
30 кастрычніка 1921 года ў X' 
Беларускім дзяржаўным універ- у -A 
сітэце пачаліся першыя заняткі. Ш Я  
1390 студэнтаў навучаліся на pa- J B I  
бочым, медыцынскім і факультэ- Tbk 
це грамадскіх навук. Прафесарска- ш і  
выкладчыцкі калектыў у той час vKfl 
складаўся з 49 чалавек, сярод якіх ^  
было 14 прафесараў і 25 дацэнтаў.

Цяпер Беларускі дзяржаўны ўні- 
версітэт буйнейшы навўкоВа-аду- jm 
кацыйны цэнтр кр а ін ы , некал ькі 
гадоў таму сн аф іцы йна прызнаны  
вядучай вышэйшай навучальнай ус- 
тановай у сістэме нацыянальнай аду- 
кацыі Беларусі.

Усяго на дзённай абозавочгіай  Щ' 
форме навучання ў БДУ займаецца 
звыш 16 ты сяч с ту д э н та ў . Вы- : 
пускнікі нашага універсітэта вядо- J  
мы не толькі ў Беларусі, але і да- ' Я  
лёка зя яе межамі.' ,

3  кожным годам БДУ сталее, набіраецца 
вопыту. Яму ўжо 77 гадоў. Але тэта якраз той 
выпадак, калі гады надаюць яшчэ большую  
значнасць, і з узростам БДУ толькі прыгажзе 
і мацнее.

У дзень нараджэння нашага універсітэта 
жадаем усім супрацоўнікам і студэнтам твор- 
чага ўздыму, вялікіх поспехаў у навучальнай 
і навукова-даследчай дзейнасці.

Фот а з а р х іва  "  Беларускага універсіт эт а"
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Семінар-практыкум 
на базе БДУ

13 кастрычніка на базе Белдзяржуніверсітэта прайшоў 
семінар-практыкум вузаўскіх камітэтаў БПСМ горада Мінска.

У семінары бралі ўдзел першы сакратар Мінскага гарад- 
скога камітэта БПСМ Г. Маскаленка, начальнік аддзела па 
рабоце са студэнцкай моладдзю Мінскага гарадскога камі- 
тэта БПСМ А. Суша, прадстаўнікі структур па рабоце з мо
ладдзю БДУ, сакратары камітэтаў БПСМ універсітэта, Бела- 
рускай дзяржаўнай політэхнічнай акадэміі, Беларускага дзяр- 
жаўнага педагагічнага універсітэта, Акадэміі фізвыхавання і 
спорту, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, 
Міжнароднага інстытута па радыяэкалогіі імя Сахарава і 
іншых ВНУ Мінска.

Удзельнікі мерапрыемства пазнаёміліся з новымі дакумен- 
тамі ў галіне дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі Рэспублікі Бе
ларусь, работай цэнтра занятасці БПСМ БДУ, вывучылі вопыт 
работы камітэта БПСМ Белдзяржуніверсітэта і Беларускай дзяр- 
жаўнай політэхнічнай акадэміі. Падчас работы семінара было 
адзначана, што ў некаторых ВНУ арганізацыі БПСМ не ўдзель- 
нічаюць у кантролі за выдаткоўваннем сродкаў стыпендыяль- 
нага фонду і фонду матэрыяльнага заахвочвання студэнтаў, а 
таксама не могуць дзейсна вырашаць пытанні сацыльна-быта- 
вога забеспячэння студэнцкай моладзі — часам самі камітэты 
БПСМ займаюць недастаткова актыўную пазіцыю.

3 мэтай абагульненн; вопыту і дапамогі вузаўскім арга- 
нізацыям БПСМ быў створаны Савет вузаўскіх камітэтаў 
БПСМ Мінска. Старг лнёй Савета аднагалосна быў абраны 
сакратар камітэта БПСМ БДУ Павел Скалабан. Асноўныя 
мэты створанай структуры — каардынацыя дзейнасці і ўма- 
цаванне студэнцкіх арганізацый БПСМ, садзейнічанне развіццю 
навуковай творчасці студэнцкай моладзі, абагульненне і вы- 
вучэнне перадавога вопыту работы студэнцкіх аб’яднанняў, 
органаў студэнцкага самакіравання.

М ікалай ДАШ КЕВІЧ, студэнт 4  курса  юрыдычнага
ф акультэта

РЭСПУБЛІКАНСКІ ШСТЫТУТ 
ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ БДУ

авяўляе конкурс на замяшчэнне ласал 
лрасресарска-выклазчыцкага составу:

Загадчыка кафедры філасофіі і куль- 
туралогіі;

Дацэнта кафедры тэхналогій адукацыі. 
Дакументы накіроўваць на адрас: 
220001, а. Мінск, вул. Маскоўская, 15, 

аддзел кадраў. Тэл. 222-83-15.

ПЕРШЫ РЭКТАР
Да 120-годдзя з дня нараджэння пер- 

шага рэктара Белдзяржуніверсітэта У.
I. Пічэты музей гісторыі БДУ падрыхта- 
ваў фотадакументальную выставу, дзе 
можна пазнаёміцца з некаторымі архіў- 
нымі матэрыяламі, якія, як паведаміў за- 
гадчык музея А. Зельскі, раней ніколі не 
экспанаваліся.

Там можна пабачыць асабістыя да
кументы Уладзіміра Іванавіча, яго наву-

Л CQtlib I  И 1ЩЩ «мйпмміц

СУСТРЭЧА 3 РЗКТАРАМ
19 кастрычніка адбылася сустрэча рэктара Белдзяржуніверсітэта Алякасандра Уладзіслававіча Ka- 

зуліна з прадстаўнікамі прафсаюзаў, Студэнцкага саюза, БПСМ, Савета старастаў. Ha сустрэчы таксама 
прысутнічалі прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце У. Б. Аджаеў, прарэктар па эканамічных пытаннях 
C. А. Векша, начальнік упраўлення выхаваўчай работы з моладдзю А. Б. Багдановіч.

Падчас гутаркі Аляксандр Уладзіслававіч адзначыў, што студэнты буйнейшай у рэспубліцы ВНУ 
павінны атрымліваць якаснае навучанне, якое б адпавядала сусветнаму ўзроўню. Сёння ва універсітэце 
каля чатырох тысяч студэнтаў навучаюцца на платнай аснове. У сувязі з эканамічным крызісам павялічы- 
ліся выдаткі на навучанне студэнтаў платнай формы, таму універсітэт быў вымушаны павысіць аплату.

Пасля абмеркавання рэктарам былі прыняты рашэнні аб магчымасці прэміраваць студэнтаў платнай 
формы навучання з па-за бюджэтных сродкаў, аб выдзяленні памяшканняў маладзёжным арганізацыям 
Бёлдзяржуніверсітэта, аб выдзяленні сродкаў на набыццё музыкальнай апаратуры і аргтэхнікі.

А. САКОЛЬНІК, старшыня Совета ст араст аў Б Д У

МОЛАДЗЬ -  ВЕТЗРАНАМ
Ужо другі год у Мінску 

праводзіцца акцыя "Моладзь 
— ветэранам".

М ерапры ем ства  пра- 
ходзіць у межах праграмы 
Мінскага гарадскога камітэ- 
та БПСМ "М іласэрнасць” . 
Мэта акцы і — дапамагчы 
адзінокім  састарэлым лю-

дзям падрыхтавацца да зімы. 
Створаны штаб, які ўзначаль- 
вае сакратар Мінскага гарад
скога камітэта K. B. Раслаў- 
цаў.

Арганізацыя БПСМ Бел- 
дзяржуніверсітэта актыўна 
ўключылася ў правядзенне 
акцыі. Добраахвотнікі праца- 
валі ў гаспадарках Мінскай 
вобласці, на базах гародніны

ў Мінску, прыбіралі і добраў- 
парадкавалі вуліцы, паркі, 
скверы.

Ha заробленыя сродкі 
будзе закуплена гародніна 
для ветэранаў і іншых сацы- 
яльна неабароненых катэго- 
рый насельніцтва.

П рэс-служ ба  каміт эт а  
БПСМ

Б елдзярж ун іверсіт эт а

S B ®
ковыя працы, выдадзеныя ў 1920-1940 
гады, рэдкія фотаздымкі, віншавальныя 
адрасы, зробленыя студэнтамі з наго- 
ды 25-годдзя навуковай дзейнасці У. I. 
Пічэты.

Выстава ладзіцца ў 206 аудыторыі 
галоўнага корпуса БДУ з 14 да 17 гадзін 
і працягне сваю работу да 2 лістапада.

Матэрыял пра першага рэктара Бел- 
дзяржуніверсітэта чытайце на 4-й ста- 
ронцы гэтага нумара.

К О Н К У Р С Ы

ЗА ШТО Я ЛЮБЛЮ 
ПРАФСАЮЗ

Прафком студэнтаў Белд- 
зяржуніверсітэта да свайго 75- 
годдзя аб’яўляе конкурс на 
лепшы артыкул на тэму «За 
што я люблю прафсаюз».

I прэмія — 1,5 млн. 
рублёў;

I! прэмія — 1 млн. рублёў;
III прэмія — 500 тыс. 

рублёў.
Таксама аб’яўляецца кон

курс на самую лепшую кары- 
катуру аб прафсаюзе:

I прэмія — 1,5 млн. 
рублёў;

II прэмія — 1 млн. рублёў;
NI прэмія — 500 тыс.

рублёў.
Усе жадаючыя паўдзельн- 

ічаць у гэтым конкурсе могуць 
падаваць свае матэрыялы ў 
прафком студэнтаў БДУ (пакой 
№ 302 галоўнага корпуса) да 
20 лістапада 1998 года.
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ЗАСЛУШАНЫ Я ДЗЕЯЧЫ НАВУК
Указам Прэзідэнта Рэс- 

публікі Беларусь ад 20 каст- 
рычніка 1998 года дэкану 
хім ічнага факультэта Бел- 
дзяржуніверсітэта, доктару 
хім ічных навук, прафесару 
Генадзю Аляксеевічу Брані- 
цкаму прысвоена ганаровае 
званне Заслужанага дзеяча 
навук Рэспублікі Беларусь.

Генадзь Аляксеевіч нара- 
дзіўся ў 1938 годзе, у 1960 — 
скончыў хімічны факультэт 
БДУ, у 1963 — аспірантуру, з 
1963 па 1978 год — асістэнт, 
дацэнт хімічнага факультэта, з 
1978 па 1989 год — намеснік 
дырэктара па навуковай рабо- 
це НДІ ФХП Белдзяржунівер- 
сітэта. У 1989-1995 гг. Генадзь 
Аляксеевіч займаў пасаду за- 
гадчыка аддзела НДІ ФХП. 3 
1995 года — дэкан хімічна- 
га факультэта.

В ы н ік і яго  навуковай 
дзейнасці надрукаваны ў 360

H  O  3 d  Я  K J U D Z d M

працах. Генадзь Аляксеевіч 
мае 78 аўтарскіх пасведчан- 
няў па вынаходніцтву. За грун- 
тоўны ўклад у стварэнне но
вых фотаграфічных матэрыя- 
лаў Г. А. Браніцкі ў 1990 го
дзе адзначаны амерыканскім 
фотаграфічным таварыствам 
спецыяльнай узнагародай — 
медалём Косара.

Указам Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь ад 20 каст- 
рычніка 1998 года галоўны 
навуковы супрацоўн ік HДІ 
фізіка-хімічных праблем БДУ, 
прафесар, акадэмік HAH Бе- 
ларусі, Заслужены дзеяч на
вук БССР Вадзім Васільевіч 
Свірыдаў узнагароджаны ме
далём Францыска Скарыны.

Нарадзіўся Вадзім Васіль- 
евіч у 1931 годзе. Працуе ў 
БДУ з 1955 года. 3 1979 па 
1993 год узначальваў НДІ 
фізіка-хімічных праблем БДУ. 
B. B. Свірыдаў унёс значны

уклад у развіцце даследаван- 
няў у галіне хіміі неарганіч- 
ных мікрагетэрагенных і плё- 
начных сістэм, фотахіміі цвёр- 
дых рэчываў, хіміі фотаграф- 
ічных працэсаў, а таксама прэ- 
паратыўнай неарган ічнай 
хіміі. У апоШні час ён сфар- 
міраваў і ўзначаліў у рэспуб- 
л іцы  новы напрамак, я к і 
інтэнсіўна развіваецца ў све- 
це — хімія нанастуктурыра- 
ваных сістэм. Вучоным апуб- 
лікавана больш за 400 наву- 
ковых прац, 3 манаграфіі і 5 
вучэбных дапаможнікаў. B. B. 
Свірыдаў мае каля 100 аў- 
тарскіх пасведчанняў на вы- 
находкі.

Да таго ж  Вадзім Baci- 
льевіч 30 гадоў узначальвае 
кафедру неарганічнай хім іі 
БДУ, з ’яўляецца галоўным 
рэдактарам часопіса «Хімія: 
праблемы выкладання».

ВУЧОБА ДЛЯ АКТЫBY
Ha пачатку кастры чн іка  на беразе 

Мінскага мора ў летнім аздараўленчым ла
геры для мінскага гарадскога актыву БПСМ 
была наладжана вучоба. Былі запрошаны 
аддзелы па справах моладзі Мінгарвыкан- 
кома і адміністрацыі раёнаў.

Ад БДУ ў мерапрыемстве ўдзельнічалі 
сакратар камітэта БПСМ П. Скалабан, сакра- 
тар камітэта БПСМ факультэта міжнародных 
адносін Д. Стульнікаў і пазаштатны супра- 
цоўнік прэс-цэнтра Мінскага гарадскога ка- 
мітэта БПСМ P. Касьянчык.

Удзельнікі злёту абменьваліся вопытам 
работы, працавалі ў праблемных лабарато- 
рыях. Па выніках гэтай працы яны абара- 
нялі праекты. Акрамя таго, яны мелі магчы- 
масць паўдзельнічаць у псіхалагічным трэн- 
інгу, які праводзіў вядучы інспектар Міністэр- 
ства адукацыі А. H. Сізанаў.

У апошні дзень вучобы былі падведзены 
вынікі работы, прайшоў пленум гарадскога 
камітэта, прыняты праграмы Мінскай гарадс- 
кой арганізацыі.

Руслан КАСЬЯНЧЫК, студэнт І-га  
курса  факультэта ж ур н а л іст ы к і

Т у р ы з м  м а е  п а т р э б у  у  п р а с р е с і я н а л а к

Падчас м інулагодняй аб іт уры енцкай ка м п а н іі ўперш ыню ў г іст оры і 
ун іверс іт эт а Вёўся набор  на спецыяльнасць «М енедж м ент  м іж н а р о д н а га  
т уры зм у». К онкурс , дарэчы, адразу  ж  быў немалы  — 3 ,5  чалавек і на месца. 
Цяпер на першым і  друг ім  к у р с а х  па гэтай спецы яльнасц і навучаецца каля 60 
чалавек. У  пачат ку каст ры чн іка  распачала  сваю дзейнасць на ф акульт эце  
м іж н а р о д н ы х  а днос ін  і  каф едра  пад т акой назвай. Узначал іў  яе Л еан ід  
М іхайлав іч  Гайдукевіч .

— Чым абумоўленг неабходнасць  
адкрыцця асобнай спецыяльнасці «Ме
неджмент м іжнародната турызму»?

— Неабходнасцю далейшага развіцця 
міжнароднага турызму ў нашай краіне і 
вял ікім  недахопам кадраў, якія  б мелі 
прафесійную падрыхтоўку менавіта ў гэтай 
сферы дзейнасці. Выправіць гэтае становішча 
і пры звана наша ка ф ед ра  ў цесным 
узаемадзеянні з Міністэрствам спорту і ту
рызму. Наколькі папулярная такая тэматыка 
ва ўсім свеце можна меркаваць па такіх па- 
казчыках: у агульным сусветным экспарце 
прамысловых тавараў і паслуг даходы ад 
міжнароднага турызму ўстойліва займаюць 
другое месца, саступаючы толькі экспарту 
нафты. Штогадовы прырост аб’ёмаў гэтай 
гал іны  складае  4 працэнты . Нашай 
рэспубліцы ўдалае транспартна-геаграфічнае 
становішча (праз Беларусь праходзяць 
турысцкія трасы паміж Заходняй Еўропай і 
Расіяй, Скандынавіяй і Украінай, краінамі 
Сярэдняй Азіі) дазволіла ў 1997 годзе толькі 
ад аднадзённых наведнікаў атрымаць каля 
90 мільёнаў долараў. I калі ў 1996 годзе 
Беларусь'з турысцкімі мэтамі наведала кры- 
ху больш за 16 тысяч замежных грамадзян, 
дык толькі за першы квартал 1998 года — 
26,4 тысячы. I яшчэ адна лічба — для леп- 
шага разумения актуальнасці гэтай тэмы — 
на сённяшні дзень ліцэнзію на міжнародную 
турысцкую дзейнасць маюць больш за 500 
прадпрыемстваў і арганізацый рэспублікі.

Н еабходнасць далейш ага  разв іцця 
міжнароднага турызму дыктуецца і наяўнас- 
цю ў рэспубліцы вялікага рэкрэацыйнага па- 
тэнцыялу. Ha тэры торы і нашай кра іны  
знаходзіцца гістарычная сталіца Полацкага 
княства  — П олацк, В я л іка га  княства  
Л ітоўскага  — Навагрудак, гістарычныя 
помнікі: Сафійскі сабор і Спаса-Праабра-

жэнская царква ў Полацку з унікальнымі 
фрэскамі Xl стагоддзя, замкавыя ансамблі ў 
Нясвіжы, Міры, Магілёве і іншыя. ІІІмат сла- 
вутых месцаў, звязаных з жыццём і Творчас- 
цю А. Пушкіна, Ф. Дастаеўскага, Т. Касцюшкі, 
М. Агінскага, А. Міцкевіча... Увогуле, больш 
за 15 тысяч аб’ектаў на Беларусі маюць 
гістарычную, культурную і архітэктурную 
значнасць.

— Ці ёсць адрозненне пры падрых- 
тоўцы спецы ялістаў для айчы ннага і 
м іж народнага турызму?

— Мы акцэнтуем увагу менавіта на 
міжнародным аспекце. Дасканалая падрых- 
тоўка па замежнай мове з улікам спецдыс- 
цыплін (па міжнародным праве, фінансах, 
дыпламатычнай і консульскай службах) у іх 
цесным узаемадзеянні — вось у чым адроз
ненне прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў 
для сферы міжнароднага турызму. На жаль, 
у нашай краіне яна пакуль не стала галіной. 
Сёння на турысцкіх прадпрыемствах працу- 
юць в ы п у с кн ік і з ды плом ам і х ім ік а ў , 
спецы ял істаў сельскай га спа да р кі. Па 
падліках Міністэрства спорту і турызму, у 
перападрыхтоўцы маюць патрэбу больш за 
2000 чалавек. -

— Але ж  падобныя спецыяльнасці 
ўжо некалькі гадоў існуюць у многіх  
камерцыйных ВНУ. У чым адрозненне?

— Т рзб а  ўл ічваць  тое , што ва 
універсітэце маецца матэрыяльная база, аб 
якой недзяржаўныя ВНУ могуць толькі ма- 
рыць. Есць і кадравы патэнцыял, таму што 
напрацоўкі па падрыхтоўцы спецыялістаў гэ- 
тага профілю меліся і на геаграфічным фа
культэце універсітэта, і на гістарычным, і на 
эканамічных падраздзяленнях філасофска- 
эканамічнага. Мы разлічваем выкарыстоўваць 
яго пры падрыхтоўцы спецыялістаў па на
шай спецыяльнасці. А  на кафедры працу-

юць таксама выпускнікі універсітэта. Сярэдні 
ўзрост выкладчыкаў — каля 34 гадоў.

Да таго ж  статус дзяржаўнай ВНУ даз- 
валяе студэнтам і іх бацькам быць упэўненым) 
ў тым, што якасць падрыхтоўкі будзе забяс- 
печана на належным узроўні.

— Karo ж  вы будзеце рыхтаваць: 
радавы х с у п р а ц о ў н іка ў  турф ірм  ці 
кіраўнікоў?

— Закончыўшы факультэт міжнародных 
адносін па нашай спецыяльнасці, выпускнік 
будзе мець той узровень ведаў, які дазволіць 
яму працаваць на к ірую чы х пасадах у 
м ін іс тэ р с тв е , т у р ы с ц с к іх  ф ір м а х , 
прадстаўніцтвах нашай краіны за мяжой. 
Нашы студэнты ўжо праходзілі вучэбную 
практыку ў міністэрстве і турфірмах «Белйн-

'турйст», «Туссон вояж», «Республиканский 
Спутник». Водгукі аб іх працы вельмі прыс- 
то й н ы я . Ix м оўную  п а д р ы хто ўку  
выкарыстоўвалі вельмі актыўна. Заўважце, 
ужо пасля першага курса. Так што настрой 
у нас пасля летняй практыкі аптымістычны.

— Калі разглядаць сёння турысц
кую сферу рэспублікі, у ёй дамініруе  
п акул ь  вы язны  тур ы зм . Вашы  
выпускнікі будуць таксама арыентавац- 
ца на работу за мяжой?

— На жаль, унутраны турызм, які квітнеў 
у часы Савецкага Саюза, сёння ўжо патрэб- 
на рэаніміраваць. I гэта адзін з прыярытэт-

. ных накірункаў дзейнасці кафедры. Пра 
Беларусь за мяжой ведаюць мала. Аб маг- 
чымасцях адпачынку ў нашай краіне I яе 
славутасцях — яшчэ менш. Тут патрэбна 
а кты в ізац ы я  работы  па р а зв іц ц ю  
інфраструктуры, прадастаўленню больш якас- 
ных паслуг, з аднаго боку, І рэкламна- 
інфармацыйная дзейнасць - з другога. Важ
на яшчэ, каб рэкламны прадукт адпавядаў 
цалкам якасці паслуг.

Мы таксама будзем імкнуцца да сусвет- 
ных паказчыкаў. Пачынаючы з трэцяга-чац- 
вёртага курсаў для чытання дысцыплін па 
с п е ц ы я л іза ц ы і мы будзем  запраш аць 
спецыялістаў з-за мяжы, спадзяемся, што і 
нашы вьжладчыкі пройдуць там стажыроўку, 
у недалёкім будучым паявіцца такая магчы- 
масць І для студэнтаў.
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ЧУТКІАБ АРЫШЦІ 
HE ПАЦВЕРДЗІЛІСЯ.

30 ка с т р ы ч н ік а  1921 
года пачаліся заняткі ў Бел- 
дзяржуніверсітэце. У яго аў- 
дыторыі прыйшлі 1390 сту- 
дэнтаў. Ha трох факультэ- 
тах тады працавалі 14 пра- 
фесараў, 49 выкладчыкаў, 
10 асістэнтаў і 5 загадчы- 
каў кабінетаў. Першым рэк- 
тарам Белдзяржуніверсітэ- 
та стаў У ладз ім ір  Пічэта, 
чый 120-гадовы юбілей мы 
адсвяткавалі ў кастрычніку. 
Тэты прыгожы, элегантны 
мужчына нават знешне вы- 
глядаў як рускі прагрэсіў- 
ны ліберальны  праф есар 
пачатку XX стагоддзя. У яго 
абліччы было шмат артыс- 
тычнага, абаяльнага.

Пяру Уладзіміра Іванав- 
іча належаць 516 работ па 
гісторыі Расіі, Украіны , Бе
ларуси, П ольш чы , Ч э х іі, 
Сербіі, Балгарыі, даследа- 
ванні па гісторыі Літвы, Уз- 
бекістана, Францыі і іншых 
краін.

З а ко н ч ы ўш ы  П алтаў- 
скую класічную гімназію , ён 
паступіў на гісторыка-ф іла- 
лагічны факультэт Маскоў- 
скага універсітэта. У чэр- 
вені 1910 быў зацверджа- 
ны ў званні прыват-дацэн- 
та Маскоўскага універсітэта. 
А д н а к  я го  выкладчыцкая 
дзейнасць ва універсітэце 
працягвалася нядоўга . 3 
п р ы зн а ч э н н е м  на пост 
міністра народнай адукацыі 
рэакцы янера Л. A . Kaco 
Маскоўскі універсітэт у знак 
пратэсту ў лютым 1911 года 
пакінула група перадавых 
прафесараў і прыват-дацэн- 
таў. У іх л іку быў і Пічэта, 
я к і не прымаў акты ўнага  
ўдзелу ў рэвалюцыйных ар- 
ганізацыях эпохі да Каст- 
рычніцкай рэвалюцыі, але 
быў аднадуш ны  з левай 
прафесурай, якая вяла ба- 
рацьбу супраць у ся л я к іх  
р э а кц ы й н ы х  н а стр о я ў  ў 
жыцці вышэйшай школы ў 
Маскве.

У лю ты м  1918 го д а  
Пічэта абараніў дысерта- 
цыю на ступень магістра 
рускай гісторыі па перша- 
му туру манаграфіі «Аграр
ная рэформа Сігізмунда Аў- 
густа  ў Л іто ў с ка -Р у с ка й  
дзяржаве». У сакавіку гэта- 
га ж  года яму была нада- 
дзена ступень доктара рус
кай гісторыі за другі том 
гэтай манаграфіі.

3 імем Пічэты звязана 
стварэнне Белдзяржунівер- 
сітэта. 25 лютага 1919 года 
ЦБК БССР пастанавіў ар- 
ганізаваць у М інску дзяр- 
жаўны універсітэт. Па пра- 
панове ўрада з кастрычні- 
ка 1920 года Маскоўскую 
камісію па арганізацыі уні- 
версітэта ўзначаліў Пічэта. 
17 снежня ён пры бы ў у 
Мінск, дзе разам з членамі 
Мінскай камісіі прыступіў да 
работы ў БДУ. 8 ліпеня 
1921 года Народны кам і- 
сары ят а д у ка ц ы і БССР 
прызначыў Пічэту рэктарам 
БДУ. Ha пасадзе рэктара 
ён стварыў школу высока- 
кваліф ікаваных выкладчы- 
каў. У якасці прафесараў, 
дацэнтаў і выкладчыкаў БДУ 
былі запрош аны найбуй- 
нейшыя навукоўцы краіны, 
вядомыя партыйныя і дзяр- 
жаўныя дзеячы.

У рад  БССР в ы со ка  
ацаніў навуковую і педага- 
гічную дзейнасць Уладзім- 
іра П ічэты . 30 кастры ч- 
н іка  1926 года ў сувязі з 
25 -годдзем  навуковай і 
п е д а га г іч н а й  д з е й н а с ц і 
яму было прысвоена вы- 
сокае званне ганаровага 
праф есара БССР. Але ў 
канцы 20-х гадоў супраць 
рэктара БДУ ўзнялася хва
ля вострай кр ы ты кі. Тон 
з а ў в а г  с т а н а в іў с я  ўсё  
больш  р э з к ім , а а ц эн к і 
сферы навуковых спрэчак 
пераходзіл і ў сферу палі- 
тычных абвінавачанняў.

...У  адзін з восеньскіх 
вечароў 1929 года ў пры-

# # #

ём ную  А Д П У  
БССР увайш оў 
наведвальнік. Ha 
выгляд яму было 
гадоў 50. Чала- 
век адрэкаменда- 
ваўся: «Р эктар 
Беларускага уні- 
версітэта прафе
сар Пічэта. Мне 
хацелася б ба- 
чыць старшыню 
АДПУ. Справа ў тым, што 
ва ун іверсітэце апош нім і 
днямі было арыштавана не- 
калькі выкладчыкаў, і цяпер 
няма каму весці заняткі. Я 
не ведаю, што рабіць.» Ha- 
м е с н ік  с та р ш ы н і А Д П У  
размаўляў з ім груба: «Вы 
што надум алі? Прыйш лі 
абараняць ворагаў народа, 
контррэвалюцыянераў, на- 
цыяналістаў? Органы веда- 
юць, што да чаго. I запом- 
ніце: гэта толькі пачатак, а 
не канец».

Праз некаторы час Пічэ- 
та быў вызвалены ад паса- 
ды рэктара БДУ.

12 студзеня 1930 года 
ў Л е н ін гр а д зе  па пада- 
зрэнні ў актыўнай антыса- 
вецкай дзейнасці і ўдзеле 
ў контррэвалюцыйнай ар- 
ганізацыі быў арыштаваны 
C. Ф. Платонаў. Пасля яго 
арыш ту р а б о тн ік і А Д П У  
наладзілі слежку за прафе- 
сарам Пічэтам, які незадоў- 
га да таго перадаваў Пла- 
тонаву ліст ад акадэміка Лю- 
баўскага. Уладзіміра Івана- 
віча арыштавалі 13 верас- 
ня ў М інску. Яго абвіна- 
вачвалі ў сувязях з прад- 
стаўнікамі белай эміграцыі 
і замежнымі грамадскімі і 
палітычнымі дзеячамі, каб 
схіліць з іх дапамогай ура- 
ды гэтых дзяржаў да хут- 
чэй ш а га  а ж ы ц ц я ўл е н н я  
планаў інтэрвенцыі супраць 
СССР. A  таксама прад’явілі 
абвінавачанні ў вялікадзяр- 
жаўным ш авінізме, бела- 
рускім буржуазным нацыя- 
налізме і празаходняй ары-

ентацыі. У жніўні 1931 года 
Пічэта быў высланы у Вят
ку, дзе працаваў нарміроў- 
шчыкам і табельшчыкам у 
кааператыве грамадскага 
харчавання. У пачатку чэр- 
веня 1934 года ў Маскву 
прыехаў міністр замежных 
спраў Чэхаславакіі Эдуард 
Бенеш. Ён быў прыняты 
Сталіным і папрас іў  на- 
ладзіць сустрэчу з вядомым 
вучоным-славістам, прафе- 
сарам Пічэтам. «У нас, у Чэ- 
хаславакіі, ходзяць чуткі, 
што яго арыштавалі і яго 
няма ў жывых», — дадаў 
м іністр. Сталін патэлефа- 
наваў старшыні АДПУ Яго- 
дзе  і за га д а ў  ім гн е н н а  
знайсці прафесара Пічэту. 
Бенешу паведамілі: «Член- 
карэспандэнт акадэміі навук 
Пічэта знаходзіцца ў доў- 
гатэрміновай камандзіроў- 
цы, яму даслалі тэлеграму, 
праз два дні ён будзе ў 
Маскве». Уладзіміра Івана- 
віча прывезлі з Вяткі, уру- 
чылі фальшывае пасведчан- 
не і паведамілі: «Калі вас 
папытаюць, дзе вы знахо- 
дзіліся, адказвайце — далё
ка ад Масквы, у доўгатэрм- 
іновай  ка м а н д з ір о ўц ы .»  
Праз два дні адбылася яго 
сустрэча з міністрам замеж
ных спраў Чэхаславакіі.

Пасля вяртання ў Прагу 
Бенеш паведаміў, што сус- 
тракаўся з вучоным-славі- 
стам прафесарам Пічэтам: 
«Ч утк і аб я го  арыш це і 
гібелі, на шчасце, не пацвер- 
дзіл іся».
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3 таго часу, як у грамадстве 

ўзнікла праблема псіхалагічнага 
стрэсу, псіхолагі пастаянна шука- 
юць шляхі яго пераадолення. За 
апошнія 10-15 гадоў распаўсюд- 
зілася практыка сацыяльна-псіха- 
лагічнага ўздзеяння на асобу. Тру
пы сустрэч, адкрытых зносін, шко
лы зносін, лабараторны трэнінг, 
актыўныя сацыяльныя зносіны — 
гэта далёка не поўны пералік трэ- 
нінгаў для вызначэння агульнага 
метада групавой работы. Зараз 
часцей прынята гаварыць пра са- 
цыяльна-і

эфектыўнасць дзейнасці, паспяхо- 
васць дасягнення і рэалізацыі 
мэтаў і задач. Групавая форма трэ- 
нінгу дазваляе дастаткова лёгка 
мадэліраваць працэс міжасабова- 
га ўзаемадзеяння, адпрацоўваць 
разнастайныя сітуацыі з улікам 
індывідуальнага ўзроўню развіцця 
кам ун ікацы йнай  д зейнасц і і 
ўзроўню сацыяльна-псіхалагічнай 
адаптацыі. Гэтая форма навучан- 
ня эфектыўна сама па сабе, бо 
дзякуючы групавому ўзаемадзеян- 
ню па-

яльна-псіха-

ГРЭЯІНГ ВГЧЫЦЬ ЖЫЦЬ
вы ш аецц

лагічны трэнінг. Гэтую назву ў 
навуковы зварот увёў нямецкі на- 
вуковец М. Форверг.

Метад сацыяльна-псіхалагіч- 
нага трэнінгу прымяняюць у сістэ- 
ме падрыхтоўкі спецыялістаў роз- 
нага профілю, у сферы сямейных 
адносін, для карэкцыі паводзін 
падлеткаў, у рабоце са студэнтамі. 
Юнацкі ўзрост — гэта час, за якім 
пачынаецца самастойнае жыццё. 
Тэты перыяд часта называюць 
«філасофскім», таму што вызна- 
чальнай рысай яго з'яўляецца 
бурлівае развіццё самаразумен- 
ня. У гэтым узросце ідзе працэс 
паглыбленага самааналізу, ацэн- 
ка сваіх здольнасцей і якасцей, 
пошук адказаў на складаныя пы- 
танні жыцця. Маладыя людзі 
імкнуцца асэнсаваць не толькі 
знешні свет, але перш за ўсё свет 
унутраны, менавіта ў гэты перыяд 
у іх яскрава выяўлена імкненне 
да самаразумення, самавыхаван- 
ня, самаўдасканалення. Студэнтам 
патрэбна дапамога дарослых, якім 
яны цікавыя як асобы. Патрэбны 
і равеснікі, якія з'яўляюцца свое- 
асаблівымі псіхалагічнымі люстэр- 
камі. Вось чаму метады сацыяль- 
на-псіхалагічнага трэнінгу надзей- 
на ўвайшлі ў метадычны арсенал 
работы псіхолага са студэнтам і.

Ужо больш за трыццаць 
гадоў у практыцы псіхалагічнай 
дапамогі прымяняюцца спецыяль- 
ныя групавыя заняткі, накіраваныя 
на развіццё і ўдасканаленне на- 
выкаў паўнацэнных зносін. Tpy- 
павая форма трэнінгаў больш 
прывабная для студэнтаў перш за 
ўсё таму, што ў гэтым узросце 
зносіны шмат у чым вызначаюць
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цца
пазнаваўчая актыунасць членаў 
групы, павялічваецца працаздоль- 
насць і навучальнасць, узнікае 
магчымасць аказання псіхатэра- 
пеўтычнай падтрымкі асобным уд- 
зельнікам трэнінгу. Менавіта та
кая форма арганізацыі групавой 
дзейнасці аказвае значнае выха- 
ваўчае ўздзеянне ў юначым уз
росце.

Практычная каштоўнасць пры- 
мянення сацыяльна-псіхалагічна- 
га трэнінгу вельмі вялікая. СПТ 
спрыяюць развіццю індывідуаль- 
ных асаблівасцей і здольнасцей, 
станоўча ўплываюць на развіццё 
асобы дзяўчат і юнакоў, у прыват- 
насці, на працэсы самапазнання і 
самаўдасканалення. 3 дапамогай 
СПТ выпрацоўваецца больш вы
сок! ўзровень зносінаў маладых 
людзей адзін з адным, з бацькамі, 
з выкладчыкамі, узнікае больш . 
глыбокае разумение сутрасці ўза- 
емадносін з навакольнымі.

Практыка паказала, сярод сту- 
дэнтаў існуе вялікі інтарэс да трэ- 
нінгаў. Таму псіхолагамі сацыяль- 
на-псіхалагічнага цэнтра студга- 
радка БДУ распрацавана прагра- 
ма трэнінгаў. Яны дазволяць ства- 
раць сітуацыі, блізкія да реаль
ных, і гэтым дапамогуць студэнтам 
навучыцца ўжывацца ў новыя са
цыяльныя ролі, сфарміраваць но
вую, больш эфектыўную мадэль 
паводзін, авалодаць новымі відамі 
дзейнасці, сфарміраваць камуні- 
кацыйныя навыкі. Першыя заняткі 
пройдуць на базе інтэрната № 2 
у лістападзе.

H. C. ДАНШ АВА, 
псіхолаг сацыяльна- 

псіхалагічнага цэнтра  
ст удгарадка Б Д У

У верасні ва ўсіх студэнцкіх 
інтэрнатах Белдзяржуніверсітэ- 
та прайшлі выбары ў органы сту- 
дэнцкага самакіравання. У інтэр- 
наце № 5 жывуць студэнты з 
Кітая і арабскіх краін, якія зай- 
маюцца на падрыхтоўчым фа- 
культэце. Без ведання рускай 
мовы ім цяжка знайсці паразу- 
менне з адміністрацыяй інтэр- 
ната і выкладчыкамі. Аднак у гэ
тым ім дапамагаюць кітайскі сту
дент 2 курса факультэта міжна- 
родных адносін Фань Цзянь 
Чэнь і ліванскі студэнт 4 курса

хімічнага факультэта Эль Назар 
Хайсам, якія жывуць у тым жа 
інтэрнаце і з ’яўляюцца старшы- 
нямі зямляцтваў к іт а й с к іх  і 
арабскіх студэнтаў.

Разам з ад м ін істр а ц ы яй  
інтэрната  Ф ань Ц зянь Чэнь 
правёў сход студэнтаў, на якім 
расказаў аб правілах пражыван- 
ня ў інтэрнаце, прапускным рэ- 
жыме, пакоі самападрыхтоўкі, дзе 
студэнты могуць атрымаць кан- 
сультацыю сацыяльнага педагога.

Jl. B. ГУЛЬКО, сацыяльны  
педагог інт эрнат а Ns 5

BIBAT1 ПЕРШАКУРСШК!
Так называлася вечарына адпачынку, якая прайшла 1 кастрычніка 

гэтага года ў інтэрнаце N» 2. Арганізатарам гэтага мерапрыемства была 
студэнтка 5 курса фізфака Ірына Жаляскова, ідэйным натхняльнікам — 
першакурснік гэтага ж  факультэта Андрэй Бурак, а творчымі стварапь- 
нікамі — група таленавітых, умелых і знаходлівых. .

Пікам вячэрняй праграмы была інсцэніроўка «Сінхроннае плаван
ие» і ўдзельнікі гэтага незабыўнага выступления — студэнты першага 
курса хімічнага факультэта Сцяпан Хапёрскі, Віктар Гулько і Аляк- 
сандр Лявошка. Папуры з песняў на тэму сесіі было не менш цікавым. 
Тут сябе майстрамі праявілі хімікі Галіна Калядка, Ася Марчанка, Віктар 
Гулько і ф ізік Андрэй Бурак. A  заінтрыгаваныя першакурснікі чакалі 
ўрачыстага моманту, і ён надышоў. Распараджэнне князя Рэктарата з 
нагоды пасвячэння першакурнікаў інтэрната N» 2 у студэнты стане ця- 
пер для іх своеасаблівым статутам інтэрнацкага жыцця.

C. П. ВАРГАН, педагог-арганізат ар інт эрнат а Ns 2

A XTO ВЯДЗЬМАРКІ?

АДPAMA HTYEM -  БУДЗЕМ ЖЫЦЬ
У нашым інтэрнаце, які знаходзіцца па вуліцы K. Маркса, на трох 

паверхах жыве 210 ст^дэнтаў. A апынуцца пад яго страхой мараць 
яшчэ нямала студэнтау-платнікаў, бацькам якіх вельмі цяжка штоме- 
сяц выкладваць за пражыванне дзяцей у інтэрнаце суму, эквівален- 
тную 40 доларам ЗШ А. Кіраўніцтва студгарадка дамаглося, каб плош- 
чы на першым паверсе, занятыя творчымі саюзамі, аўдыторыямі, былі 
вызвалены пад жыллё. Ііяпер на гэтых плошчах поўным ходам ідзе 
рамонт і засяленне. Kao паскорыць працэс, студэнты самі клеяць 
шпалеры, фарбуюць вокны, дзверы. Некаторых з іх можна ўжо пав- 
іншаваць з наваселлем — студэнтак 4 курса Вольгу Бань і Вольгу 
Дамакур. Добра папрацавалі студэнты-першакурснікі Андрэй Заўя- 
лаў і Сяргей Собаль. \

Такім чынам, праблема жылля для многіх студэнтаў, якія ў ім 
маюць патрэбу, будзе аырашана.

Э. РАМАНОЎСКАЯ, сацыяльны педагог інтэрната № 9

Шмат прыемных успамінаў 
пакінула ў душы студэнтаў інтэр- 
ната N» 7 мінулагодняе свята 
«Helloween»: касцюміраваны баль, 
рыцарскі турнір, пляскі вядзьма- 
рак з песнаспевамі. Па традыцыі 
ў канцы кастрычніка інтэрнат ізноў 
ператворыцца ў батлейку. Нячыс- 
тая сіла, якая ўжо стамілася ча- 
каць наступнай Вальпургіевай начы, 
збіраецца ў прыстанку мараль- 
насці і парадку (гэта ўстанова на- 
зываецца інтэрнатам філалагічнага 
і механіка-матэматычнага факуль- 
тэтаў). Але ступу з мяцёлкай пад 
ложкам не схаваеш, коміна, у які 
можна выляцець, не знойдзеш. 
Таму да пэўнага часу вядзьмаркі, 
чэрці, лесуны, чараўнікі і вупары 
хаваюць сваю сапраўдную сут- 
насць пад маскай ціхіх хлопчы- 
каў-матэматыкаў, для якіх няма 
нічога больш важнага за здабы- 
ванне кораня і вылічэнне інтэг- 
ралаў, і сарамлівых дзяўчат-філо- 
лагаў, якія шукаюць адказ на ад- 
вечнае пытанне «Быць ці не 
быць?».

I толькі ўначы на 30 кастрыч- 
ніка з д’ябапьскімі ўсмешкамі і 
сатанінскім скуголеннем яны аб- 
вяшчаюць: «Бьіць!»

Адкінуўшы паказную сарам- 
лівасць, усю ноч весяліцца нячы- 
стая сіла, пасяляючы ў душы даб- 
радзейных грамадзян жах. Уся- 
го адну толькі ноч будуць ахоўваць 
парадак 33 асілкі з Чарнаморам 
(оператрад, узначалены камандз- 
ірам Сашам Шчарбінам). Яны вы- 
ступаюць у ролі не толькі ахоўн- 
ікаў парадку, але і актыўных уд- 
зельнікаў свята. Ім даручана важ
ная справа: расфарбоўка студэн- 
таў чырвонай фарбай. A  потым 
усіх чакае цікавая праграма: кон
курс на самы жахлівы касцюм 
(напрыклад, гарбуз з вачыма, якія 
свецяцца). I яшчэ конкурс на са
мую сатанінскую пляску, рыцарскі 
турнір, узнагарода перамож- 
цаў конкурса  і самых актыў- 
ных удзельнікаў свята.

Назаўтра вурдалакі і вядзь- 
маркі зноў засядуць за падручнікі.

Вікторыя
ЧАРНАКНІЖЫНА
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ПАКАХАЦЬ -  КРЫЖУ
...Ад самай божай рані- 

цы каля Райцы і ў Туганаві- 
чах ляжаў сціслы і вільгот- 
ны туман. Позняй вераснёў- 
скай бросняй ён спавіваў 
лазнякі і дрэвы, павісаў на 
прыдарожных кустах, слізкім 
смаўжом запаўзаў у лагчы-

ны і ямы. У такую пару на 
схіле восені на зямлю Ада
ма Міцкевіча прыйшоў слаў- 
ны юбілей паэта, наладжва- 
ліся навукова-краязнаўчыя 
чытанні.

LLho мы ведалі падчас 
вучобы ў школе і пасля пра 
А дам а М іц ке в іча ?  Пра 
жыццё > Навагрудку, частае 
наведванне  К а р э л іц к іх  
мясцін? A ён жа хадзіў і 
ездзіў па той самай зямель- 
цы, па якой ходзім і ездзім 
сёння мы, бачыў тыя тума
ны ў нізінах, любаваўся кра- 
явідамі Райцы і Туганавіч, 
Варончы і Свіцязі. Адсюль 
ён адправіўся ў вялікі свет 
і з той самай пары толькі 
зрэдку бываў на сваёй «ма
лой р а д з ім е » . Адам
Міцкевіч — паэт, які нале- 
жыць усяму чалавецтву, ён 
моцна звязаны з Расіяй, Бе- 
ларуссю, Еўропай.

У Н ь ю -Й о р ку  няма 
салаўёў і туды амаль не за- 
лятаюць птушкі, тэта я ве
даю дакладна, бо, калі быў 
у 3LLIA, дык можна было 
дзівіцца, што і дрэвы там 
уздоўж вуліцы... штучныя. 
He ведаю, ці ёсць салаўі ў 
Парыжы, але паэтам зрабі- 
ла Міцкевіча родная зямля, 
беларускі край.

Тут нарадзілася вялікае 
каханне паэта, якое ён пра- 
нёс праз усё сваё жыццё, за-, 
хаваўшы любасць і шчы-

расць, цеплыню, пяшчоту I за- 
мілаванасць высокага пачуц- 
ця. Менавіта ў час летніх ка- 
нікул 1818 года тады яшчэ 
студэнт фізіка-матэматычна- 
га факультэта В іленскага 
універсітэта Адам Міцкевіч 
пазнаёміўся з Марыляй Be- 
рашчакай, наведаўшыся ў 
маёнтак Туганавічы, дзе жыла 
яго каханая. Ён пакахаў яе 
без аніякай надзеі на ўзаем- 
насць, на асабістае шчасце. I 
было вяселле Марылі летам 
1821 года, і былі новыя суст- 
рэчы ў Туганавічах, пра якія 
сёння наш універсітэцкі паэт- 
прафесар Алег Лойка на- 
пісаў у сваім вершы як пра 
най вял ікш ую  сусветную  
«тугу» паэта. Сапраўды, па- 
кахаць — крыху памерці... 
Пра сваю каханую  ген ій 
польскай літаратуры будзе 
помніць заўсёды. Каханне 
жывіла душу паэта.

Гаворачы пра ролю твор- 
чага натхнення ў жыцці мас
така, пра лёс творцы, Ян Па- 
рандоўскі, польскі літарату- 
разнаўца, у кнізе «Алхімія 
слова» пісаў: «Міцкевіч быў 
паэтам усяго некалькі гадоў, 
і яны далі ўсё — ад балад да 
«Пана Тадэвуша». Пасля гэ- 
тага ён жыў і дзейнічаў як 
палітык, публіцыст, лектар ун- 
іверсітэта і апостал, закончыў 
сваё жыццё салдатам». Але 
і ва ўсіх пераўвасабленнях 
ён заўсёды заставаўся паэ
там, таму што «паэтычная 
творчасць складаецца не з 
адных толькі вершаў: ёю 
з ’яўляецца і ўсё жыццё сап- 
раўднага паэта».

Яшчэ адна заўвага з гэ- 
тага сцвярджэння цікавая 
нам. Чытаем далей: «Аднак 
часцей за ўсё адбываецца так, 
што пісьменнік не ў стане ў 
час адмовіцца ад той спра
вы, якую ён робіць...» Пра- 
цавалі і працуюць дзе-не- 
будзь усе паэты. Служылі і 
служаць таксама амаль усе. 
Рэдка хто з творцаў пражыў 
толькі са свайго паэтычнага 
занятку. Адам Міцкевіч — 
выдатны лектар, прамоўца, 
імправізатар, суразмоўца. 
Талент лектара і літаратураз- 
наўцы ў паэта разгарнуўся 
асабліва з вялікай сілай у той 
час, калі Адам Міцкевіч вык- 
ладаў гісторыю славянскіх 
літаратур у французскай ста- 
ліцы ў Калеж дэ Франс.

Жыццё Міцкевіча ў Пары
жы складалася даволі цяж- 
ка. Міцкевіч не любіў Парыж. 
«Парыж мне надакучыў, — 
пісаў ён Адынцу, — што я з 
цяжкасцю магу яго вытры- 
маць». У другім лісце: «Я 
жыву тут амаль у поўнаГ: 
адзіноце, з людз.ьмі мне ўсе 
цяжэй ужывацца, і чым я ме- 
ней іх бачу, тым лепей для 
мяне».

У 1834 годзе Міцкевіч 
ажаніўся з дачкой піяністкі 
Марыі Шыманскай, Цэлінай, 
якую  ён яшчэ падлеткам 
ведаў у Расіі. Праз год у іх 
нарадзілася першае дзіця, а 
затым яшчэ пяцёра. Матэры- 
яльныя ўмовы жыцця тым 
часам былі надзвычай скла- 
данымі. Трэба было зараб- 
ляць на хлеб. A заробкамі з 
пісьменніцкай працы тады 
яшчэ мала хто мог пахвалі- 
цца. E h нават спрабаваў 
пісаць п’есы на французскай 
мове, пастаноўка якіх магла 
прынесці добры дастатак у 
сям’ю, бо паэт ведаў, што тыя 
п’есы, якія ставіліся на фран- 
цузскіх сцэнах, добра аплоч- 
в а л іс я .
Але гэ- 
тым ва- 
дзеям не 
суджана 
б ы л о  
C п р а ў - 
д з іц ц а .
П ’ е с ы 
« Б а р с - 
к'ія кан- 
федэра- 
ты » і 
« Я к у б 
Я сінскі» 
нават не 
былі пас- 
таўлены, 
бо не 
маглі за- 
ц ікав іць 
ф р а н - 
цузскага 
гледача.

У
1838 го
Д з е 
Міцкевіч 
атрымаў 
кафедру рымскай славес- 
насці ў Лазанскім універсітэ- 
це. Здавалася б, жыццё пача- 
ло наладжвацца. Ён праца- 
ваў у акружэнні сусветнавя- 
дом ы х праф есараў, яго

любілі студэнты, лекцыі слу- 
халі з цікавасцю. Праца вык- 
ладчыка яго задавальняла і 
прыносіла спатоленне душы. 
Але душэўнага спакою не 
было.

«Я жыву ў прыгожым 
дом е,— пісаў ён з Лаза- 
ны,— у мяне тут вялікая зала 
з велізарнымі люстэркамі і 
шырокімі вокнамі, з якіх ад- 
крываецца агляд сада і во- 
зера. Па праўдзе кажучы, гэ- 
тая кватэра — амаль адзіная 
мая ўцеха. Часам на мяне на- 
ходзіць туга па Літве, і ўвесь 
час бачу ў сне Навагрудак і 
Туганавічы.»

Вокны кватэры выходзілі 
на Жэнеўскае возера і на 
Альпы. Менавіта там і нара- 
дзілася ў той час паэтычная 
мініяцюра «Паліліся мае слё
зы...». Гэта былі слёзы па 
няспраўджаным каханні, якое 
не па віне закаханых не ста
ла шчаслівым. А тут яшчэ да 
агульных згрызот далучыла- 
ся псіх ічнае захворванне 
жонкі. Заставацца ў Лазане 
было невыносна. Тады ж 
Міцкевіч даведаўся, што пад

Парыжам у Калеж дэ Франс 
адкрываецца кафедра сла- 
вянскіх літаратур. Ён зрабіў 
усё магчымае, каб заняць ка
федру, бо баяўся, каб такую 
кафедру не ўзначаліў які-не-
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ПАМШРЦЙ
будзь немец — чалавек, які 
мала знаёмы са славянскімі 
літаратурамі.

22 снежня 1840 года 
Адам М іцкев іч  прачытаў 
сваю першую лекцыю з ка
федры Калеж дэ Франс. Для 
паэта гэта была адзіная тры- 
буна, з якой ён гаварыў аб 
незнаёмым і знаёмым 
польскім народзе, аб ідэі сла- 
вянскага адзінства, аб сла- 
вянскім братэрстве і магут- 
насці славянскіх каранёў. 
Галоўнай задачай і асноўным 
зместам усяго курса сла- 
вянскіх літаратур, які чытаў 
А.Міцкевіч, стала ідэя магут- 
насці і сілы славянскіх наро- 
даў, іх ролі ў грамадскім 

I прагрэсе ўсяго чалавецтва. 
Паэт-выкладчык заклікаў сла- 
вянскія народы да яднання, 
каб здолець усім разам суп- 
рацьстаяць чужынцам і асім- 
іляцыі, каб усяму славянска- 
му братэрству заняць свой 
«пачэсны пасад м іж  наро
дам!», заняць тое месца, якое 
па праву належыць сла- 
вянскім народам. Гісторыя 
літаратур паказвалася ў су- 
вяз! з гістарычным развіццём 
краіны, з часам, з асяроддзем. 
Pyx часу — pyx грамадства 
— pyx літаратуры — такі па- 
дыход пісьменніка да выкла- 
дання, такая формула спасц- 
іжэння літаратуры.

У заходніх універсітэтах 
цяпер уведзены амаль паў- 
сюдна пасады паэта-прафе- 
сара. Адам Міцкевіч бадай 
што першы паэт-прафесар у 
заходнім вялікім свеце.

Першы кур с  лекцы й 
М іцкевіча ахопліваў гісто- 
рыю літаратуры славянскіх 
народаў да XVII ст. Паэт шмат 
распавядаў пра свае асабі- 
стыя сустрэчы з Пушкіным, 
Вяземскім, Ж укоўскім . Ha 
лекцыі да Адама Міцкевіча 
п р ы хо д з іл і Ж о р ж  Санд, 
гісторык Мішле, Фрыдэрык 
Шапэн. Імя Адама Міцкевіча 
стаяла ў адным шэрагу з най- 
больш значнымі навукоў- 
цамі-славістамі сваёй эпохі.

Другі курс лекцый намно- 
га адрозніваўся ад першага. 
Шматлікія жыццёвыя перы- 
петыі паўплывалі на змест і 
характар лекцый. Гаворачы 
пра Пушкіна, А. Міцкевіч пад- 
крэсліваў, што той адкрыў 
новую эру ў гісторыі рускай

літаратурьі. Ён называў 
Пўшкіна вяршыняй усёй 
рускай  літаратуры.. 
Польскай паэзіі паэт нада- 
ваў асаблівае значэнне. Ён 
гаварыў пра славянскае 
прыгожае пісьменства, што 
ў яго была «ідэя будуча- 
га». Гэтай ідэяй была для 
Міцкевіча ідэя славянскага 
супольніцтва.

Адам Міцкевіч зазначаў 
у сваіх лекцыях, што зра- 
зумець і спасцігнуць сла
вянскую душу немагчыма 
без таго, каб не паглыбіцца 
ў свет мастацтва, у духоў- 
ны нацыянальны космас. 
Увесь шлях славянскіх на- 
родаў паэт маляваў у сваіх 
лекцыях, адзначаючы іх вык- 
лючную ролю ў развіцці 
сусветных цывілізацый.

«Курс славянскіх літа- 
ратур» (так называліся тыя 
лекцыі ў Калеж дэ Франс 
у Парыжы) займае даволі 
значнае месца ў нашай літа- 
ратуразнаўчай навуцы. Ён 
не страціў сваёй эстэтыч- 
най вартасці і зараз. Мно- 
гія ацэнкі і думкі лектара 
былі даволі свежымі і ары- 
гінапьнымі.

У 1844 годзе Адаму 
Міцкевічу давялося спыніць 
чытанне курса. Але лекцыі 
ўсё ж  адыгралі сваю ста- 
ноўчую ролю — перш за 
ўсё ідэяй  сл а вя н ска га  
а д з ін с т в а . Гэты м  яны 
бл ізкія  нам сёння.

Мы не ведаем, хто былі 
тыя студэнты, што слухалі 
лекцыі паэта-прафесара. 
Але ўпэўнены, што ў іх 
душы запала тая святая 
любоў да славянскіх наро- 
даў і іх літаратур, якой былі 
прасякнуты лекцыі вяліка- 
га польскага паэта.

Набліжалася вялікае 
ўзрушэнне 1848 года, па
мятная «вясна народаў», 
кал і абудж ал іся  цэлыя 
нацыі, калі адна за другой 
краіны скідапі са сваёй шыі 
дзікае «ярмо» нявольніцтва.

A лекцыі чыталіся напя- 
рэдадні...

Уладзім ір  НАВУМОВІЧ, 
кандыдат  ф ілалагічных  

навук. дацэнт, 
загадчык каф едры  

беларусазнаўст Ва, 
член Союза бел а р уск іх  

пісьм енн ікаў

У КАГО РУКА МАЦНЕЙШАЯ?
Ha першынстве галіновага прафсаюза работнікаў аду- 

кацыі ў спаборніцтвах па армрэслінгу першае месца заняў 
майстар спорту, шматразовы чэмпіён рэспублікі, выклад- 
чык ліцэя БДУ Дзмітрый Краўцэвіч.

BACEMHАЦЦАЦЬ ТОН ЗА А ДНУ ХВІЛ/НУ
У мінулую суботу дзесяць асілкаў з БДУ пабілі ракорд 

у падняцці rip рознай вагі за 1 хвіліну. Ранейшае дасяг- 
ненне належала дзесяці мацнейшым гіравікам Мінска і раў- 
нялася 14 864 кілаграмам. Але Андрэй Стэльмашонак, 
Віталь Сікіржыцкі, Дзмітрый Баркан, Дзмітрый Заплешні- 
каў, Сяргей Гаркуша, Алег Ііігур, Андрэй Атрашкевіч, Аляк- 
сандр Воўк, Алег Сямёнаў і трэнер капітан каманды 
Уладзімір Фралоў паднялі лічбы да 18 тон 18 кілаграмаў 
за адну хвіліну. Першая сума за студэнтам 4 курса Ф ііМ  
майстрам спорту Дзмітрыем Барканам (2208 кг), другая — 
за выпускніком гістфака майстрам спорту Алегам Сямё- 
навым (2176 кг), трэцяя — за выкладчыкам кафедры фізвы- 
хавання майстрам спорту па 3 відах спорту Уладзімірам 
Сяргеевічам Фраловым (2000 кг).

ПЕРШЫ КУБА К  ПА ФУТБОЛУ
Скончыўся кубак па футболу, прысвечанл.! 50-.сддзю 

кафедры фізвыхавання. Яго выйгралі футбалісты ’  !'адьі- 
ёфізічнага факультэта. У фінале ім па пенальці прайгралі 
юрысты, якія занялі толькі другое месца. I трэція — фізікі.

Такі турнір праводзіўся ўпершыню, але ім засталіся за- 
даволеныя і ігракі, і арганізатры. Таму хутчэй за ўсё Ку
бак стане традыцыйным.

ЖУРФАК ПAKVHh ЗА ГЕАФАКАМ
Першынство першых курсаў у гэтым годзе прайшло 

па алімпійскай сістэме. Кожны матч мог стаць апошнім 
натурніры. Пасля таго, як юрысты ў першым матчы ледзь 
перамаглі ФМА ў дадатковы час, усе зразумелі, што юры- 
стам не бываць сёлета першымі, калі яны толькі не вып- 
равяць гульню. Але юрысты лепш гуляць не сталі, ледзь- 
ледзь дабраўшыся да паўфінала. На фоне юрфака да- 
волі цікава выглядалі журналісты і географы. У журфака 
даўно не было такой моцнай каманды. 5 чалавек паўа- 
бароны і нападзення лерайгралі каманды ФЭФа, біяфака 
і юрфака. A ў геафака на «выдатна» стаяў варатар Сяр
гей Пярчак.

Фінал не атрымаўся. Геафак выкарыстаў два слабыя 
месцы журналістаў: вароты і жаданне не проста забіць, а 
забіць менавіта прыгожа.

Т ур н ір н а е  станов іш ча:
1. Геафак
2. Журфак
3. Юрфак
4. ФПМ
5. Факультэт радыёфізікі і электронікі
6. Гістфак
7. Фізфак
8. Біяфак
9. Мехмат
10. ФМА
11. Хімфак
12. ФЭФ
13. Філалагічны
Лепшым футбалістам прызнаны Алег Казак (журфак). 

Лепшым бамбардзірам — Дзяніс Высоцкі (геафак). Леп- 
шым варатаром — Сяргей Пярчак (геафак).
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А з іц я л р а в ір к і

Бясплоднасць, па сведчанню медыкаў, 
зусім не хвароба. Хутчэй іскра, з якой рас- 
пальваюцца сацыяльныя праблемы. I ўсё ж  
такі зусім здаровыя жанчыны і мужчыны 
вымушаны лячыцца ад гэтай навалы доўга 
і ўпарта, што наўрад ці сведчыць пра зда- 
роўе. Масавае распаўсюджанне «неіснуючай» 
хваробы ў Беларусі вельмі даўно дало пра 
сябе ведаць. Кабінет па аказанню дапамогі 
бясплодным сямейным парам, які адкрыўся ў 
1968 годзе пры адной з жаночых кан- 
сультацый Мінска, у р э к о р д -  
ныя тэрміны пе
рерос у кан- 
с у л ь т а ц ы ю  
«Ш лю б і ся- 
м ’я». Ha пы- 
танне аб тым, 
ш то л ічы ц ь 
бясплоднасцю, 
і сам і м ед ы кі
доўга не наважваліся адназначна ад- 
казаць. Быў час, капі дактары не спя- 
шаліся з абследаваннем, пакуль «стаж» 
бяздзетнага шлюбу не дасягаў чаты- 
рох гадоў. Цяпер статыстычна вызна- 
чаны тэрмін у адзін год. У многіх па- 
цыентаў на гэты конт іншая думка. Сты- 
мулююць зварот у кансультацыю час- 
цей за ўсё канфліктныя сітуацыі, калі 
шлюб вось-вось разваліцца. Адсут- 
насць дзяцей — не абавязковая, але 
вельмі зручная нагода для разводу. I 
тут ужо па просьбе пацыенткі доктар 
проста абавязаны «падаць» дзіцё ў 
тэрмін І любым коштам.

Ha процілеглым полюсе — шчас- 
лівыя сем’і, якія маюць толькі адзін 
недахоп — адсутнасць дзяцей. Пасля 
гераічных намаганняў па набыццю ўсе- 
магчымых прэпаратаў, прахаджэння ба- 
лючых і небяспечных для здароўя ды- 
ягнастычных і лекавых працэдур, рас- 
чараванне ў лячэнні наступав раней, чым 
дасягаецца які-небудзь эфект. Зрэш- 
ты, традыцыйныя кансерватыўныя і апера- 
тыўныя метады лячэння могуць ашчаслівіць 
не больш за 22 працэнты пацыентаў. I зале- 
жыць гэта не столькі ад эфектыўнасці лекаў 
і кваліфікацыі медыкаў, колькі ад стану хво
рых. 3 кожным годам безна-дзейныя вары- 
янты натуральнага аднаўлення дзетароднай 
функцыі сустракаюцца ўсё часцей. У реаль
ных умовах гаспадарыць прынцып «танна І 
сярдзіта». Урачы вымушаны ісці шляхам най- 
меншага супраціўлення. А  раптам...

Пры лячэнні абсалютнай жаночай бясп- 
лоднасці і найцяжэйшых формаў мужчынс- 
кай выручае экстракарпаральнае апладнен- 
не з пераносам эмбрыёнаў у матку, Першыя 
два-тры дні жыцця дзяцей, якія нарадзіліся 
з выкарыстаннем гэтага метада, праходзяць 
па-за арганізмам маці. У народзе іх назвалі 
«дзецьмі прабіркі». Першае «дзіця прабіркі» 
паявілася на свет у Англіі ў 1978 годзе. Па- 
чын падхапілі ва ўсім свеце, у тым ліку і ў 
Савецкім Саюзе. «Першаадкрывальніца» 
метада Луіза Браўн за гэты час паспела вы- 
расці, выйсці замуж, нарадзіць дзіця і на- 
быць больш за 150 тысяч паслядоўнікаў, якія 
нічым не адрозніваюцца ад звычайных дзя
цей. Гэты вынік для медыкаў хутчэй закана-

мернасць: усе «хібныя» дзеці або не пры- 
жыўляюцца на раннім этапе, альбо не вы- 
ношваюцца.

Бяздзетныя беларускі доўга ездзілі па 
дзяцей у Маскву. Цэнтр штучнага апладнен- 
ня з ’явіўся у Мінску толькі тры гады назад. 
Тут не сталі вынаходзіць веласіпед. Узялі 
на ўзбраенне найлепшыя сістэмы стымуля- 
цыі, найлепшыя тэхналогіі. Эфектыўнасць пер- 
шага цыкла — 38 працэнтаў. У  прыроды па- 
казчыкі горшыя: верагоднасць зачацця на
туральным шляхам у аб-

салютна здароваи пары ў адным цыкле не 
перавышае 30 працэнтаў.

Таемства зараджэння жыцця, якое ста- 
годдзямі было схавана ад чалавечага вока, 
самым непасрэдным чынам здзяйсняецца ў 
Цэнтры.

Калі ў мужа зусім няма шанцаў стаць 
бацькам, яго можа замяніць донар. Свайго 
банка спермы ў Цэнтры няма. Патрыятычна 
настроеным пацыенткам давядзецца змірыц- 
ца з тым, што генетычны бацька іх дзіцяці — 
іншаземец. Зусім не таму, што не знайшло- 
ся вартых сярод беларусаў — проста ў су- 
вязі з узрослай небяспекай заражэння на 
СНІД донара правяраюць на інфіцырава- 
насць, сперму замарожваюць і пасля паўтор- 
нага абследавання выкарыстоўваюць толькі 
праз паўгода. Гэта вельмі дарагая праграма. 
Пранумараванага «бацьку» прывозяць з 
Санкт-Пецярбурга ў суправаджэнні сертыф- 
іката з указанием узросту, колеру вачэй, ва- 
ласоў, перанесеных захворванняў, адукацыі. 
Беларускі, дарэчы, больш сімпатызуюць тым, 
хто скончыў ВНУ.

М а м ы -в а в ул і

Пачынаць усё спачатку, маючы ўжо да- 
рослых унукаў, даўно магчыма не толькі тэ- 
арэтычна. Цяжарнасць пенсіянерак — дас-

таткова авангардная I пакуль яшчэ даволі каш- 
тоўная, парасткі якой былі выгадаваны, як во- 
дзіцца, не на шырокіх прасторах СНД. «Іх 
норавы», без сумненняў, уражваюць айчын- 
ных ныцікаў смеласцю.

59-гадовая ўладальніца адной з квітне- 
ючых англійскіх фірмаў нядаўна ашчасліві- 
ла свайго 45-гадовага мужа двойняй. По- 
спех гэтай сямейнай пары па праву павінен 
падзяліць і рымскі доктар Антыноры, праз 
чыю клініку прайшло ўжо больш за тысячу 

рэвалюцыйна настроеных жанчын 
бальзакаўскага ўзросту. Доктар 

апладніў спермай мужа англі- 
чанкі яйцаклетку мала- 

дой італьянкі, а 
потым транс- 
плантаваў іх у 
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мяжой, нягледзячы на тое, што вынікі 
такіх аперацый перавышаюць усе спад- 
зяванні, знайшлося нямала закаснелых. 
Брат англічанкі, без разбору ў псіхала- 
гічных тонкасцях, публічна абазваў яе 
вар’яткай. Ватыкан асудзіў доктара Ан
тыноры і іншую 53-гадовую даму, якая 
пажадала даць жыццё ўласнаму ўнуку, 
стаўшы донарам для бясплоднай дачкі. 
Дачку, якая пагадзілася выкарыстоўваць 
метад барацьбы з бясплоднасцю, пры- 
менены доктарам Антыноры, данасіла 
пачатую маці цяжарнасць і нарадзіла 
дзіця, святары абазвалі інкубатарам. 
Зрэшты, такія выпады не перашкаджа- 
юць пенсіянеркам змагацца за 'маця- 
рынства, а доктару Антыноры — год 
ад году павышаць узроставую планку 
парадзіх. Насуперак абвінавачванням 
ён вылучае аргументаваныя тэзісы ў 
абарону ўласнай богаабранасці. Ac- 
ноўным з ’яўляецца той, што кожная 
жанчына мае неаспрэчнае І бязмеж- 
нае права заводзіць ці не заводзіць 
дзіця ва ўсялякі зручны для яе час.

Самай «старой» пацыентцы, якая нарад- 
зіла з дапамогай спецыялістаў Беларуска- 
амерыканскага цэнтра немаўля, сорак тры 
гады. 3 замілаваннем і горыччу ўспаміна- 
юць тут І прыход жанчыны, якая размяняла 
шосты дзесятак. Першае пачуццё не могуць 
не выклікаць людзі, якія пагарджаюць ста- 
расцю настолькі, каб знайсці ў сабе сілы 
заміж заслужанай пенсіі адправіцца ў дэк- 
рэтны адпачынак, які ў нашай краіне пало- 
хае нават трыццацігадовых. Другое — зака- 
намерна для ўрача, які усведамляе сваю без- 
дапаможнасць: у жанчыны быў выяўлены 
цэлы букет захворванняў, якія пагражалі бу- 
дучай цяжарнасці і здароўю. Да таго ж, і 
прававое ўрэгуляванне гэтай праблемы ў 
нашай рэспубліцы чакае свайго часу. I па
куль што выраз «сурагатная маці» гучыць 
для вуха беларуса не зусім мілагучна. Каму 
ў такіх выпадках выдаваць даведку аб на- 
раджэнні дзіцяці, аплочваць бюлетэнь і вып- 
лочваць дапамогу па нараджэнні дзіцяці? 
Дый у Амерыцы было нямала скандальных 
судовых працэсаў, распачатых па ініцыятыве 
бедных мацярок-донароў у дачыненні да 
багатых бацькоў.
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