап ісання  назваў 
фірм. Так, можна сустрэць 
два, а то І тры варыянты 
напісання: “Антарес"—"Ан-

уник” І “Будавник", “Чарав- 
ница” , “Чарауница" і “Ча
ровница", “Д аб р а д зе й " І 
“Дабридзея". He ведаюць 
нашыя “ новыя беларусы” , 
ш то слова "А генчы к” , п і-

-А  ТЫ КТО ?

стай непісьменнасцю.
He менш цікавымі для 

філолагаў пададуцца І на
звы “ камкоў” . “Аўдые—ві- 
дые" акрамя арфаграфіч- 
ных памылак не маюць над

- Я ?  НАВЕР
НОЕ,
под-СНЕЖ

НИК.

шацца. з мяккім знакам, а 
суфікс у слове “Башмачек” 
праз “о".

Мноства памылак звя- 
зана з напісаннем замеж- 
ных словаў. He падазраваў, 
напэўна, прыватны прад- 
прымальнік, што назва яго 
фірмы “Анф іб ія” піш ацца 
праз “м” . Toe ж можна ска- 
заць і аб пісьменнасці біз- 
н е см е н а ў , якія  ў назве  
сваёй фірмы “Апполон” за- 
мест падвоенай “л” падво-

"ё" кропачак, што ў' бела- 
рускай мове абавязкова. 
Навату такіх, здаецца, пра- 
вільных назвах як “Гандпё- 
вая крама” ці “Камерцый- 
ная крама” можна ўбачыць 
сты л істы чную  п ам ы л ку . 
Д зе, скажыце вы, бачылі 
краму, якая не гандлюе? 
Гэта зараз робяць нават 
галерэі і музеі. Чым у такім 
вы падку  за й м а ц ц а  хр а 
мам? Альбо назва “Спажы- 
вецкія тавары” , якая такса

ма прымушае задумацца: 
навошта .вырабляць тава
ры, якія не прызначаны для 
спажыўцоў? У адваротным 
выпадку падобная вытвор- 
часць і гандаль губляюць 
сэнс . Прыкладная такая 
таўталогія (у народзе ка- 
жуць “ масла м асленае” ) 
назіраецца ў аб ’яве на ад- 
ным з “ кам коў” , які раз- 
мешчаны на Партызанскім 
праспекце : “ Патрапаныя 
грошы ў выглядзе рызма- 
ноў для разліку не прыма- 
юцца” . Кожнаму пісьменна- 
му чалавеку зр азум ел а , 
што “ грош ы ў вы гл яд зе  
рызманоў" абавязкова бу- 
дуць патрапанымі, і нават 
маленькія дзеці ведаюць, 
што грошы ў "камках" пры- 
маюцца толькі для разліку. 
A што значыць “Мінісупер- 
м аркет”? Вялікі, але ма- 
ленькі? Дзе логіка?

He адзін падручнік да- 
вядзецца перачытаць бе- 
ларускім прадпрымальні- 
кам, каб навучыцца пра- 
вільна He толькі весці свой 
бізнес, але і пісаць назву 
сваёй  ф ірм ы , У рэш ц е  
рэшт ім трэба зразумець, 
што іх дзейнасць залежыць 
у першую чаргу ад улас- 
най пісьменнасці І добрап- 
ры стойнасці. А тым, хто 
яшчэ зб іраецца адкрыць 
сваю фірму І шукае для яе 
прыстойную  назву,— м а
л е н ька я  па р а д а : чым
больш мудрагелістае сло
ва, тым большая магчы- 
масць напісаць яго няпра- 
вільна. Памятайце: усё ге- 
ніяльнае — проста, І, тым 
не менш, рэгіструючы сваё 
прадпрыемства, звярніце- 
ся хаця б да слоўніка.

Наташе САВЕЛЬЕВА
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ФУТБАЛІСТЫ 3 ПЕРШАГА КУРСА
Яшчэ на ўроках фізкультуры, "накручваю- 

чы кругі” вакол школы, я заўсёды бурчала, што 
ў журнал не запісвалі хвіліны, за якія я даганя- 
ла аўтобус, спазняючыся на інтэрв'ю. А на 
пытанне пра любімую дыстанцыю казала— бег 
з перашкодамі, і заўсёды дадавапа: “На шпіль- 
ках, у міні-спадніцы праз лаўкі стадыёна “Ды- 
нама” .

Пазней, ва універсітэце, заўважыла адмет- 
ную асабліваоць журналістаў: людзі, якія за 
дзень “наматваюць” дзесяткі кіламетраў, вельмі 
рэдка сябруюць з фіэкультурай. Я не хачу па- 
сыпаць гапаву попелам і аналізаваць усе qpo- 
махі журфакаўцаў. У мяне крыху іншая мэта. 
Футбол. Магчыма, менавіта ў гэтам відзе спор
ту журналісты прымусяць сябе паважаць. М аг
чыма...

У першым жа матчы ўразілі хлопцы з пер- 
шага курса: магутнасць, вялікая хуткасць, дак- 
ладныя пасы, барацьба за кожны мяч. Больш

за ўсіх кінуліся ў вочы Вова Макаповіч і Саша 
Касцюк, якія раз за разам амапь без прабле- 
маў абміналі абарончыя рэдуты другога кур
са... -

Кожную суботу і сераду журнапісты ла- 
дзяць міні-турніры па футболу, дзе гуляюць 
да двух забітых мячоў з выбыццём. Збіраюцца 
камандаў шэсць з розных курсаў. калі-нікалі 
падыходзяць філфакаўфы. Амаль няма роўных 
камандзе першага курса: 2-3, максімум 5 па- 
ражэнняў на фоне 12-15, а то і 20 перамог у 
дзень (у хлопцаў была серыя з 14 перамог 
запар, прычым першыя 12 камандаў прайграпі 
“усухую"). Гуляюць у гэтай камандзе Саша 
Ластоўскі, Кірыл Жываловіч, браты-блізняты 
Саша і Irap Лапікавы.

Невысокі, апе прыгучы і гнуткі Саша Лас- 
тоўскі можа абараніць любы куток у варотах. 
Ён не баіцца не толькі моцных удараў мяча, 
апе і ног сапернікаў.

Лідэрам каманды рызыкну назваць Сашу 
Лапікава: без яго не абыходзіцца ні абарона, 
ні нападзенне.

У звязцы з ім гуляе Кірыл Жываловіч. Абод- 
ва — хлолцы тэхнічныя, валодаюць магутнымі 
ударамі, але ўсё ж такі Кірыл больш схільны 
да нападзення: выконвае ўсе штрафныя. не 
прамінае магчымасці запхнуць мяч у вароты, 
калі сапернік пакідае яго без догляду побач са 
сваім варатаром.

Гапоўная якасць Irapa Лапікава — здоль- 
насць аказвацца менавіта ў тым месцы, ад- 
куль лепш за ўсё адправіць мяч у вароты.

У чым сіла гэтай каманды? У надзейнасці 
Сашы Лапікава? Праходах Кірыла Жывалові- 
ча? Настойлівасці Irapa Лапікава? Сыгранасці? 
He без таго... Але я заўважыла, што ўсё ў поў- 
ным парадку, пакуль хлопцы гуляюць спакой- 
на, падтрымліваючы і падбадзёрваючы адзін 
аднаго. A як толькі блізняты пачынаюць вы-

святляць адносіны паміж сабой, каманда па- 
чынае прапускаць мячы, а то і зусім прайграе.

Але якім бы добрым ні быў наш першы 
курс, а шанцы журфака наблізіцца да футболь- 
най эліты універсітэта могуць шанцамі і за- 
стацца, бо вялікі футбол мае свае асаблівасці. 
Далей варта зазначыць. што каманду скпада- 
юць 11 чалавек, а не 4. I я не ўпэўнена, што ў 
зборную журфака возьмуць першакурснікаў 
нават з лепшай каманды: магчыма, аднаго- 
двух. На жаль, на журфаку няма чалавека. лі- 
дэра, які павёў бы за сабой каманду, стрымлі- 
ваў бы.хлопцаў І не даваў нервавацца. Чала
век, які на гэтую ролю прэтэндуе, з ёй не спра- 
ўляецца. Мажліва, на гэтае месца болей паса- 
ваў бы хто з каманды, але — ізноў жа — яны 
першакурснікі.

Вольга КА ЗД ЗЕ Р КА

Ч ы т а л ь н а я  з а л а

S Мы ўсе ў  дзяцінстве лю бім  казкі. Але ц і 
разумеем іх, калі вырастаем? Нашая даўняя 
аўтарка супрацоўніца універсітэта Кацярына 
Бруева прапануе ацаніць адзін з  казачна- 
міфалагічных вобразаў, знаёмых нам з  
.маленства...

Кожны чалавек, якому ў  
дзяцінстве чыталі казкі, добра 
памятае герояў адной з іх  — 
Хаўрошачку і  яе цудоўную па- 
мочніцу-карову. Гэтая казка вя- 
домая нам з рускамоўных кры- 
ніцаў, але варыянты такога сю- 
жэту сустракаюцца і ў  беларус- 
кіх крыніцах. Карова, якая да- 
памагае беднай дзяўчыне пе- 
раадолець здзекі мачыхі, вы
конвае самыя незвычайныя за- 
гады розным і цудадзейнымі 
спосабамі. Кожны з нас успры- 
маў гэтую казку ў  дзяцінстве 
(дарэчы, і  ўсе астатнія казкі 
таксама) як звычайны аповед 
пра тое, што адбываецца не- 
дзе ў  суседнім двары з сусед- 
скай дзяўчынкай. Дзеці не ве- 
даюць розніцы паміж цудадзей- 
ным і  звычайным. У  гэтым іх 
вялікая моц і  шчасце, якое яны 
ўсе жадаюць захапіць з сабою 
ў  дарослае жыццё. A дарослыя 
ўжо чытаюць казкіпа-свойму...

Нябесная карова, якая так
сама мадэлюе свет, ушаноўва- 
лася і ў старажытным Егіпце. Ці- 
кавы факт змяшчае "Махабхара- 
та" — сусветна вяд'омы эпас,

што кісель — асноўную страву 
старажытнай славянскай кухні — 
нашыя продкі гатавалі з асаблі- 
вага зерня, не ўжываючы больш 
аніякіх прадуктаў, акрамя вады. 
Цікава, што сярод рэцэптаў не- 
каторых усходніх народаў дагэ- 
туль можна знайсці і малочны кі- 
сель.

Малочныя рэкі славянскай 
міфалагічнай традыцыі бяруць 
свой пачатак з малочнага Акія- 
на, які, паводле ведыйскай тра- 
дыцыі, ахінае сусвет. 3 яго на- 
раджаецца поўня. Можа быць, 
пагэтаму ў некаторых міфалагіч-

Белая карова тлумачылася як 
прыбытак, багацце, здароўе.

Аднойчы егіпецкаму (!) фа
раону прысніўся дзіўны сон: з 
ракі выйшлі сем тлустых кароваў 
і сем худых, прычым апошнія 
раптам з ’елі першых. Пасля яму 
прысніліся сем поўных каласоў і 
сем пустых, з якімі зрабілася тое 
самае. Гэты сон ніхто не мог 
растлумачыць, пакуль нарэшце 
Іосіф не сказаў фараону, што 
каровы — гэта прамежак часу 
даўжынёй у сем гадоў. I каласы, 
і каровы ўвасабляюць сем гадоў 
дастатку, за якімі прыйдуць сем

— і жыве ў вышэйшым свеце.
Трохузроўневае раздзялен- 

не свету вядома многім міфало- 
гіям. Ёсць у казцы пра карову 
яшчэ і матыў, звязаны з гэтым,— 
матыў "трэцяга вока". Памятае- 
це дзіўную дзяўчыну, дачку ма- 
чыхі, з трыма вочкамі? У гэтай 
жа мачыхі ёсць і другая незвы- 
чайная дачка з адным вокам. У 
трэцяй дачкі, як і ў звычайных 
людзей, два вокі. Яна ўвасабляе 
сярэдні свет, дзе жывуць людзі. 
Істоты, якія прадстаўляюць ні- 
жэйшы свет у міфалогіях, маюць 
адно вока або не маюць вачэй

Піце, дзеці,
малакоф ф ф

Маёй маленькай Ганначцы

Сэнс большасці з вобразаў 
чарадзейных казак, да якіх ад- 
носяцца таксама казкі на сюжэт 
“цудоўная карова", застаецца не- 
дасягальным для розуму тых на- 
вукоўцаў, якія імкнуцца вытлума- 
чыць яго праз матэрыяльную 
зямную рэальнасць. Але ў нашым 
сэрцы і памяці захоўваюцца ас- 
ноўныя аксіёмы, па якіх будуец- 
ца і развіваецца Сусвет. Найвя- 
лікшым грунтоўным зводам такіх 
палажэнняў з’яўляюцца “Веды". 
Яны доўгі час існавалі ў вуснай 
традыцыі, а ў выглядзе пісьмо- 
вых тэкстаў былі занатаваныя на 
санскрыце некалькі тысячаў 
гадоў таму. Менавіта яны сцвяр- 
джаюць, што спрадвеку свет на- 
зываецца “го” — “карова” (гл., 
напр., Бхагавата-Пурана NI 2, 8). 
Тлумачэнне вельмі простае: ка
рова — як маці, якая нас корміць 
і аберагае. Як малое дзіця п'е 
мацярынскае малако, так і чала
век увогуле — дзіця Вялікай Маці
— можа харчавацца ежай толькі 
малочнай і расліннай якую дае 
зямля. У сувязі з гэтым быка на- 
зываюць бацькам, які клапоціц- 
ца пра сваю сям'ю, апрацоўва- 
ючы зямлю і вырошчваючы зер
не. У некаторых міфалагічных 
традыцыях гаворыцца, што бык
— аснова светабудовы.

складзены ў старажытнай Індыі. 
У ім сцвярджаецца, што першыя 
егіпецкія цары прыйшлі на зям
лю Кем (Егіпет) з Бхараты 
(Індыя). Калі людзі перастануць 
шанаваць кароваў, цывілізацыя 
скончыць сваё існаванне — гэ- 
тага ведычнага прынцыпу пры- 
трымліваецца і сучасная Індыя. 
Успомнім, з якой павагай ставяц- 
ца да каровы героі ўсходнесла- 
вянскіх казак, нашчадкі індаеўра- 
пейскай традыцыі. “Каровушка- 
матухна” ,— звяртаецца да яе Хаў- 
рошачка. ,

У чарадзейных казках часта 
апавядаецца пра малочныя рэкі 
з кісельнымі берагамі. Гэтыя рэкі 
цякуць за межамі людскога све
ту і гавораць не толькі пра ба
гацце трыдзесятага царства, як 
заўсёды было прынята мерка- 
ваць, а перш за ўсё нагадваюць 
чалавеку пра ўласнае існаванне. 
Сапраўды, у старажытнай Індыі, 
напрыклад, багатым лічыўся ча
лавек, які меў вялікі статак каро- 
ваў і незлічоную колькасць зер
ня. Для паўнацэннага развіцця 
людзям папросту неабходная ма- 
лочная і раслінная ежа. “Веды" 
называюць малако вадкай рэлі- 
гіяй, таму што яно спрыяе раз- 
віццю тонкіх тканак мозгу, а гэта 
(у сваю чаргу) дае магчымасць 
чалавеку спасцігнуць трансцэн- 
дэнтныя веды.

Цяпер мала хто памятае,

ных традыцыях не толькі бост- 
ваў поўні, але і Вялікую Маці 
ўяўлялі з рагамі каровы на гала- 
ве.

3 вобразам вярхоўнай ба- 
гіні часта зліваецца вобраз ба- 
гіні кахання і прыгажосці. "Веды” 
сцвярджаюць, што яна таксама 
нараджаецца з малочнага акія- 
на. Успомнім, што грэчаская ба- 
гіня Афрадыта з'яўляецца з бе- 
лапеннага акіяна. Адсюль мы 
можам прасачыць развіццё во- 
бразаў прыгажуняў славянскіх 
казак, якія жывуць на краі свету, 
за морам-акіянам, любяць купац- 
ца ў малацэ і прымушаюць ра- 
біць тое самае сваіх выбранні- 
каў. Мы памятаем, што стары 
цар, які на самой справе не з ’яў- 
ляўся суджаным дзяўчыны, гіне 
ў катле, а малады хлапец, што 
яе кахае, становіцца яшчэ пры- 
гажэйшым.

На планетах духоўнага све
ту знаходзяцца каровы, якія да- 
юць неабмежаваную колькасць 
малака. Яны з ’явіліся правобра- 
зам кароваў — жывёлаў матэры- 
яльнага свету. I калі вышэйшая 
жывая істота жадае прадказаць 
нейкую падзею жывым істотам 
Зямлі, то робіць гэта, насылаю- 
чы з дапамогай ілюзорнай энергіі 
ўяўленні менавіта ў выглядзе ка
ровы. Так, напрыклад, хвароба 
“прыходзіла” да людзей у вы
глядзе каровы чорнага колеру.

галодных гадоў (Быццё 41: 2-4, 
26-27), Такім чынам, трансцэн- 
дэнтцы час набывае вобраз ма- 
тэрыяльнай каровы і становіцца 
роўным зямному году.

У ведыйскай традыцыі існуе 
яшчэ паняцце каровы жадання — 
сурабхі, або камадхену. Казач- 
ная карова таксама выконвае 
просьбы Хаўрошачкі, якія, у свой 
чарод, адпавядаюць загадам яе 
мачыхі. Гэтыя просьбы выконва- 
юцца ў розных сюжэтных вары- 
янтах некалькімі шляхамі: дзяў- 
чына бярэ ў каровы рог, І ён дае 
тое, што просіш; трэба сказаць, 
чаго ты жадаеш, проста ў вуха 
каровы; трэба пралезці праз ка- 
ровіна вуха; дзяўчына засынае, 
а ўсю работу выконваюць тыя 
жывёлы, якім загадав карова (на
прыклад, козы). Рог, з якога мож
на здабыць тое, што пажадаеш, 
вядомы нам з грэчаскай міфа- 
логіі як "рог дастатку” . Напом- 
нім, што ён быў зроблены з рога 
казы, якая з ’яўлялася "малочнай 
маці" Зеўса — вярхоўнага алім- 
пійскага бога. Як мы адзначылі 
вышэй, просьбу дзяўчыны дапа- 
магае выканаць каза. У прымі- 
тыўным тлумачэнні — гэта яшчэ 
адна жывёла, якая мае рогі І дае 
малако. Да таго ж у славянскай І 
скандынаўскай міфалогіі, на
прыклад, каза таксама лічыцца 
жывёлай, якая належыць вярхоў- 
наму богу — Перуну або Одзіну

увогуле. Ix вельмі легка падма- 
нуць, як гэта зрабіў Адысей з 
цыклопам. як гэта зрабіла І на
шая Хаўрошачка. А вось “трэцяе 
вока" не падманеш, яно ўсё ба- 
чыць.

Даведалася мачыха пра 
цуды, якія выконвае карова, І за
гадала забіць гэтую жывёлу. У 
славянаў дазвалялася забіваць 
карову толькі ў рэдкіх выпадках 
(на вяселле або хаўтуры), бо яна 
вельмі шанавалася. Пагэтаму ма- 
чыху чакае пакаранне, а Хаўро- 
шачку — новае жыццё.

што карова мадэлюе свет індаеў- 
рапейцаў і ўвасабляе не столькі 
матэрыяльны вобраз, колькі 
трансцэндэнтны вобраз сусвет- 
нага дабрабыту. Дзяўчына до- 
рыць яблык свайму суджанаму, і 
вось — ужо хутка вяселле.

Здаўна найважнейшыя мо- 
манты чалавечага жыцця: нара- 
джэнне, ініцыяцыя, вяселле, 
смерць — лічыліся пераходнымі. 
На Усходзе, напрыклад, да іх да- 
лучаецца яшчэ і вяртанне дадо- 
му пасля доўгай адсутнасці. Ча
лавек перастае існавацьу гэтым 
свеце, пакуль другі раз не "на- 
родзіцца". Дарэчы, ва ўсходне- 
славянскіх казках таксама ад- 
люстраваны гэты матыў: герой, 
які некалі пайшоў на пошукі тры
дзесятага царства, не можа вяр- 
нуцца ў свой свет тым самым 
шляхам, якім з яго выходзіў. Пас
ля вяртання ў свет жывых яго ніх- 
то не пазнае, нават самыя бліз- 
кія людзі — бацька, браты. ин
веста. Але маці пазнае героя заў- 
сёды і ва ўсялякім выглядзе.

Рытуал "другога нараджэн- 
ня" на Усходзе праходзіць на- 
ступным чынам. Чалавек павінен 
пралезці праз ногі статуі каровы 
(у некаторых выпадках задзей- 
нічаюць жывую карову). Выбіра- 
ёцца другі бацька — звычайна, 
заможны чалавек (той самы, у 
каго вялікі статак І многа збож- 
жа). Толькі пасля гэтага падарож- 
нік зноў уваходзіць у свет лю
дзей. Таксама праходзіць і аб- 
рад усынаўлення. Калі дзіця яшчэ 
малое, то прыёмная маці імітуе 
роды з яго ўдзелам.

Карова-маці дапамагае ге- 
раіні казкі, маладой дзяўчыне, 
выйсці замуж, нарадзіцца другі 
раз у іншай якасці, у іншай сям'і. 
Дарэчы, і вясельны каравай — 
гэта не што іншае, як матэры- 
яльнае ўвасабленне сусвету. 
Мука (прадукт перапрацоўкі рас- 
лінаў) змешваецца з вадкасцю 

(часткай Спрадвечнага Акіяна) — 
працэс стварэння новага сусве
ту. Каравай мае круглую аснову 
(частка сусвету — Зямля — уяўля- 
лася славянамі ў форме яйка), 
неКалькі ўзроўняў (звычайна, 
тры) і называецца імем жывёлы, 
на якой трымаецца ўсё ў сусве- 
це, — КАРОВА.

- 3 костак або вантробаў ка
ровы вырастав прыгожае дрэва 
з залатымі яблыкамі. Гэтае дрэ
ва з ’яўляецца інкарнацыяй Cy- 
светнага Дрэва, якое ўсе міфа- 
логіі лічаць першым створаным 
элементам. У дадзеным выпад
ку яно "нараджаецца” ад каро
вы. Гэта яшчэ раз пацвярджае,

Расказвайце дзецям казкі, 
/ няхай ім сняцца белыя каро
вы, залатыя яблыкі / рэкі з кі- 
сельнымі берагамі. / барані вас 
Бог сказаць ім, што гэта толькі 
сон...

Кацяры на БРУЕВА
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