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В Іват, студэнт!

П р и ё м н а я  кампанія ў Б Д У з а в е р ш а й
Улетку 2002 года універсітэт 

жыў гэтаксама, як і ў папярэднія 
гады: ён стаў аб’ектам павышанай 
увагі з боку дзяржавы, абітурыен- 
таў і іх бацькоў. За права заняць 
1875 месцаў на бюджэтнай дзён- 
най форме навучання змагаліся 
6428 чалавек. Некаторыя з іх 
“сышлі з дыстанцыі” яшчэ да па- 
чатку конкурсных іспытаў, але 
большая частка з усяе моцы імкну- 
лася стаць студэнтамі славутай 
ВНУ. Калі параўнаць агульны кон
курс (3,47 чалавек на 1 месца) сё- 
.пета з іншымі гадамі, дык можна 
заўважыць, што павелічэнне было 
нязначным. Затое колькасць зая- 
ваў, пададзеных у першыя дні, была 
большай, чым у ранейшыя гады. 
Абітурыенты імкнуліся паступіць 
сюды і толькі сюды, хаця многія

усе ж  выкарысталі свои шанец і 
паспрабавалі свае сілы і ў іншых 
навучальных установах. Сярод аб- 
ітурыентаў БДУ знайшліся тыя, хто 
паўторна спрабаваў стаць студэн- 
там універсітэта, а адзін з іх рабіў 
такую спробу ўжо чацвёрты раз 
(і ён нарэшце стаў студэнтам).

30 жніўня прайшло апошняе 
пасяджэнне прыёмнай камісіі, пры- 
свечанае залічэнню на першы 
курс. Якія атрымаліся вынікі? 3 
ліку ўсіх абітурыентаў вытрымалі 
ўступныя іспыты 4,3 тыс. чалавек 
(65 % ад агульнай колькасці). 
Вынік някепскі, бо ўзровень пат- 
рабаванняў у прадметных камісі- 
ях быў вышэйшым, чым у іншых 
навучальных установах. Тэты факт 
пацвярджаецца і зместам праграм, 
варыянтамі пісьмовых заданняў і

сведчаннем саміх абітурыентаў, 
кожны трэці з якіх праходзіў па- 
ралельна іспыты ў іншых ВНУ. 
Якасны склад залічаных на пер
шы курс дастаткова высокі: меда- 
лісты і асобы, прыроўненыя да іх
— 46,7 %, пераможцы алімпіяд — 
16,3 %, выпускнікі ліцэяў і гімназій
— 42,1 %. На жаль, сярод студэн- 
таў апынуліся толькі 4 чалавекі, 
якія мелі працоўны стаж не менш 
за 2 гады. Нават на завочнай фор
ме навучання такіх усяго 12,6 %. 
На дзённую бюджэтную форму на
вучання ў БДУ змаглі паступіць 
толькі 13 % асоб з працоўным ста
жем. У акадэмічных трупах вельмі 
патрэбныя студэнты, якія ўжо ма- 
юць жыццёвы вопыт. Былі ж  часы, 
калі “ стажнікаў” было вельмі 
многа і менавіта яны складалі

актыў студэнцкага асяродка.
Ёсць пра што падумаць і пры 

аналізе якасці падрыхтоўкі меда- 
лістаў. Усяго ў наш універсітэт па
дал! заявы 1752 абітурьіенты, якія 
мелі медаль або дыплом з адз- 
накай. 3 гэтай колькасці былі за- 
лічаны 652 чалавекі, атрымалі не- 
здавальняючыя адзнакі 8,5 %, не 
прайшлі па конкурсе 14,3 % , на 
платную форму навучання па- 
ступілі 5,5 %.

У 2002 годзе БДУ павінен быў 
лрыняць 100 чалавек для навучан
ня па мэтавым наборы. Для гэта- 
га існаваў асобны конкурс. Але 
жадаючых было толькі 143 чала
век!, што дазваляла заняць усяго 
72 месцы. Конкурсный іспыты 
ўвогуле вытрымаў і быў залічаны 
31 чалавек.

Паступова і няўхільна змянша- 
ецца абсалютная колькасць зая- 
ваў, пададзеных ад абітурыентаў з 
сельскай мясцовасці. He сакрэт, 
што ўзровень падры хтоўкі 
сельскіх жыхароў часта саступае 
па аб’ектыўных прычынах ўзроў- 
ню гараджан. Каб зраўняць шан
цы абітурыентаў пры паступленні 
ў БДУ, выпускнікам сельскіх школ 
дадаткова налічваліся 3 балы. 
Аналіз паказвае, што доля тых, хто 
паступіў, ад колькасці жадаючых 
паступіць у БДУ сярод гараджан І 
вяскоўцаў прыкладна роўная (ад- 
паведна — 30,6 % і 25,6 %). Але, 
тым не менш, толькі 8,5 % студэн- 
таў першага курса з ’яўляюцца вы- 
пускнікамі сельскіх школ.-

(Працяг на 2-й стар.)
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Як і ў мінулыя гады, БДУ з павагай паста- 
віўся да сваіх першакурснікаў і наладзіў для 
іх (ужо студэнтаў!) сапраўднае свята, тэат- 
рапізаванае прадстаўленне «Vivat, студэнт!». 
Віншаванні гучалі, як і мае быць, у Дзень 
ведаў, 1 верасня. Толькі на гэты раз — у 
Палацы лёгкай атлетыкі CK «Уручча».

На першым часе студэнтаў забаўлялі 
рознымі спецэфектамі, гучнай музыкай, вы
ступам! танцавальньіХ'калектываў і групы 
барабаншчыкаў «Драм-экстэзі». Ha сцэне 
перад першакурснікамі выступілі творчыя 
калектывы БДУ: ансамбль «Неруш», салі- 
сты прадзюсерскага цэнтра БДУ і студыі 
эстраднай песні, былі паказаныя калекцыі

адзення мадэльнага агенцтва «UNIVERSAL 
MODELS» Сашы Варламава. З ’явіліся пе
рад гледачамі і ды -джэі радыё БДУ 
«UNISTAR» з праграмай лепшых хітоў. Ana- 
феозам і галоўным сюрпрызам свята сталі 
выступленні расійскай поп-зоркі Нікіты і 
групы «Вопеу М».

Як заўсёды, узрушана, бурай апладысмен- 
таў віталі студэнты свайго рэктара Аляк- 
сандра Уладзіслававіча Казуліна, які прые- 
хаў у залу на матацыкле ў кампаніі байке- 
раў.

Вольга AHIHA  
Фотаздымкі Гзнадзя КРАСКОЎСКАГА



E E I f l P I C М І І Е Р С І І Э 19 верасня 2002 года, чацвер, № 11 (1859) )

ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНІКІ

Прыёмная кампанія D Б Д У завершаю
IЗаканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Няўхільна расце колькасць 
прыхільнікаў БДУ ў Расіі, Казах
стане, Кыргызстане і Таджыкіста- 
не. Сёлета ад жыхароў гэтых 
краін было 96 заяваў, але студэн- 
тамі змаглі стаць толькі 16 чала- 
век(16,7 %). Нажаль, значнуюча- 
стку тых, хто не прайшоў па кон
курсе ці атрымаў нездавальняю- 
чыя адзнакі (“ адзін” ці “ два” ), 
складаюць беларусы замежжа.

Па выніках уступных іспытаў на 
47 спецыяльнасцях і напрамках 
склаліся паўпрахадныя балы. У су- 
вязі з высокім конкурсам па шэ- 
рагу спецыяльнасцяў і з улікам абі- 
турыентаў, што перайшлі ў іншыя 
ВНУ, прыёмная камісія палічыла 
мэтазгодным па 30 спецыяльнас
цях запічыць усіх абітурыентаў, якія 
мелі такія-балы.

Ha асобных факультэтах на- 
зіралася зніжэнне конкурсу ў па- 
раўнанні з мінулым годам. Напрык- 
лад, на факультэце прыкладной ма- 
тэматыкі і інфарматыкі з 3,7 да 
2,75 чалавек на месца, на хімічным

факультэце — з 3,16 да 2,95, на 
фізічным — з 2,21 да 2,1 чалавек 
на месца. Затое запатрабаванасць 
гуманітарных спецыяльнасцяў вы- 
расла. Найбольшы конкурс заяваў 
быў на спецыяльнасці рамана-гер- 
манская (англійская) філалогія, 
фармацыя, фінансы І крэдыт, ме
неджмент (на факультэце міжна- 
родных адносін), б іяэкалогія, 
міжнароднае права, сацыялогія, 
псіхалогія. Але падчас іспытаў, калі 
ў сілу ўступалі правы медалістаў, 
пераможцаў алімпіяд і іншых ка- 
тэгорый абітурыентаў, сітуацыя 
змянялася. Так, напрыклад, у ся- 
рэдзіне іспытаў лідэрам стала спе- 
цыяльнасць “ геаэкалогія” .

За 13 дзён было праведзена 
18684 конкурсных іспытаў. 3 іх 
толькі 98 былі ацэненыя балам 
“ 10” , бал "9 ” быў пастаўлены ў 
1882 выпадках, “ 8” — у 2440 вы- 
падках, балы ад “ 7” да “ 4” — 
прыкладна па 2500, бал “ 2” быў 
выстаўлены 1229 абітурыентам, а 
“ 1” — 721. Па некаторых пред
метах, як замежная мова (вусна з 
пісьмовым тэстам), гісторыя (вус
на з пісьмовым заданием), асновы

медыцынскіх ведаў (вусна з пісьмо- 
вым тэстам), хімія (пісьмова), бал 
"10” не атрымаў ніхто.

Сярэдні бал атэстатаў абітуры- 
ентаў дзённай бюджэтнай формы 
навучання склаў 4,65, а запічаных 
на першы курс — 4,77. Пры гэ- 
тым на спецыяльнасцях матэматы- 
ка (напрамак “ камп’ютарныя тэх- 
налогіі” ), хімія (напрамкі “ навуко- 
ва-педагагічная дзейнасць” і 
“ фармацэўтычная дзейнасць” ) і 
іншых спецыяльнасцях сярэдні бал 
атэстата залічаных пераўзышоў 
4,91.

Прадметныя камісіі традыцый- 
на добразычліва ставіліся да абі- 
турыентаў, імкнуліся растлумачыць 
усе недахопы і хібы ў адказах. Вы- 
нікам такога падыходу стала змян- 
шэнне на 25 % колькасці апеля- 
цый у параўнанні з мінулым годам.

Закончылася прыёмнае лета 
2002 года, наперадзе прыёмная 
кампанія — 2003.

г.с. см алякоў;
адказны сакратар 

прыёмнай кам іс іі БЦУ

ДАЛУЧАИЦЕСЯ!

Ж урф ак збег у Інтзрнэт
Чулі навіну? У сетцы Інтэрнэт 

з’явілася новая неафіцыйная ста- 
ронка БДУ — сайт журфака. Г эта, 
дарэчы, ужо пятая па ліку неафі- 
цыйная вэб-старонка універсітэта 
(дагэтуль вызначыліся юрфак, ге- 
афак, факультэт кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій і Ліцэй БДУ).

Н акіроўваю ся  на адрас 
www.zhurfak.by.ru. Дзіву даешся: 
сайт існуе з канца жніўня, а за тэты 
час яго наведалі ўжо больш за 
тысячу чалавек. Рэдкая папуляр- 
насць! Як сведчыць статыстыка, 
91 % наведнікаў ацэньваюць элек
тронную старонку на “ выдатна” . I 
сапраўды, ёсць на што паглядзець, 
пра што паразважаць. Кожны жа- 
даючы можа падпісацца на рас
сылку навінаў журфака, пачытаць 
журналісцкі гумар, паглядзець ка- 
лекцыю сенсацыйных памылак га- 
зетнага друку. Студэнты могуць 
“ перакачаць” шэраг рэфератаў, 
дапаможнікаў па гісторыі айчын- 
най і замежнай журналістыкі, па 
тэорыі журналістыкі, аўтарскім пра
ве і г.д. Стваральнікі плануюць 
таксама зрабіць рэйтынгі выклад- 
чыкаў з іх фотаздымкамі. На фо
руме сайта абмяркоўваецца больш 
за 30 тэм. Ёсць нават спецыяльны 
форум для выкладчыкаў: пішыце, 
маўляў, выказвайце свае думкі пра 
нас, студэнтаў. Праўда, пакуль што 
аніводнага паслання там няма. 
Уражвае, што інфармацыя падаец- 
ца па-беларуску. На іншых неафі- 
цыйных сайтах БДУ такога няма.

Дарэчы, наконт іншых сайтаў. 
Першымі свой неафіцыйны сайт 
увосень 1999 года стварылі юры- 
сты (h ttp ://j- f .d a .ru ). Віртуальная

старонка ўзнікла для абмену кан- 
спектамі, рэфератамі, курсавымі 
работамі. Сёння сайт мае некалькі 
раздзелаў. Раздзел "Аб сайце” 
змяшчае ўсю інфармацыю пра ста- 
ронку, яе аўтараў і г.д. У раздзеле 
“ Фота” знойдуцца фотаздымкі, 
звязаныя з юрфакам. "Канспекты” 
—- гэта назапашаныя за гады вы- 
слоўі выкладчыкаў у кулуарах фа- 
культэта. У “ Рэфератах” можна 
знайсці разнастайныя даклады, 
работы, справаздачы, якімі “ гру- 
зяць” студэнтаў на працягу ўсіх 
пяці гадоў навучання. У наступным 
раздзеле — даволі спецыфічны 
юрыдычны “ Гумар” . Раздзел "Роз- 
нае” прапануе форум, гасцявую 
кнігу — словам, тое, чаго няма ў 
іншьіх раздзелах. Апошні раздзел 
змяшчае спасылкі на адрасы 
іншых сайтаў падобнай тэматыкі.

Неафіцыйная Інтэрнэт-старонка 
факультэта кіравання і сацыяль- 
ных тэхнал огій  ( h t t p : / /  
fust2000.narod.ru) уражвае дызай- 
нам і якаснымі ілюстрацыямі. У 
раздзеле “ Скачаць” можна ска- 
піраваць на дыскету свежыя нар- 
матыўныя дакументы, дыпломныя 
работы, рэфераты, курсавыя і г.д. 
Раздзел “ Карыснасці" прапануе 
цікавыя звесткі пра факультэт у да- 
памогу студэнтам. “ Спасылкі” па- 
даюць калекцыю адрасоў блізкай 
тэматыкі. Калі захочацца задаць 
пытанне, падаць сваю прапанову, 
падзяліцца сваімі ўражаннямі на
конт сайта — варта зазірнуць у 
раздзел “ Аўтар” .

Неафіцыйная вэб-старонка гё- 
аграфічнага факультэта ( h t tp : / /  
bolt2001.narod.ru) крыху саступае

іншым па афармленні і дызайне. 
Дый абнаўляецца яна значна ра- 
дзей. Абітурыенты і першакурснікі 
знойдуць на сайце слушныя пара
ды бывалых студэнтаў. Ёсць так
сама раздзелы “Фотаальбом” , “ Ка
федры” , “ Гасцявая кніга” .

Ha неафіцыйным сайце Ліцэя 
БДУ (h ttp :/ /liceum .by.ru) ёсць 
шмат цікавай інфармацыі. На раз
дзеле “ Псіхалогія” кожны можа 
прайсці сацыяльныя тэсты, даве- 
дацца пра тып свайго тэмперамен- 
ту, пасмяяццаз псіхалагічных анек- 
дотаў. Ёсць таксама форум, дзе 
можна пагутарыць на хвалюючыя 
тэмы, абмяняцца думкамі. Іншыя 
раздзелы сайта — “ Нашы сябры” , 
“ Артыкулы” , “ Галерэя” .

Вандроўка па сусветным па- 
вуцінні скончылася, можна пад- 
весці вынікі. У Інтэрнэце мы 
знайшлі толькі чатыры неафіцый- 
ныя вэб-старонкі факультэтаў 
БДУ. Вядома, гэта небагата. Ціка- 
ва было б пачытаць, чым жыве, на
прыклад, хімічны факультэт ці фа
культэт прыкладной матэматыкі. 3 
другога боку, з’яўленне журфакаў- 
скага сайта дае надзею на далей- 
шае развіццё універсітэцкага 
Інтэрнэту. Упершыню за многія 
гады студэнты атрымалі магчы- 
масць на ўвесь свет распавесці пра 
тое, што раней абмяркоўвалася 
толькі ў “ курылках” . Хочаш вы- 
казацца, паскардзіцца. Штосьці 
прапанаваць — звяртайся без бо- 
язі на сайт, удзельнічай у фору
мах. •

М ікалай ГРАДЗЮШКА, 
сгудэнт H курса  

факультэта журналістыкі

САКРЭТ ФІРМЫ

Б Д У  і “ Ю н і с т а р ” : к р о ч ы м  разам
Гавораць, што “Юністар”  —  радыё БДУ. Настройваюся на час

тоту 99,5 FM. Сачу дзень за днём за інфармацыйнымі выпускам/', 
слухаю перадачы... Аніякай інфармацыі пра родны універсітэт. Што 
ж  такое? Якая тады су вязь паміж вядомай радыёстанцыяй І вяду- 
чым універсітэтам краіны? Вырашаю разабрацца ў гэтым самастой- 
на і задаю пытанне кіраўніку службы інфармацыірадыё “Юністар" 
Алегу Лепешанкову.

— He дзіўна, што ты не знайшоў вонкавай сувязі, — кажа Алег. — 
Белдзяржуніверсітэт — наш заснавальнік. Яму належыць кантрольны па
кет акцый. Аднак гэта не значыць, што ў кожным выпуску навінаў мы па- 
вінны расказваць слухачам пра дзейнасць універсітэта. Нашае радыё ас- 
вятляе толькі тыя бакі жыцця БДУ, якія будуць цікавымі і карыснымі для 
слухачоў. А слухачы “Юністар” — гэта не толькі студэнты і выкладчыкі. 
Гэта, бадай, уся Мінская вобласць.

— Што ж  яднае радыё з універсітэтам, акрамя контрольного пакета? ЦІ 
ўдзельнічае “Ю ніст ар"у  шматлікіх окцыях, святах, юбілеях БДУ?

— Вядома, наша “ўдарная хваля” быццам знітаваная з універсітэтам. 
Вось свежы прыклад: 1 верасня прайшло свята БДУ “ Віват, студэнт!” Сёле
та, як І раней, яго праводзілі дьі-джэі “Юністар” . Першакурснікі, дарэчы, 
былі ў захапленні. Часцяком вядучых музычных праграм запрашаюць у 
якасці журы на універсітэцкія КВЗ. Увогуле, калектыў нашай “ хвалі” даўно 
плануе зрабіць спецыяльную перадачу пра студэнтаў БДУ, пра сам універс- 
ітэт, яго навуковы патэнцыял. Лічу, што атрымаецца нешта пазнавальнае і, 
мабыць, непаўторнае. У гэтым нам могуць дапамагчы студэнты журфака. 
Гэтай восенню на “Юністар” праходзяць практыку ў службе інфармацыі 
тры журфакаўцы. Даволі здольныя. Аднак адчуваецца, што ім не стае прак- 
тыкі.

— М ногіямае аднакурснікі мараць лрацаваць на радыё. Ім, вядома, так
сама патрэбная практыка. Але неабходна і  тэорыя, якой вучаць на лекцыях 
выкладчыкі. Кал і б  у  цябе, Алег, вопытнага ў ж б  супрацоўніка радыё, была 
магчымасць сустрэцца са студэнтаміж урф ака БДУ, якую лекцыю ты прачы- 
таў бы ім?

— Шмат пра што можна распавесці... Заўсёды хацеў падзяліцца сваімі 
думкамі наконт творчасці ў працэсе збору і апрацоўкі навінаў на радыё. 
Прывёў бы прыклады з асабістага вопыту. Студэнты пачулі б ад мяне сак- 
рэты аператыўнай перадачы навінаў у прамы эфір. Паслухай інфармацый- 
ныя выпускі на розных мінскіх FM-станцыях: хто паведамляе першым пра 
апошнія здарэнні, падзеі з жыцця горада? "Юністар” — радыё БДУ.

He думаю, што ўсяму гэтаму навучаюць на журфаку дыпламаваныя вы- 
кладчыкі. Тут патрэбны сучасны погляд на сістэму радыёвяшчання.

— Мне, як студэнту-другакурсніку, было б  цікава паслухаць такую лек
цыю: чакаю цябе на факультэце. Такое перайманне вопыту неабходна, бо 
мы, студэнты, хут ка  пойдзем працаваць. Bidaць, хт осьці І  на хвалю  "Юні- 
стар ”  захоча. Разам м ож на  стварыць мноства цікавых пера дач, у  тым ліку І 
пра ж ы ццё  БДУ. Тады кож ны  студэнт зм ож а  з гонарам сказаць: “Ю ністар" 
— гэта нашае радыё, рады ё Б Д У !”

МікалаЙ ГРАДЗЮШКА, 
студэнт Il курса факультэта журналістыкі

АКТУАЛЬНА

Студ энт, р ы х т у й с я  раскашэліцца
Бойцеся, студэнты! Асабліва тыя, 

хто прыехаў у Мінск з правінцыі І 
жыве ў інтэрнаце. Савет міністраў 
прыняў рашэнне, згодна з якім з 1 
верасня памер платы за пражыван- 
не ў інтэрнаце павялічваецца ў 2 разы 
І складае каля 5 тысяч рублёў што- 
месяц.

Няўжо сапраўды так "рабуюць”? 
Намеснік дырэктара студгарадка 
Белдзяржуніверсітэта па сацыяльных 
пытаннях Р.П. Папок супакойвае: 
“ Рашэнне аб павелічэнні платы пры- 
нятае, але пакуль не зацверджанае. 
Чакаем зменаў, аднак пакуль зася- 
ляем студэнтаў па старой аплаце” .

Праўда, нават наяўнасць грошай 
не азначае, што студэнта заселяць у 
інтэрнат. У тых, хто навучаецца “на 
бюджэце” , праблемы ўзнікаюць не 
часта. A студэнты-платнікі? Тут усё 
залежыць ад магчымасцей ВНУ. Xa- 
піла месцаў — заселяць, а калі не — 
шукай прытулак сам, здымай недзе 
кватэру. Як кажа Р.П. Папок, забяс- 
печанасць іншагародніх студэнтаў 
БДУ месцамі сёлета склала ўсяго 
80 %.

Якія будуць вынікі павелічэння

платы за інтэрнат? У БДУ 10 інтэрна- 
таў, адзін з якіх (Ns 2 на вул. Каст- 
рычніцкай, 2) ужо другі год стаіць 
на капітальным рамонце. У інтэрна- 
тах першага разраду (NsNs 1 І 10) 
аплата для бюджэтнікаў складзе 
5.000 рублёў, другога разраду 
(NsNs 5, 7, 8) — 4.800 рублёў, трэця- 
га разраду (NsNs 3 І 6) — 4.600 руб- 
лёў, чацвёртага разраду (NsNs 4 І 9) 
— 4.200 рублёў. "Платнікам” давя- 
дзецца выкласці ад 5.000 да 10.000 
у залежнасці ад катэгорыі інтэрна- 
та. Для замежных жа студэнтаў мес
ца будзе каштаваць 52-64 долары ў 
месяц.

Апошні раз кошт пражывання ў 
студэнцкім інтэрнаце мяняўся ў са- 
кавіку 1997 года. Плануецца, што 
ўвядзенне новага памеру аплаты даз- 
воліць дадаткова атрымаць 900 млн. 
рублёў у год. Гэтыя грошы будуць 
накіраваныя на падтрымку ў належ- 
ным стане інтэрнатаў.

Ш калой ГРАДЗЮШКА, 
студэнт Il курса 

факультэта журналістыкі

http://www.zhurfak.by.ru
http://j-f.da.ru
http://liceum.by.ru
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Рэктарат Б е л а р ус к а га  д з я р ж а ўн а га  універсітэта
а б ’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: атамнай фізікі і фізічнай інфарматыкі, 
ураўненняў матэматычнай фізікі, батанікі, анапітычнай хіміі, тэхналогіі 
праграміравання;

ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ тэарэтычнай фізікі;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай оптыкі, ядзернай фізікі, геамет- 

рыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, функцыянальнага ана- 
лізу, тэорыі функцый, ураўненняў матэматычнай фізікі, агульнай эка- 
логіі і методыкі выкладання біялогіі, арганічнай хіміі, радыяцыйнай 
хіміі і хімічнай тэхналогіі, гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў, 
гісторыі новага і найноўшага часу, педагогікі і праблем развіцця аду- 
кацыі, рускай мовы; .

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай хіміі і мето- 
дыкі выкладання хіміі, агульнай фізікі, фізічнай оптыкі, лікавых мета- 
даў і праграміравання, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, тэарэтычна- 
га і славянскага мовазнаўства;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, прыкладной 
лінгвістыкі, замежнай літаратуры, славянскіх літаратур;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: генетыкі, фізічнай хіміі, матэматычнага 
забеспячэння ЭВМ, матэматычнага забеспячэння АСК, матэматычнай 
фізікі, тэорыі імавернасці і матэматычнай статыстыкі.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб ’явы.
Адрос: 220050, г. Мінск, вул. Бобруйская, 5а, Белорускі дзяржаўны 

універсітэт, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

Н а ц ы я н а л ь н ы  н а в у к о в а - в у ч э б н ы  цзнтр 
фізікі часціц і в ы с о к і х  э не ргін Б Д У

аб ’яўляе конкурс на замяшчэнне вакантной пасады

СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА (1 чалавек) у ла- 
бараторыю фундаментальных узаемадзеянняў.

Адрас: 220040, г. Мінск, бул. М. Багдановіча, 153, покой 302,
тэл. 232-60-34, аддзел кадраў.

, Факулыэт кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ
а б ’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ замежных моў;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: эканомікі і кіравання бізнесам (1), 

сацыяльнай работы (1);
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ замежных моў (2); 
ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ эканамічнага права (1).

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавоння аб'явы. 
Адрос: 220037, г. Мінск, вул. Батанічная, 15, факультэт кіраван- 

ня I сацыяльных тэхналогій, оддзел кадраў, тэл. 210-01-10.

РЫХТУИСЯ ЗАГАДЗЯ!

В я ч э й і я  к урс ы  на ф іл ф а к ?
Філалагічны факультэт БДУ ў рамках Цэнтра філалагічных паслуг 

адкрывае вячэрнія падрыхтоўчыя курсы па рускай, беларускай, 
англійскай, нямецкай і французскай мовах, а таксама па рускай і 
беларускай літаратурах. Выкладчыкі факультэта прымаюць удзел 
у прыёмнай кампаніі на ўсіх факультэтах, акрамя журфака.

Тэрмін навучання — 7 месяцаў (з 1 лістапада па 31 мая).
Запіс адбываецца з 9. OO да 17. OO па адрасе: вул. K. Маркса, 31, 

пакой 59, тэл. 222-33-65.

ПАДЗЯКА

Л іст у рздакцы ю
He так даўно мы скончылі 

курс медыцынскага навучання 
ў БДУ. Ездзіць давялося даволі 
далёка (на радыёфізічны фа
культэт, што амаль за го радам). 
Але ні транспартныя цяжкасці, 
ні нават экзамен па дысцыплі- 
не не змаглі адбіць у нас па- 
чуццё глыбокай павагі да на- 
шых выкладчыкаў — Уладзімі- 
ра Якаўлевіча Бушыка і Лідзіі 
Сямёнаўны Дарашэвіч. Гэтыя

адданыя сваей справе людзі 
здолелі даць нам дастаткова 
ведаў, каб мы маглі аказаць пер
шую дапамогу пацярпеламу і 
заўважылі першыя прыкметы 
хваробы ва ўласнага дзіцяці.

Вялізны ім дзякуй за працу 
і веды!

3 павагай, 
студэнты аддзялення 

сучаснай англійскай мовы і 
літаратуры 

Ill курса філалагічнага 
факультэта

стыль

Для с т у д з н т а ў  -  с к ід к і
Восень —- традыцыйная пара вяселляў. Апрануцца прыгожа і 

нядорага вам дапамогуць у салоне вечарова-вясельных убранняў 
"У Цітовай” .

Пракат самых модных, сучасных вечаровых і вясельных убран- 
няў. У продажы таксама ёсць вэлюм, пальчаткі, кветкі, бутаньеркі, 
упрыгожванні на аўтамабіль і г.д.

Тэл. 247-57-57, 248-79-12, 201-18-05

КАФЕДРЫ

3  пачат кам  новага наву- 
чальнага года пачалася пра- 
ца  і  на  Ваеннай каф едры  
нашага універсітэта.

— Штогод у нас навучаец- 
ца каля паўтараста чалавек, — 
распавядае начальнік кафедры 
палкоўнік B.C. Трафімычаў. — 
Сёлета ў нас дзвесце навучэн- 
цаў.

— Ці змяніліся ўмобы пос
тупления на "ваенку"?

— He, мы працуем падаўно

П р а іс ц і армію «завочна »

адладжанай сістэме. У нас можа 
навучацца кожны студэнт (сту
дентка) БДУ трэцяга курса, які 
мае добрую паспяховасць. Аба- 
вязковая ўмова для наступлен
ия — іспыт па фізічнай падрых- 
тоўцы: хлопцы здаюць бег на 
100 і 2000 м (на “ пяцёрку” —

13,2 секунды і 12 мінут адпа- 
ведна) і падцягванне (на “ пя
цёрку" — 15 разоў). Дзяўчаты 
бягуць тыя ж  дыстанцыі (на "пя
цёрку” — 15,7 секунд і 10,54 
мінуты адпаведна) і падцягва- 
юцца лежачы (на "пяцёрку" — 
60 разоў). Апрача таго, абіту- 
рыентаў чакае агульнаадука- 
цыйны тэст.

— Распавядзіце будучым 
набучэнцам пра структуру ва
еннай кафедры.

— Яна складаецца з чаты- 
рох цыклаў, на якіх І адбываец
ца працэс навучання. Размер- 
каванне на кафедры адбыва
ецца з улікам асноўнай спецы- 
яльнасці, якую атрымліваюць 
студэнты. Так, хімікі, напрыклад, 
ідуць на цыкл падрыхтоўкі афі- 
цэраў хімічных войск, ф ізікі — 
на цыкл СПА. Ёсць таксама ад- 
дзяленні прававой і выхаваўчай 
работы І баявога прымянення

артылерьп. .
— Якія перавагі дае воен

ная кафедра?
— Дазваляе прайсці армію 

“ завочна” І стаць лейтэнантам 
запасу. Гэта таксама добрая 
падрыхтоўка перад наступлен
ием у школу МУС І Ваенную 
акадэмію, куды, дарэчы, ідуць 
многія з нашых выпускнікоў. 
Там нас добра ведаюць І пава- 
жаюць. Трыццаць тры нашыя 
выкладчыкі, сярод якіх ёсць 
прафесар, дацэнт І доктар юры- 
дычных навук, дадуць добрыя 
веды, дапамогуць сфармаваць 
такія якасці, як добрасумлен- 
насць, дысцыплінаванасць І ста- 
раннасць, неабходныя для воі- 
на і грамадзяніна Рэспублікі 
Беларусь.

Дзяніс ТРАФІМЫЧАЎ, 
студэнт Il курса факультэта 

журналістыкі-

КНІЖНАЯ ПАІ1ІЦА

Выдадзена у БДУ
Д а  новага навучальнага года фонды універсітэцкай біблія- 

т экі папоўнілі 188 кніг і  брашур вучэбнай, вучэбна-метадычнай, 
даведачнай і  навуковай літаратуры, выпушчанай у  БДУ. Сярод 
іх  25  аўт арскіх курсаў лекцый, 6 вучэбна-метадычных комп- 
лексаў, 10 вучэбных праграм, шмат яшчэ вучэбных, даведачных 
і  навуковы х кніг.

Сёння ўвазе чытачоў “Беларускага універсітэта” прапану- 
юцца анатацыі некоторых выданняў, якія варта набыць на сваю 
кн іж ную  паліцу.

A.Н. Витченко. Геоэкология. 
Курс лекцый, у якім разглядаюц- 
ца тэарэтычныя і метадалагічныя 
асновы, аб’ект, прадмет, мэта і за
даны геаэкалогіі.

B.А. Саечников, А.В. Сидорен
ко, А. Б. Терехович, Т.П. Янукович. 
Электричество. Физический  
практикум. У кнізе выкладаюцца

жят
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П. А. Вакульчик. Методы чис
ленного анализа. Курс лекцый. 
У кнізе выкладаюцца асноўныя 
раздзелы колькаснага аналізу, 
якія чытаюцца студэнтам факуль
тэта прыкладной матэматыкі.

С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар. 
Русский язык как иностранный. 
Навучальны дапаможнік з грыфам 
Мінадукацыі Рэспублікі Беларусь 
адрасуецца замежным студэнтам, 
якія навучаюцца ў беларускіх ВНУ

турысцкіх рэгіенаў і іх тыпізацыя, 
разглядаюцца перспектывы раз- 
віцця міжнароднага турызму ў 
асобных краінах і рэгіёнах.

AC. Лаптенок. Моральное 
наследие в социодинамике куль
туры. У кнізе паказваецца знач-
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Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь выкладаюцца фізічныя 
асновы спектраскапіі, пытанні ўза- 
емадзеяння лазернага выпра- 
меньвання з рассейвальнымі ася- 
роддзямі. Разглядаецца тэорыя 
спектральных метадаў і сістэмы 
дыягностыкі атмасферы, водных 
асяроддзяў, спектраскапіі аб’ек- 
таў.

ЕВ. Ермакова. Труд женщин 
в рыночной системе: методоло
гический и теоретический аспек
ты проблемы. У манаграфіі раз- 
глядаюцца праблемы эфектыўна- 
га выкарыстання творчага патэн- 
цыялу жанчын у грамадскай вы- 
творчасці.

B.C. Калитин. Качественная 
теория устойчивости движения 
динамических систем. У мана-

насць маральных каштоўнасцяў у 
духоўным развіцці грамадства.

Э. Т. Аванесов, М. М. Ковалев,
В.Г. Руденко. Инвестиционный 
анализ. У дапаможніку для сту-
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фізічныя працэсы і метады экс- 
перыментальнага даследавання, 
даюцца практычныя парады для 
выканання лабараторных работ.

М.А. Можейко. Религиоведе
ние. Навучальна-метадычны ком
плекс. У кнізе падаецца структу
ра І праграма курса, тыпавыя сцэ- 
нарыі калектыўных інтэрактыў- 
ных заняткаў, заданні для сама- 
стойнай работы і г. д. Таксама 
прыводзіцца спіс рэкамендаванай 
літаратуры і спіс пытанняў да 
іспыту.

Л.B. Кахнович. Фотосинтез. 
Курс лекцый. Выкладаюцца ас- 
ноўныя сучасныя ўяўленні пра 
унікальны ў фізіка-хімічных і 
агульнабіялагічных адносінах 
працэс фотасінтэзу.

А. B. Мощенский, В.А. Моіден- 
ский. Математические основы 
информатики. Дапаможнік уклю- 
чае важныя дыскрэтныя раздзе
лы матэматыкі, на якіх грунтуец- 
ца інфарматыка.

i f f .

3. Т.'Аыносои, М. М. Коадяея, '
В. Г. РудеMto .

ГШВЕСТШЦЮШІЫЙ
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I валодаюць рускаи моваи на эле
ментарным, камунікатыўна дастат- 
ковым узроўні, прынятым у міжна- 
роднай класіфікацыі.

О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова. 
Учебно-методический комплекс 
по исторической информатике. 
Базавы курс. Навучальна-мета
дычны комплекс, прызначаны сту
дэнтам гістарычных спецыяльнас- 
цяў, змяшчае працоўную прагра- 
му, канспект лекцый, навучальна- 
метадычныя дапаможнікі, заданні 
для самастойнай работы і кант- 
ролю ведаў.

Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, 
В.А. Клицунова, М.А. Лавыш, А. И. 
Тара сен ок, Д. Г. Решетников, Н.И. 
Полещук, О. С. Мозговая. Геогра
фия международного туризма. 
Часть I .  У'дапаможніку даецца 
характарыстыка міжнароднага ту
рызму ў сістэме сусветных эка- 
намічных сувязяў, класіфікацыя

дэнтаў эканамічных спецыяльнас- 
цяў сістэматызаваны мадэлі і ме
тады інвестыцыйнага аналізу, якія 
змяшчаюць асноўныя формулы 
фінансавых вылічэнняў і методыкі 
іх прымянення.

М.М.Кугейко. Лазерная диаг
ностика и спектроскопия. У на- 
вучальным дапаможніку з грыфам
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графіі выкладаюцца якасныя ме
тады даследавання паводзінаў 
траекторый у наваколлі замкнё- 
ных інварыянтных множнасцяў. 
Разглядаюцца як лакальныя, так 
і глабальныя задачы тэорыі ды- 
намічных сістэм на метрычнай 
прасторы.

Л.В. Лойко. Политическое 
развитие Польши в 70-80-е гг. 
XX в. У кнізе даследуюцца стра- 
тэгія і тактыка Польскай аб'яд- 
нанай рабочай партыі, узнікнен- 
не і дзейнасць палітычнай апазі- 
цыі ў ПНР, аналізуюцца прычыны 
паражэння камуністычнага рэжы- 
му ў гэтай краіне.

Н.И. Василевич, Г.П. Назаро
ва. Английский язык. Чтение и 
устная практика. Навучальна- 
метадычны дапаможнік уключае 
ўзоры тэкстаў па спецыяльнасці 
“ Мытная справа”, сістэму практы- 
каванняў для працы з імі, а такса
ма гласарый найбольш часта 
ўжываных тэрмінаў.

Упраўленне 
рэдакцыйна-выдавецкай 

работы БДУ

I
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Артур Г зрыевіч Зельскі на- 
радзіўся ў  1969 г., скончыў 
гістфак Б ДУ ( 1995г.). канды- 
дат гістарычных навук (2001а ). 
Займаецца проблемам гісторыі 
элінізму, военного мастацтва ан- 
тычнасці, гісторыі БДУ. Загад- 
чык музея гісторыі БДУ (з 1995 
г.), адзін з аўтараў манаграфіі 
“Гісторыя БДУ ў біяграфіях яго 
рэктараў". Піша апавяданніна 
сюжэты античной гісторыі.

АРТУР ЗЕЛЬСКІ

Цуд 9 Эпідаўры
А П АВЯД АН Н Е

Мудры кентаўр Хірон выхаваў бога 
дактароў і  лекарскага мастацтва Аск- 
лепія на схілах Пеліёна. Пад яго кіраў- 
ніцтвам Асклепій стаў такім адмысло- 
Вым лекарам, што нават перасягнуў 
свайго настаўніка. Надзвычай шана- 
валі гэтага бога ў горадзе Tрыка ( Фе- 
капія), у Эпідаўры (Аргаліда) і  ў Пер- 
гаме (Малая Азія). Асабліва популяр
ным быў культ Асклепія ў Эпідаўры, 
куды сцякаліся за лекаваннем людзіз  
ус іх  краёў Грэцыі. Пра адзін т акі вы- 
падак гэтае апавяданне...
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У доме аф інскага архітэктара 
Цімокла гора. Яго адзіная і таму ўлю- 
бёная дачка, танклявая прыгожая два- 
наццацігадовая Меліта, захварэла. 
Яшчэ зранку нішто не азмрочвала 
мірнага спакою сям’і. Але за абедам, 
калі елі марынаваную рыбу, дзяўчын- 
ка раптам папярхнулася костачкай вя- 
лікай рыбы. Дзяўчынка збялела, закаш- 
лялася, захрыпела. Ей было цяжка 
дыхаць.

— Меліта памірае! Хутчэй, хутчэй 
дапамажыце: мая дачка памірае! — 
раскалоў цішыню дома крык яе маці 
Глікіі. Vce, хто быў побач, паўскоквалі 
з месцаў, кідаліся ў бакі невядома за. 
чым, крычалі, бегалі. Сама Меліта стра- 
шэнна перапужалася, калі костачка 
захрасла ў яе горле. Але зусім жах- 
нуў яе адчайны лямант маці і ейны пе- 
ракошаны жахам твар. У якімсьці су- 
таргавым напружанні Меліта шырока 
адкрыла рот, кашлянула, і... костачка 
выпала на падпогу.

Адразу стала лягчэй дыхаць, і дзяў- 
чынка паружавела. Небяспека мінула. 
Меліта адкрыла рот, каб крыкнуць ад 
шчасця, заспакоіць бацьку, які глядзеў 
на яе шырока раскрытымі ад жаху ва- 
чыма, і маці, што мітусілася па пакоі. 
Але толькі хрыпенне вырвалася з яе 
горла. Голасу не было. Слоў не было. 
Яе звонкі, нібы срэбная бразготка, га- 
ласок, якім яна так гожа спявала, знік. 
Дзяўчынка старалася нешта сказаць, 
але ўсё было дарэмна — голасу йе 
было, толькі хрыпенне.

Так у дом Цімокла прыйшла жур- 
ба. .

Ішоў час, беглі дні, цяклі месяцы, але 
нічога не мянялася. Нібы цень, хадзі- 
ла па доме нямая дзяўчынка. Усе пры 
ёй стараліся казаць шэптам ці ўвогуле 
маўчаць. Глікія давала дачцэ розныя 
прысмакі, але радасці не было. У баць- 
коў ад болю і скрухі рвалася сэрца. 
Дарэмна Цімокл абыходзіў усіх мяс- 
цовых лекараў, каб яны дапамаглі дач
цэ. Лекары прыходзілі, аглядалі дзяў- 
чынку і ішлі назад, узяўшы плату, але 
так і не здолеўшы вярнуць голас Me- 
ліце.

Ha думку суседзяў Цімокла, як і яго 
сяброў, заставаўся апошні сродак — 
паломніцтва ў галоўнае свяцілішча Ac- 
клепія, што знаходзілася паблізу го- 
рада Эпідаўра ў Аргалідзе, на беразе 
Саранічнай затокі. Toe ж  раілі і лека
ры. Яны казалі, што тамтэйшыя аск- 
лопіядры змогуць хутчэй вярнуць го
лас дзяўчынцы.

У сярэдзіне месяца гекатамбеона 
Цімокл, Глікія і Меліта ўзышлі на борт 
бірэмы, якая ішла ў Эпідаўр. Спада- 
рожны вецер надзімаў ветразі, і род- 
ны бераг хутка застаўся далёка за кар
мою. Усе вандроўнікі пачалі размаў- 
ляць, знаёміцца. Выявілася, што ў сям’і 
Цімокла ёсць спадарожнікі, якія так
сама накіроўваліся ў храм Асклепія. 
Каваль Менафон з Эўбеі вёз- у Элі- 
даўр жонку Ампеліду, у якой адыма- 
ліся ногі. Туды ж  кіраваўся з цэлай 
гурмай рабоў змарнелы і высахлы ста
ры ліхвяр Анцілох. Ha працягу ўсяго 
падарожжа толькі і гаварылі што пра 
хваробы, лекараў, а таксама пра буду- 
чае наведанне храма Асклепія і чака- 
нае выздараўленне.

Анцілох з жалем у голасе распавя- 
даў:

— Я даўно хварэю. Няміласць ба- 
гоў абрынулася на мяне больш за дзе- 
сяць гадоў таму. Кожны дзень пера- 
твараецца для мяне ў сапраўднае ка- 
таванне, кал.і я збіраюся есці. Нейкая 
жахлівая пачвара ўнутры мяне ірве мае 
вантробы кіпцюрамі і зубамі, калі я 
глытаю ежу. Паглядзіце, які я худы. Я 
ж  амаль анічога не ем. Я жадаю есці 
І не магу. О, я ведаю, што такое паку- 
ты Тантала! Я багаты чалавек, але хар-

чуюся — як апошні з маіх рабоў. У 
мяне цяпер адна надзея — на свяці- 
лішча Асклепія ў Эпідаўры...

Тут высветлілася, што і гаспадар 
карабля, і стьірнавы ўжо не аднойчы 
вазілі паломнікаў у Эпідаўр. Яны рас- 
казвалі, што самі бачылі людзей, якія 
вярнулі сабе здароўе ў Эпідаўры. Ac- 
клепій ўсёмагутны і, калі ён пажадае, 
то можа вызваліць ад усялякай хва
робы.

Раніцой карабель ужо рассякаў 
хвалі Саранічнай затокі. Паломнікі 
ўзняліся рана, да ўзыходу сонца, каб 
пакланіцца Апапону — бацьку Аскле- 
пія: прасіць бога чыстага святла, каб 
ён заступіўся за іх, а ягоны сын — 
прыняў іх добра і дапамог ім. Як толькі 
першыя прамяні сонца з’явіліся над 
морам, людзі ўкленчылі: яны маліліся 
вогненнаму дыску, што ўсё вышэй уз- 
дымаўся над даляглядам.

Сонечны дыск уздымаўся ўсё вы
шэй над морам, залатыя прамяні, нібы 
стрэлы Апалона, праціналі хвалі. I ўсім 
здапося раптам, што жыццё перамаг- 
ло смерць, што гэта не сонца, а доб
рая ўсмешка бога Святла, бога Жыц- 
цярадаснасці, бога Стварэння нясе ім 
здароўе І вечнае жыццё.

...Карабель падыходзіў да порта. 
На прыстані хваляваўся і шумеў на
род. Гучныя выкрыкі, вясёлы смех, са- 
лёныя жарты перарвалі малітвы пада- 
рожнікаў, вярнулі іх да зямных спра- 
ваў. Ha прыстані рабы па першым зна
ку наглядчыка прынялі канцы з караб
ля. Па хісткіх дошках людзі пачалі 
сыходзіць на бераг, дзякуючы гаспа- 
дару і стырнавому за бяспечнае пада
рожжа.

Паломнікі хутка прамінулі шумлі- 
вы разнамоўны базар з натоўпам ган- 
дляроў, пакупнікоў і бяздзейсных ра- 
зявакаў і, папытаўшы пра шлях да свя- 
цілішча, выйшлі за гарадскія муры. 
Дарога ўздымалася ўгору. Было спя- 
котна, але ніхто на гэта не зважаў — 
рыхтаваліся да сустрэчы з Асклепіем і 
яго жрацамі.

Хутка дарога вывела ў вядомы на 
ўсю Айкумену гай Эпідаўра. Векавыя 
лаўры і платаны пераплял.іся густымі 
кронамі так, іцто і ўдзень у гаі пана- 
ваў паўзмрок. Паміж дрэваў бруіліся 
тоненькія струменьчыкі крынічак. Bo- 
дар кветак п’яніў людзей. Гай звінеў 
шчабятаннем птушак. Нібы зачарава- 
ныя праходзілі падарожнікі праз гэты 
казачны лес.

За паваротам убачылі яны велічна- 
строгі храм бога лекавання. Паломні- 
каў сустрэў высокі жрэц з белай ба- 
радою, апрануты ў прыгожы беласнеж- 
ны хітон з запатой акаёмкай. Ён са- 
браў людзей на прыступках лесвіцы, 
што вяла ў храм з вялікай статуяй Ac- 
клепія. Бог-лекар стаяў, абапіраючыся 
на посах, які абвівала свяшчэнная змяя.

Знадворку на каменных плітах былі 
выразаныя надпісы пра вылечаных у 
храме людзей. Жрэц паказаў адзін з 
іх: «Ніканор паралюшны. Пакуль ён 
сядзеў і адпачываў, адзін хлапчук скраў 
у яго мыліцы і кінуўся бегчы. Ён ус- 
кочыў, пабег за ім і стаў здаровы».

— Дзеці мае, — сказаў жрэц ура- 
чыста, — гэта было даўно, калі я быў 
яшчэ маладым. Ніканор прыехаў да 
нас з Антыёхіі, яго, аслабелага, прывезлі 
сюды сыны. Без мыліц ён не мог 
зрабіць і кроку. Амаль год ён жыў 
каля храма, і штодня сыны прыводзілі 
яго’да статуі бога. Ужо ўсе ведалі тут 
Ніканора-паралюшніка. Hori ён згубіў 
падчас буры: іх карабель наляцеў на 
скалу, мала хто ацалеў. Тры дні на
с т а  іх па моры на абломку мачты. 
Падабралі іх рыбакі. Як прычалілі да

берага, усе, хто выратаваўся, скакалі ад 
радасці, падалі на калені, цалавалі зям- 
лю, а Ніканор паспрабаваў устаць — і 
павапіўся: не трымалі яго ногі. 3 таго 
часу Ніканор і хадзіў на мыліцах. Але 
не губляў надзеі: маліўся, прыносіў 
ахвяры. Аднаго разу задрамаў пад 
тым платанам, — жрэц паказаў рукой, 
і ўсе павярнулі галовы, — паклаў по
бач мыліцы. I ўбачыў сон. Нібы сам 
Асклепій спусціўся да яго з вышыні і 
кліча яго да сябе, а ён не можа ўстаць. 
I раптам нехта тузае яго за нагу, і ён 
чуе голас Асклепія: «Ніканор, прачні- 
ся! Устань!» Расплюшчыў ён вочы ў 
той самы момант, калі хлапчук-падшы- 
ванец схапіў яго мыліцы і кінуўся бег
чы. Раззлаваны Ніканор, увушшу яко- 
га ўсё яшчэ гучаў голас бога, ускочыў 
і пабег за хлапчанём. А народ наво- 
кал як закрычыць: «Цуд! Цуд! Ніка- 
нор пабег!»

Жрэц скончыў аповед і ўважліва 
паглядзеў на Ампеліду, якая не зводзі- 
ла з яго вачэй. У яе таксама адымалі- 
ся ногі, і яна стаяла, абапершыся на 
Менафана. Аповед натхніў яе, і яна па- 
верыла, што Асклепій вылечыць яе.

— У бліжэйшыя дні, дзеці мае, — 
гірацягваў жрэц, — вы павінны будзе- 
це ачысціць душу і цела. У гэтых цы- 
рымоніях вам дапамогуць нашыя слу- 
жыцелі. Толькі пасля гэтага вам даз- 
воляць увайсці ў абатон — спецыяль- 
нае памяшканне ў храме для сну. Там 
вы ўбачыце фантан гаючай вады. Вы 
павінны будзеце абавязкова памаліц- 
ца І заснуць. Да тых, хто чысты душой, 
целам і сэрцам, з ’явіцца сам Асклепій 
І адкрые сродак для выбаўлення ад 
хваробы:

Магчыма, у сне вам будзе нешта не- 
зразумела. Але адкрыцці бога заўсё- 
ды зразумелыя для нас. Мы распыта
ем вас і цярпліва выслухаем. Пасля 
гэтага прызначым вам лячэнне, згодна 
з воляй Асклепія: адным — купание ў 
гаючых крыніцах і дыету, другім — 
масаж, трэцім — піццё свяшчэннай 
вады. A камусьці, можа, будзе дастат- 
кова сну ў храме, І ён сам хутка выле- 
чыцца, калі паверыць у гэта і ў маліт- 
вах будзе ўслаўляць усёмагутнага І 
літасцівага бога-лекара. I ведайце, — 
закончыў жрэц, — адкуль бы ні прый- 
шло да вас выздараўленне: ад доб- 
рага паветра, крыніц ці купания, — усё 
гэта ад дабрыні і сілы Асклепія, які 
дае чалавеку самую каштоўную рэч — 
здароўе.

Жрэц скончыў гаварыць і прапа- 
наваў прынесці ахвяры, а потым пагу- 
ляць па свяшчэнных гаях, застацца сам- 
насам з богам, які нябачна прысутні- 
чае тут.

Пакуль жрэц казаў, Меліта пужліва 
хавалася за бацькамі. Але не гэты вы- 
сокі стары палохаў яе. He зводзячы 
вачэй, яна са страхам, сачыла за вялі- 
кай чорнай змяёй, што абвівала доўгі 
посах асклепідора. Змяя то сціскала, 
то паслабляла свае кольцы, і дзяўчын- 
цы здавалася, што яна раптам скокне 
з посаха, абаўе яе гэтымі страшэннымі 
абдымкамі, з якіх няма выратавання. 
Таму яна была вельмі задаволеная, калі 
жрэц урэшце пакінуў іх і скіраваўся 
да іншых хворых, а яе бацькі і іх но- 
выя знаёмыя па прыступках храма 
сышлі ў духмяны гай. Тут усе разыш- 
ліся па сцяжынках. Стары ліхвяр і ку
пец з жонкаю вельмі стаміліся і пры- 
селі адпачыць у ценю вялікага лаўра, 
а Цімокл з жонкай і дачкою рушылі ў 
глыбіню леса.

Меліце хутка надакучыла ісці по
бач з бацькамі, і яна бегала то да пры- 
гожых кветак, якія раптам ператвара- 
ліся ў матылёў, то да крынічак. Рап

там яна ўбачыла невялікую і страка- 
тую, вельмі прыгожую птушачку і па- 
бегла за ёй. Птушачка паляцела да
лей — і Меліта памкнулася за ёй. Яна 
і не заўважыла, як згубіла бацькоў за 
паваротам прысадаў. Дый саміх пры- 
садаў не было — яны звузіліся, пе- 
ратварыліся ў сцяжынку. I птушачка 
знікла.

Дзяўчынка спынілася. Яе абступалі 
тоўстыя ствалы дрэваў. Яны густа па- 
раслі плюшчом і, здавалася, стваралі 
сцяну вакол дзяўчынкі. Меліце стала 
страшна. Яна зразумела, што заблу- 
кала. Пастаяўшы ў нерашучасці, яна 
пайшла ў той бок, дзе, здавалася, ёсць 
святло і дрэвы стаяць не так густа. 
Яна зрабіла некалькі крокаў і раптам 
проста перад сабой убачыла прама- 
вугольную галаву вялікай чорнай змяі, 
што звешвалася з дрэва. Жоўта-зялё- 
ныя вочы пільна глядзелі на дзяўчын- 
ку.

Здранцвенне ад нечаканага жаху 
доўжылася некалькі імгненняў. Дзяў- 
чынка павярнулася і ў імклівым адчаі 
кінулася бегчы, не бачачы нічога пе
рад сабою. Але жах наганяў яе, і тады 
яна, ужо нічога не цямячы, закрычала 
на ўвесь лес:

— Мама, матуля! Та-та! Дапамажы
це!.. •

Цімокл і Глікія, толькі пачуўшы дач
ку, зразумеўшы, што яна ў небяспецы, і 
нічога не кемячы, кінуліся з усіх ног на 
яе голас... Яны амаль сутыкнуліся на 
адным з паваротаў прысадаў. Убачыў- 
шы бацькоў, дзяўчынка кінулася да 
маці і, абхапіўшы яе, зараўла. Скрозь 
слёзы дачкі Цімокл спрабаваў зразу- 
мець, што здарылася, і толькі тут рап
там уцяміў — Меліта загаварыла! Ён 
глянуў на жонку і ўбачыў, што і яна 
здзіўлена глядзіць на яго.

— Цуд! Цуд! Цуд! — не сваім го- 
ласам зароў Цімокл. Гэты крык пад- 
хапіла Глікія. Падхапіўшы дачку, яны 
кінуліся да храма.

Вестка пра цудоўнае выздараўлен- 
не нямой дзяўчынкі з хуткасцю маланкі 
абляцела свяцілішча. На прыступках 
храма ўзбуджаных бацькоў акружылі 
знаёмыя і незнаёмыя людзі, нешта 
крычалі, размахвалі рукамі. А да іх 
беглі ўсё новыя паломнікі.

— Дзе? Хто? Якая дзяўчынка вы- 
лечылася? — гучалі ў паветры пытанні.

Раптам з ’явіўся ранейшы жрэц. Ён 
спяшаўся, але не згубіў сваёй велічы.

— Дзеці мае, няма чаму дзівіцца. 
Міласэрнасць і моц Асклепія вялікія. 
Ён вылечыў дзяўчынку, як толькі яна 
прыйшла да яго. Літасцівы бог паш- 
кадаваў нямое дзіця, што звярнулася 
па ягоную дапамогу, і стварыў цуд. Уз- 
нясём жа нашую падзяку і ўсхвалім 
бога ў малітвах разам з дымам свяш- 
чэннага ахвяравання. I будзем прасіць 
яго аб літасці, аб новых выздараўлен- 
нях, аб дапамозе ўсім, хто прыйшоў да 
яго. Аб міласэрнасці Асклепія, які паш- 
кадаваў бедную дзяўчынку, вось тут, на 
гэтай сцяне, — жрэц паказаў на тое 
месца, дзе былі высечаныя словы пра 
вяртанне ног паралюшнаму Ніканору, 
— будзе зроблены надпіс, які ўславіць 
цуд, што адбыўся на нашых вачах.

* * *

I ж рэц стрымаў слова. Калі амаль 
праз дзве з  паловай тысячы гадоў ар
хеолог/' раскапаліразбураную ізасы- 
паную сцяну старажытнага храма, то 
побач з надпісам пра Ніканора про
чь/талі: «Дзяўчынка няма я. Абягаю- 
чы вакол храма, яна ўбачыла змяю, 
што ўпаўзала на дрэва ў  гаі, у ж а х у  
стала яна клікаць бацьку ім а ц іі пай
шла адсюль здоровая».
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