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Навукова
практычную 
канферэнцыю «70 ,,адоу на 
варце заваёу Вялiкага Каст
рычнiка» адкрыу сакрац.р 
парткома БДУ iмя У. 1. Ле
нiна М. 1. Юрчук. У ёй пры
няу удзел намеснiк камандую· 
чага ЧБВА генерал-лейтэнант 
1. В. Вельджанау, якi вы
ступiу з дакладам «70 гадоу 
на варце сацыялiстычнай 
Радзiмы ». 
У сваёй п.рамове Герой Са

вецкага Саюза М. Я. Зай
цау спынiуся на гiсторыi 
развiцця Савецкiх Узброеных 
Сiл у перадваенныя гады, 
а студэнт юрфака А . Дзе

мяшкевiч расказау аб пера
емJliках слаун ы х ба я в ых 
традыцый бацькоу i дзядоу 

воiнах.-iнтэрн а цы ян а лi
стах. 

Для .Удзельнiкау дэман- '. 
стравауся хранiкальна-да
кументальны фiльм аб Вялi

кай Айчынн ай вайне. 
3. АЛЯКСАНДРАВА . 

Лепш менш 
ды лепш. Так вырашылi 

старшынi груп на\юднага кан
троJ1ю у ч ас разгляду пыта н
ня аб напрамках работы 

народных кантралёрау. 
- Нам не · варта драб

нiць,- прапанавау прадстау
нi1( НДI ядзернь1х праблем 
•В. А . Андрэiчау.- Не выкон
ваць ролю падсобных рабо
чых пры дэканаце, а цесна 

супрацоунiчаць з iм, выкон 
ваючы свае абавязкi. 

3 улiкам гэтага 18 люта
га на чарговай нарадзе у ка
мiтэце народнага кантролю 
i была праведзена карэкцi

роука планау работы груп . 
Д. ДО~НАР. 

Бронзавым 
прызёрам 

чэмпiянату СССР па кл ас iч- , 
най барацьбе; якi праходз iу 
у Tбiлici, у вагавой катэ 1·орыi 
90 кг стау студэнт 3 курса 
геафака С. Дземяшкевiч. 

Т. РУДКО~СКАЯ. 

· Дзе узяць 
дапаможны матэрыял для 
лекцый, семiнарскiх занят

кау? Звярнiцеся у Мiнскую 
гарадскую кантору кiнапра
кату. Магчыма, вас зацi

кавяць такiя фiльмы, як 
«Вялiк i Кастрычнiк у Бела
русi» , « Увага: метанол 
яд!», «Тэхнiчныя сродкi на
вуч ан ня у вучэбным працэ
се», « Камп'ютэр для ycix», 
«Р·азам з Макаранкам», «На

вукова-тэхнiчнь1 прагрэс i бя
спека працы » на тр·ыццацiпя

цi- i шаснаццацiмiлiметро

вай плёнцы. Тут прапануюць 

вам i iншыя навукова-папу
лярныя i вучэбныя кiнастуж-
кi. 

В. ШУШКЕВIЧ. 
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Вялiкi дом (такi, каб 'хапiла месца ус1м супрацоу
нiкам унi_версiтэта, якiя яшчэ маюць патрэбу ва уласнай ква
тэры) збудаваць сваiмi рукамi вельм i цяжка . Асаблiва . калi 
ты не муляр, не цяс:пяр, а усяго толькi асiстэ~т кафед
ры матэматычнай фiзiкi. Але Юрыя Пазняка, старшыню 
аргакамiтэта МЖК, пераканаць у гэтым, здаецца, немагчы
ма . 

'-
Рэпарtаж аб суботнiку 

старонцы газеты . 

чле11ау МЖК змешчаны на 2-й 

Фота С. ПЛЬПКЕВIЧА. 

Да су·стрэчы, 
Сюза1111а! 

Пасля такiх сустрэч я пакутую , с r1рабуючы знайсцi адказ на 
чарговае пытанне. Як пасля цёплых по цiскау рук на ЭJ1 ьбе мог 

узнiкнуць план знiшчэння Савецкага Са юза, Народы дзвюх вялiкiх 

дзяржау, кaJ1i ж вы нарэшце зразумееце, што жьщцё даецца 
нам толькi адзiн раз i нельга марн аваць яго на узаемныя пада
зрэннi , штомiнутны страх i нян нвiсць? Але ж я ведаю (не 
толькi здаецца, так на самай справе), для сарака маладых лю
дзей, якi я прысутнiчалi на сустрэч ы у дыскусiйным клубе « Па
л i тыкус, час узаемаразумення i дружбы ужо надышоу. 

с _ АВЕЦКI_Я i амер~1канскiя: 
Вельм, розныя I вельм1 

падобныя адзi н на аднаго . Побач 
са мной сядзiць Сюзанна, студэн

тка Колбi каледжа штата Мэн . 
Будуча я спецыяльнасць сённяш
нiх гасцей «Палiтыкуса» __:_ юры
сты. Людз i гэтай прафес ii кары
стаюцца у Злучаных Штатах па

вагай асаблiвай: далёка не кож
ная сям'я можа зна йсцi 17,5 т ы

с~чы доларау для таго, каб сын 
ц, дачка атрымал1 юрыдычную 

адукацыю . 

Цiкава, што, скончыушы шко

лу, мал ады . чалавек можа пада
ваць дакументы адразу у не, 

калькi навучальных устаноу. Калi 
атрымае запрашэнне адразу з 

ycix - паявiцца магчымасць вы-

/ бару у залежнасцi ад прэстыж
насцi каледжа, кошту навучанн я i 
асабiстых сiмпатый. Выбар зро
блены, i цяпер дл я таrо , каб 
стаць студэнтам, застаецца на

пiсаць сачыненне. 

- Але можа здарьщца, шtо 

пасля аднаго , двух гадоу наву
чанн я стане зразумела , што rро

ша й не хапае? - непакоюся я. 

-:-- О, гэта не такая ужо вя
лiкая непрыемнасць. Можна, на-

прыклад , па йсцi служыць у ар

мiю . За чатыры гады на вучобу 
абавязкова заробiш,- уст упае 

у гаворку Брэд, калега Сюзанны. 
- Завербавацца у армiю са

прауды проста - у кожным ка

леджы г.~рацуе агент па вяр

боуцы, дзейнi чаюць яны даволi 
нахрапiста . 1 гэта не падабаецца 
амерыканскiм студэнтам. / 

- Цi атрымлiваюць вашы сту

дэнты стыпендыю? 
- Не, толькi тыя, хто жыве у 

нястачы. 1 яшчэ, для гэтага аба
вязкова бьщь выдатнiкам. 

- Цi спадабауся вам Мiнск? 
- Так. Людзi болы1 ветлi-

выя ; добразы члi выя, чым у iншых 
га радах, дзе мы былi ,- адказ

вае Сюзанна. 

- ... i усмi хаюцца часцей,
дадае Брэд. 

Прамiнуу час сустрэчы. Раз-_ 
вiтвацца не хацелася. Але хто 
ведае, магчыма, хутка у клубе 
Колбi каледжа на пытанн i бу
дуць адказваць савецкiя студэн

ты. · дi' сустрэчы, Сюзанна ! Да па
бачэння, Брэд! 

Ю. ЧА БдТАРО~. 
студэнт ф пм. 

1 , 

Ен абурауся: 
- Нашто мне вашы класiкi? Чытайце, rJерачытвайце, 

толькi не перашкаджайце м"'е. МНЕ не спатрэбiцца рус
кая лiтаратура. · 

На яго думку, ён меу рацыю. Нiхто не мог пазбавiць 
яго права на законную тройку. 1 таму, не звяртаючы 
yвari на iншых, што праседжвалi да ночы у бiблiятэках, за 
два тыдн i пачынал i рыхтавацца да залiкау i экзаменау, вя-' 
лi канспекты, ён са спакойным сумленнем працягвау 

_выкладчыку залiкоуку. Дзiуная справа, чатыры гады з 
прапановай згаджалiся : «выдатна» ж не патрабуе, згодзен 
на «здавальняюча». А тут ... 

- У вас поуная адсутнасць ве_,дау, малады чалавек,
збянт~жана вымавiла выкладчьща . ....!.... Вы нават назвау тво
рау, акрамя школьнай праграмы, пералiчьщь не можаце. 

Намалюйце 
и 

<<троику~>>. у· 

залiкоуку· 
1 тады прагучау гнеуны маналог, з якога было зразу

мела адно : вьщягнуць нават самыя пасрэдныя веды да тро й" 
к i выкладчык абавязаны. 

Ен атрымау перамоrу, аб .чым сведчьщь запiс у за л i ко
уцы. 

... У дэканат яна не увайшла, убегла, грымнуушы дзв яры
ма . Дробныя слязiнкi злосна паблiсквалi на твары: 

- Сядзела, сядзела, паутарала па тры разы, а ён .... 
Карацей кажучы, чацвёркай за перанесеныя пакуты яе 

пакрыудзiлi. Не ведала адказу на пытанне? Але ж старан

на рыхтавалася, i потым, яна ж намякнула, што атрым

лiвае павышаную стыпендыю. Можна было б яе мау
чання на пытанне i не зауважьщь. 

Здаецца, не падобныя адзiн на аднаго выпадкi са сту
дэнцкага жьщця. Апынулiся ж побач на газетнай старон
цы i дазволiлi зрабiць вось такi несуцяшальны вывад: ' 
i троечнiка, i выдатнiка мала хвалюе якасць набытых ведау, 
галоунае - атрымаць адзнаку . Калi icцi далей, удаклад

няючы i абагульняючы, то многiя студэнты наогул не 
разумеюць, навошта патрэбна сiстэма залiкау i экзаменау. 

Тып узаемаадносiн выкладчыкау i студэнтау можна на- . 
зваць экстрэмiсцкiм. Асаблiва наглядна прадстае гэта у 

· час cecii, кал i замест, адзiнства у дасягненнi мэты - вернай 

ацэнкi ведау студэнтау, назiраецца жорсткае процiст_аянне 

дзвюх сiл. Гэта яшчэ больш ix раз'ядноувае. 
Як здараецца часам? Прыходзiць на экзамен студэнт: 

адкрыты позiрк, гальштук, касцюм, а дpyri пасля · бяссон
най ночы нават зiрнуць у люстэрка не паспеу. Тут ужо i 
самы аб 'ектыуны чалавек можа памылiцца . 

Памятаю, была у нас у rpyne дзяуч~,,на, якая i кан
спекты вяла акуратна {увесь курс потым пры падрыхтоу
цы да экзаменау iмi карыстауся), i лекцыi наведвала, i пад
ручнiкi ведала амаль што па параграфах, а у час адказу 
rублялася. Хто лепш за ycix мог падказаць выкладчыку, 
што ёй патрэбна больш часу, каб сканцэнтравацца, сабрац
ца з думкамi? Зразумела, прадстаунiкi групы. 
Магчыма таму i унесены у пастанову «Аб першачар

говых· мерах па расшырэнню удзелу студэнтау у кiра
ваннi вышэйшымi навучальнымi установамi» такi пункт: 

«Дазволiць прад~таунi_кам выбарнага а~тыву студэнцкiх 
грамадсю х арган, зацыи, стараt.там груп прыстунiчаць на 
залiках, экзаменах,абаронах курсавых i дыпломных работ 
i уносiць прапан9вы па удасканаленню практыкi ix пра-
вядзення». · 
Слушная прапанова, але у час з iмовай cecii ёю мала 

хто карыстауся. Не ведалi? Не навучылiся? Пабойвалiся? 
На працягу трох мiнулых гадоу паказчыкi паспяховасцi 

студэнтау унiверсiтэта пастаянна знiжалiся. Упершыню па
сля доугага часу у зiмовую сесiю абсалютная паспяховасць 
дасягнула 90,83 працэнта. 

Побач з гэтай лiчбай стаяць iншыя, бачьщь якiя не 
вельмi прыемна. 2706 студэнтау (з 8535) маюць змешаныя 
адзнакi (гэта значьщь, што не могуць або не умеюць 
карыстацца уласным патэнцыялам), 340 вучацца толькi на 
тройкi (дауно звыклiся са становiшчам пасрэднасцi?), 680 
двоечнiкау (чаму на ix бесклапотнае жьщцё павiн1:1ы тра-
цiцца дзяржауныя rрошы?). . , 

«Тэрмiн лiквiдацыi запазычанасцей - · да першага сака

вiка» - такiя аб ' явы пакуль не знiклi з факультэцкiх 
дошак аб'яу . Двоечнiкау увагай не абдзялiлi. lмкнуцца знi
шчьщь плямы непаспяховасцi. А «цiхiя троечнiкi» - па
срэднасцi у вучобе i, такiм чынам, у народнай гаспадарцы 
грамадскага спакою пакуль не парушаюць. 

3. МАРАВА. 



• 

• 
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}}f]jffff!f!fjf!f{fj( МЖК ДЗЕйiliЧАЕ 

ДЛЯ Т АГО, каб лепш зразу-; 
мець дзень сённяшнi МЖК у БдУ· 
iмя У . 1. Ленiна, думаю, неабход
н а зазiрнуць у недалёкае мiну

лае . 

У газеце ужо неяк упамiна

лася , што шлях да арганiзацыi 

МЖК быу не з лёгкiх . 

У 1984 годзе восенню кам
самол унiверсiтэта рыхтаваус я 

да свайго форума - чарговай 

справаздачна-выбарнай кан
ферэнцыi. Да гэтага часу во

пыт арганiзацыi i будаунiцтва 
МЖК у розных гарадах краiны 

дастаткова поуна быу распау

сюджаны праз сродкi масавай 

iнфармацыi . Прыйшла хваля 

ажыу,лення i у наш горад. Част
ка моладзi, якая адчувала па
трэбу у жыллi, актыуна пачала 
«прабiваць» (iнакш не назавеш) 
сцяну непаразумення неабход
насцi стварэння МЖК . · 
На справаздачна-выбарн а й 

канферэнцыi супрацоунiкау 

выкладчыкау бьiло вырашана 
вы несцi пытанне п а МЖК на 

агульнаунiверсiтэцкую камса

мал ьскую канферэнцыю, а пе

тым на раённую справа.здачна

выбарную канферэнцыю. Але 
добраму рашэнню не прый
шлося увасобiцца у справу. Пра 

МЖК нiбы забылiся , пытанню не 
прыдал i сур 'ёзнай, належна й 

увагi. 

Не адбылося выступленн я i 
п ерад дэлегатамi раённай кан

ферэнцыi . Яна паступiла у прэ
зiдыум у выглядзе запiскi. На вя
л i к i жаль, прыйшлося выслух аць 

адказ кiрау.нiцтва горада аб 
немэтазгоднасцi пакуль стварэн

н я у Мiнску МЖК .(не было срод
кау). 

Год 1985. Урэшце вы хо-

дзiць Пастанова ЦК КПСС аб не
абходнасцi развiцця будаунiцт
ва МЖК. 1 усё станов iцца на 
свае месцы .. . 

Мажа i не патрэбна было ус
памiнаць дауняе . Але з-за , няд

байных, няуважлiвых адносiн да 
iнiцыятывы моладзi рэальныя 
людзi не змаглi набыць рэаль
ных кватэр у 1989 годзе, ба пры 
падвядзенн i вынiкау улiчвау
ся удзел арrан i зацыi у стварэннi 
МЖК ,9,а пасl'ановы гарвыканко
ма ад 3 верас н я 1987 го да . А у 
нас н яма нiяк i х дакументальных 

пацвярд~энняу, дзе гэ ты удзел 

фiксавауся б . 

Сёння унiверсiтэцкi калектыу 
кандыдатау, якiя удзельнiчаюць 
у сацспаборнiцтве «Лепшае 

прадпрыемства горада у руху 
МЖК» , i дзе у лiку лiдэрау. 1 у 
гэ тым першачарговая заслуга 

аргкам iтэт а. Хочацца сказаць 
славы падзякi У. Р . lвашыну, 

В . А. Прокашавай, А. 1. Жуку з а 

пастаянную увагу i падтрымку. 

Зусiм нядауна у са в е це МЖК 
мы яшчэ толькi гав арылi аб ар
ганiзацыi сацспаборнiцтва , аб 
правядзеннi суботнiкау. А сён
ня - спаборнiцтва к i пiць. Есць 
яшчэ i тыя , хто вагаецца: заявы 

п рынесл i , а удзельнiчаць у су
ботнiках не знаходзяць часу. 

Аргкамiтэт у арганiзацы i су
бот н iкау пайшоу па т акому шл я 
ху. Устал явау мi н i мальную коль
касць гадзiн - 40 у I квартале. 
Заключаны дагавор з заводам 

сiл i катных. вырабау г . Мiнс ка . 

Уд зельн iкi сацспаборнiцтва 
могуць адпрацоуваць указаную 
коль к асць гадз i н на заводзе 

як у буд зё нныя дн i , так i у вы
хадны я. 

Р эгулярна, кожi-lы пан ядзе
лак у 17.00, у аудыторыi 306 га

лоу нага корпуса праводзяцца 
пас яджэнн i аргкамiтэта МЖК 

ЗапрашаеJVJ 
на су'ботнiк 

БДУ . На пас яджэнн я х вы з нача- . 

юцца бягучы я пытаннi аднос н а 

суботнiкау, п алажэнн i аб сац-

спаборнiцтве , с ацы яльна-кул ь -
тур н ы я праграмы " 

Ю. ПАЗНЯК. 
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11астаун1;,rау 
беларускай мовы i лiтаратуры 
магаз i н «Метадычная кнiга» пра
паноувае наступныя метадычныя 

дапаможнiкi, якiя вы зможаце 

выкарыстаць як у час вучобы, 
так i у будучай працы. 

· • Беларуская мова. Цяжкiя пы
таннi фанетык i , арфаграфii, гра
матыкi (пад рэдакцыяй А . flад

лужнага) . Мн., Нар. асвета, 1987. 
• У . Вярбiла, Я . Лаурэль, М . 

Яленскi. Багата, родная ты мова. 

Мн . , Нар. асвета, 1987. 
• А. Каурус. Стылiстыка бела

рускай мовы. Мн . , Нар . асвета, 

1987. 
• С. Кячык, В. Рагауцоу. Моу

ны разбор у ВНУ i у школе . 
lСхемы, узоры, заданнi). Мн., 
Выш. шк., 1987. 

• Я. Лаурэль,' Ж. Прыймак, 

В. Раманцэвiч. Алiмпiяды па бе
ларускай мове. 

• Адрас магазiна: вул. Беру

та, 22, корп. 2. Праезд тра
лейбусам № 9 да прыпынку 
« Кiнатэатр «Сучаснiк». 

Т. РАДЗIКА, 
таваразнауца. 

Добры 
пачатак 

ПРАЗВ I НЕУ' званок . Закончылiся заняткi на першым i дру
гiм курса х фiлалагiчнага факультэта БДУ iмя У. 1. Ленiна. Але сту
дэнты не разыходзiлiся. Яны сабралiся, каб разам з выклад
чыкам i , прадстаунiкамi выдавецтва «Унiверсiтэцкае» i супрацру
нiкамi вучэбна-метадычнага кабiнета МiнВНУ БССР пагутарыць 
аб кнiзе аднаго са старэйшых выкладчыкау кафедры зарубеж
най лiтаратуры Н. 1. Лапiдуса «Античная литература» (Выд. 
«Унiверсiтэцкае» , 1986 г.). 
Данае выданне - першая частка серыi «История зарубежной 

литературы», задуманай з сямi кнiг, адпаведна сямi семестрам, 

у якiх прадугледжана вывучэ.!:'н_е гэта~_дысцыплiны ва унiверсi 
тэце. Дапаможнiк пабудаваны на аснове вучэбных планау фiла
лагiчных факультэтау i скарэкцiраваны прымяняльна да нацыя
нальных ВНУ. 
У невялiкай гiа аб ' ёму кн iзе аутар iмкнууся захаваць традыцыi 

лепшых падруч н iкау па антычна i:; лiтаратуры i увесцi навейшыя 
даныя, стварыць кампа ктнае выданне, у якiм спалучалася б на
вуковасць з даступнасцю, што дасць магчымасць кожнаму сту

дэнту атрымаць неабходны я гiсторыка-лi таратурнь1я звесткi пра 

тую цi i ншую эпоху, навучыцца самастойна думаць . 
Як жа ацэньваюць студэнты вучэбны дапаможнiк? ' .,
у выступленнях першакурснiц С. Мультан, 1. Ржэцкай, 1. Са

чык, Р . Чашун, В. Малаток i iншых прагучалi словы удзячнасцi 
аутару i выдауцам за гэту вельмi патрэбную кнiгу. Яны адзна
чылi, што студэнтам, якiя прыйшлi у ВНУ адразу пасля школы, 
складана знаёмiцца з антычнай лiтаратурай, з якай яны раней 
не сутыкалiся. Дапаможнiк напiсаны сцiсла, даходлiва i займаль
на, па iм лёгка рыхтавацца да практычных заняткау. Вялiкая коль

касць iлюстрацый, якiя адсутнiчаюц ь у i ншых, аб'ёмных падруч
нi ка х , дапамагае успрымаць тэкст . Паралельна з разборам тво
рау даеццца характарыстыка перы яду . Гэта вельмi зручна: 

засяроджваецца увага на кожным факце, паяvляецца жаданне 

вывучаць матэрыял глыбей. 
М . Трус i С. Шупенька падкрэслiлi кашто унасць выдання для 

студэнтау беларускага аддзялення фiлфака. Асаблiвая увага удз,11-
ляецца перакладам творау зарубежных аутарау на беларускую 
мову, фактам успрымання сусветнай класiкi нацыянальнай куль

турай Беларусi. 

Студэнты звярнулiся з просьбай да аутара i выдавецтва пры 
перавыданнi дапаможнiка больш падрабязна спынiцца на рым
скай лiтаратуры, у канцы кожнага перыяду даваць спiс дадат. 
ковай лiтаратуры, а таксама выказалi пажаданне выдаваць такую 

л i таратуру у цвёрдым пераплёце . 
Загадчыца рэдакцы i фiлала гiчнай лiтаратуры выдавецтва «Унi

верс iтэцкае» 1. В . Смяян расказала аб кнiгах, якiя ужо выйшлi 
i якiя плануюцца да выдан н я у серыях «Белорусский фольклор 

в со.временных записях» , «Славянские языки», «Университет -
школе » , «Современный русский язык», «Сучасная беларуская 
мова» , адказала на пытаннi прысутных. 

Мяркуючы па пiсьмах, якiя прыходзяць у рэдакцыю з розных 

куткоу краiны з просьбай дапамагчы набыць кнiгу, можна сцвяр
джаць, што пакладзены добры пачатак у выданнi зёiпланаванай 
серыi « История зарубежной литературы» . 

А. ЗЯН.ЬКЕВIЧ, 
рэдактар па рэкламе выдавецтва 

«Унiверсiтэцкае». 

ТЫСЯЧА 1 АДЗIН РЭЦЭПТ ТВАйГО 
АДПАЧЫНКУ 

Г:,··ляйце . з у·дачай 
Г11д назад нарадз 1 уся « Сп орт

пр а гн оз » . Л атарэ ю ч a n Lt J1 i з неця рn
л i ва с цю. За rадз iну ш1уоашал i кiё
скi, дзе я на прада ва J1а с я . П отым за
ц i кауленасць знiкл а . Н е у кожнаrа 
атрымл i ваецца праrназ iр аваць бес
памылкова, р азбiрацца у стракатай 
сумесi кама нд i вiдау спорту, якую 
штотыднёва пра паноуваюць а рга нi 
з атары латар~ i . 

Н а рэ ш це з'я в iлася маrчымасць i 
н а r1 ра п1 оз гу.il ьняУ адной, J1 юб i
м аи ~аманды . П ра йшоу спецыяльны 

тыраж на гульнi Чэмпiяната свету 
п а шахматах, iдзе - на футбол ьныя 
rульнi. Не зя ва и, а рмiя балель
шчыкау! У шасцi вары11нтах праrно
зу у адным бiлеце знауцам фут
бола прамахнуцца амаль немаr

чыма. Спяшайцеся, удзел у тыражы 
можна прыняць да 2 сакавiка. 
Больш падрабязную iнфармацыю 
вы атрымаеце у кiёсках спартыуных 
латарэй. 

М. ЯЛАН . 
с таршы iнструктар Беларуска r а 
упраулення сп,артыуных латарэй . 



Такiя у кожным класе ёсць. 

-~'; i;,{ МАЛАДЫ СПЕЦЫЯЛ/СТ: ЯК СПРАВЬ/_?] 
Прауда, усё больш дзяучl!Jнкi. 
А у мяне - хлопчык. Не мог 
спакойна сядзець, калi не-
хта «тануу» ля дошкi. Спяшау-
ся кiнуць выратавальны круг: 

далонькi рупарам, вусны у тру-
бачку, вочы насцярожана за 
настаунiкам сочаць, каб у зруч
ны момант непрыкметна, аднаму 

яму вядомым спосабам падка

заць. 

Закулiснае .. знаёмства 
1 самой часам не хапала слоу. 

Тады шукала сярод iншых яго 
позiрк. Дапамагала. Падбадзёр
вау, супакойвау. Ен i мне ад
нойчы падказау, калi я , каб па
знаёмiцца з вучнямi, некалькi 
дзён прасядзела на «галёрцы». 

Мяне тады вось што турбавала: 
чаму трэба навучьщLtа , пакуль 
яшчэ наперадзе пяты курс, каб 

не жахнулiся у школе пры пер
шай сустрэч ы : « Яна ж зусiм 
«зялёная!»? Кiм жа трэба быць, 

каб сапраудным настаунiкам 
звацца? Ахвотна падзялюся 
сваiмi назiраннямi. 

ПС I ХОЛАГ АМ. Дарма 
лiчыла, што паспела па-

знаёмiцца з iмi. Гэта ж не 
азначае ведаць iмя кож

нага. Размауляе, не слу
хае тлумачэнняу Таня. Ужо 

у якi раз! Першая думка: 
«1 веды у яе здавальняю
чыя». Зазiрнула пасля у 

журнал - пяцёркi. Доб
ра, гэта выпадак выключ

ны. 1 са стэрэатыпнымi 
выдатнiкамi не усё про

ста. Вельмi балюча успры

маюць яны кожную зау

вагу . Вiка - амаль «ад
сутнiчае» на занятках. 

Аказваецца, яе займаюць 

камсамольскiя справы. 

Раней уяуляла: я i побач 
клас. А гэта ж таксама . 
трьщцаць - сорак «я». Як 

разглядзець? Як паводзiць 

ПАРАДЫ УРАЧА ] 

Ведаць, каб 

сябе з iмi? А,r:1чуваю неда
хоп ведау па мудрай nci
xaлorii. с;мешная. Чаму 
здзiуляюся? На факуль

тэце яе вывучаем адзiн 
семестр. Неабавязковы 
прадмет, без якога настау

нiку нельга? 
НАВАТАРАМ. Гаво-

раць, добра ужо, калi 
адзiн чалавек зразумеу 
усё . Мяне гэта задаво

лiць не можа. Трывалыя 

веды павiнны атрымлiваць 

у час заняткау усе. Вось я 
чаму па'йшла на хiмфак? 
Таму што хiмiю не любi
ла. Палiчыла: вывучу -
палюблю. Калi мала веда
еш, няма падстау для уза

-емных сiмпатый. 

не _ · · СП8ТЬIК11У'ЦЦ8 
ПРАЙШО'!/ той час, калi у нашай краiне венерыч

ныя захворваннi адлюстроувалi сацыяльны~.j~~ 
жыцця, але тым не менш урачам-венерола~:аz,.,.: .А' 
часта даводзiцца су~тракацца з гэтымi захр 
нямi. У чым жа справа? Давайце разбяромс · 
Да нас у дыспансер звярнулiся двое 

хлопцау. Сяргей i lгар - студэнты адной з 
рада. У абодвух пры абследаваннi была з с дзe"i.«.,aial'i'la& 
ганарэя. На пытанне «Ад каго заразiлiся?» •• itЗIJ: 
лi адну i тую ж дзяучыну Аксану, паведа~ ; яе 
нумар тэлефона. Аксана аказалася вучанiца~: е-
сятага класа. Палавую блiзкасць з гэтымi l.f;"~ 
тамi адмауляла. Пры абследаваннi было У~М~ . 
лена, што дзяУчына Ужо мела палавую сувязь :а:.М~ .. :·: .. 
чынамi . Ей прапанавалi з'явiцца у дыспансер ,"w'а•~,l'а!.• 
ступны дзень з мацi для правядзення вочна,•~ ·- : 
кi. Прыйшоушы у дыспансер, мацi Аксаны бы1;.• 6 
рана тым, што яе дачку ганьбяць, i толькi 
гутаркi з урачом зразумела сур 'ёзнасць пы 
а таксама усвядомiла свае памылкi у вых в11 

дачкi. Пры правядзеннi вочнай стаукi словы зя· 
чыны пацвердзiлiся. Сяргей i lгар nanpaciлi ~.Ra 
чэння у яе i у мацi, а таксама паведамiлi k а 

тэлефона яшчэ адной Аксаны. Яна прыйшла ~=·. -
ступны дзень таксама з мацi. 1 для гэтай ма~.~ • .·:•:•:•:, • 
клiк у дыспансер аказаУся nоУнай ~ечаканасц~- =~r·:·.. ., .. ;·:·:·:·:·:·:·:\ 
яна даведалася, што яе дачка, вучан,ца восьмага-к,~а~····" · - .·.·.·.·.·.·.·.·.·.• 

- Н ... ••• s •.•.•. •••••••••··~ 
са, уступала у. палавыя кантакты. а вочнаи .~t~;e.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.•. 
цы у"'сё пацвердзiлася, а пры абследаваннi У ~J:LV11•.•.•.•.·.~ · • ·- ·~ ·:•:•: r'}- . 'it • • • • • • • 
чыны была выяУлена ганарэя. ~о~на толькi :~"ta;•:•:•~ r. .. 

гадвацца, якiм няшчасцем для мацi аказалася на~!:•; 

ванне дыспансера. ·.·.·.•.• \ 
Добра, калi нашы п':1.цыенты ведаюць хаця ~~iмi · 

рабочы або дамашнi нумар тэлефона, сваiх FIJJPч-:J 
вых партнёрау. - Самыя здавалася 6 нязначныя дjfМ 
дазваляюць знайсцi ix. Калi ж зрабiць гэта He6"w .. : 

• ... 1 ••• ' 

чыма, яны становяцца крынщаи заражэння ,!ЗА51'.·· . 
ровых людэей. Так здарылася i з Мiхаiлам к,••rtif:•:• . , 
nытанне, хто ягЬ заразiУ ганарэяй, цвёрда а.,:{к~•:•:•. '\.. 
заУ: :•:•:•:•:•:' 

lрына, хто ж яшчэl •:•:•:•:•=,' 
Позвiшча? Дзе nрацуе? :•:•:•:•' 
Rрозвiшча не ведаю, а працуе у стало(аt,,• 

Кiм? Не ведаю. :•:•: 
Нават слоуны ~ртрэт быу нейкi расплыучаft:11:•, ' •'•'•'• • . ~ .... ·~ . .. .. . . . . . . . ~ 

«Вясёлая, nрыгожая, з густам адзетая». Вось 1 .~ 7;-,•,•,".., •'•'•'•'•'•'•'•'•'• , • , ,•,:" 

каем iголку у стозе сена. А Mixaiл ножны дзА+tь:,:•:•:•:•, • 1 ,•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•,:~. ,•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Як зацiкавiць? -Зразу

мела, на гiтары там iграць 
не будзеш. 1 усё ж не ра
зумею я заувагi настаунi
кау у той школе, дзе мы 

nраходзiлi практыку: «Не 

адыходзьце ад методык, 

выкарыстоувайце праве

раны я формы». А калi я 

лiчу, што лепш, каб п~,;1-
таннi вучню задавау клас? 
Калi мне iмпануе пра
блемны метад навучання'? 
Наша lpa Жыхар, на

прыклад, складала крас

ворды, праводзiла спа

борнiцтвы ... 
,. ПР АМО'!IЦАМ. Сапрау
ды, аб неабходнай пры
сутнасцi · гэтых здольнас

цей нi у час уступных эк-

заменау, нi потым чамусь

цi не в'ядзецца размовы. 
Затое дзецi прыкмячаюць 
адразу i складаную пабу
дову сказау, i моуныя па
мылкi. Смяюцца. Можа i 
не прама у врчы, але мне 

непрыемна нават, калi 
толькi у душы . 

Не валодаем пачуццём 

часу, пачуццём дошкi. Не 
умеем· талкова i канкрэт
на выкладаць матэрыял, 

нават пры глыбокiх ведах, 
не звяртаем увагi на рытм 

i дыкцыю. Шкада, што аб 
увядзеннi курса прамоу

нiцкага майстэрства на 
педагагiчных патоках унi

версiтэта пакуль не ду
маюць. 

- Чаму так доуга шукаеце? 

Мы прапанавалi яму дапамагчы нам,-абысцi гарад
скi'я сталовыя, але ён катэгарычна адмовiуся: 

- Гэта ваша работа, самi шукайце . 
Такiх Mixaiлay, людзей, пазбауленых пачуцця 

адказнасцi, якiя не вызначаюцца высокай марал
лю, нямала. «Нас заразiлi, ратуйце, дапамажьще, 

пакарайце вiнава,:.ых!» Нiбы самi нi пры чым, нiбы 
амаральны лад жьщця - жьщцёвая норма . Часта 

такiя xlfiлiны слабасцi разбураюць сямейнае шчас
це, прыносяць вялiкае няшчасце дзецям. Так, дзе

цям. Венерычныя захворваннi небяспечныя не толь
кi для хворых i тых, хто ix акружае, але i для патом-

iнтэлект, маральны 

нашай краiны прадугледжвае кры~ 

ведаючы, што у яго 

- вось 

захвор-

·lo5 
\ f-"', Л. КАСПЯРОВIЧ, 
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. rл заrадчык дыспансернаrа . аддзела 
1нtila~a rарадскоrа скурна-венералаriчнага 

МАЛАДЫМ паэтам, празаiкам , 
крытыкам, перакладчыкам i пуб
лiцыстам, якiя зараз вуч ацца ва 
унiверсiтэце альбо закончылi вучо
бу, прапануем стаць яrо аутарамi. 
Усе рэдактарскiя функцыi бяруць на 
сябе самi студэнты. 

Просьба свае творы i цiкавыя 
nрапановы наконт выпуску i афарм 

лення . альмана·ха прыносiць на ка-

дыспансера. 

HATXHEHH}JM] 

федру беларускай лiтаратуры фiла
лагiчнаrа факультэта (вул. Чыр
вонаармейская, 6) цi у пакой 
№ 616 (б) iнтэрната No 7 (вy.ii. Ка
стрычнiцкая, 1 Оа) з такiм разлiкам, 
каб у КАНЦЫ CAKABIKA рукапiс 
альманаха можна было аднесцi у 
выдавецтва. 

На асобнай старонцы напiшыце 
некалькi слоу пра сябе: год i месца 

нараджэння, на якiм курсе i на 
якiм факультэце займаецеся. · Калi 
да паступлення у БДУ працавал i, 
то укажыце, дзе. 

1 яшчэ адна даведка: альманах 
будзе беларускамоуным. 

А. БАДАК , 
адзiн са складальнiкау 

альманаха. 

Што атрымлiваем у ад

к,р? Спачуваю тым, хто 

асуджаны на моуныя мук,, 

разумею тьlх, хто звярта

ецца да пакарання двой
кай, а паважаю трэцiх, якiя 
дзейнiчаю'ць · па простай 
формуле: «Усё аддау, усё 

паспеу, усё засвоiлi» . 

Р . ЛЕВАНЕУСКАЯ, 
студэнтка V курса 

хiмiчнага факультэта. 

НА ЖАЛЬ, не толькi для 
аутара гэтага водгуку на 

матэрыял «Я - нас-тау
нiца», змешчаны у папя

рэднiм нумары газеты, 

першая практыка пасля 

чацвёртага курса нагадвае 

'закулiснае знаёмства з пе- . 
дагагiчнай дзейнасцю. 

Магчыма, у якiх-небудзь 
ацэнках студэнтка па

мылiлася . Але няма маг

чымасцi ix перагледзець. 
Да таго ж i часу застало
ся нямнога: праз паугода 

яе будуць лiчыць мала
дым настаунiкам. А цi на

завуць спецыялiстам? 

}( ЦВЯРОЗАСЦЬ'-
(~ НОРМА .·.·, :}\ жыцця 
·.·.·•·• 

Не часовае 
мера

прыемства 
СПАЧАТКУ крыху ста-

тыстыкi. У мiнулым годзе 

у рэспублiцы адбылося 
7079 дарожна-транспарт
ных здарэнняу. У ix загi

нуу 1251 чалавек i 7415 
атрымалi раненнi. 

На жаль, сярод права

парушальнiкау, калi уваж
лiва прагледзiце спiсы, вы 

сустрэнеце i прозвiшчы 

супрацоунiкау унiверсi

тэта. У мiнулым годзе мi

лiцыя зарэгiстравала уз
росшую (у парау наннi 

з 1986-м) колькасц.ь ху

лiганскiх учынкау, ама
тарау «адпачьщь» у мед

вьщвярэзнiку. Пабывалi 

тут i выкладчыкi, i супра
цоунiкi, i студэнты. 

Агульная колькасць за

трыманых у грамадскiх 

месцах у нецвярозым 

стане крыху знiзiлася, але 
гэта не павiнна служьщь 

падставай для самаза

спакоенасцi. Яшчэ нямала 

тых, хто, як кажуць, лю

бiць вострыя адчуваннi 
i, прыняушы хмельнага 
зелля, садзiцца за руль 
уласнай (цi · службовай) 
машыны. Звычайна рэ

зультат такiх паездак 

адзiн: затрыманне мiлi-
цыяй. 

Дарэчы адзначыць, што 
нецвярозыя вадзiцелi ле
тась з'явiлiся вiноунiкамi 
1026 дарожна-транспарт
ных здарэнняу. Работнiка
мi мiлiцыi былi складзены 
акты на дзесяць су

працоунiкау унiверсiтэта. 
Сярод ix аказалiся намес
нiк загадчыка аддзела 
СКТБ з доследнай вы
творчасцю Ю. В. Голубеу, 
былы вадзiцель Ф. Ф. 
Шайко i iншыя. 

Цi не прауда, сумная 
статыстыка. А каб гэтага 

не было, патрэбна вялi
кая прафiлактычная рабо

та. Не хачу сцвярджаць, 
што у БДУ яна не пра

водзiцца. Толькi таго, што 
робiцца у даным напрам
ку, вiдавочна недастат

кова. Кiраунiцтву унiверс i
тэта, лартыйнай, прафса

юзнай, камсамольска1й ар
ганiзацыям патрэбна па
мятаць, што барацьба з 

п'янствам - гэта не часо~ 
вае мерапрыемства, а пау

сядзённая, мэтанакiрава
ная рабоl'а. 

А. СЛЕСАРЭНКА , 
начальнiк аддзялення 

ДАI Маскоускага 
РАУС г. Мiнска, 
капiтан мiлiцыi. 
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ИК CGИiKПGПUb кnnиnы ' 
СПАЧАТКУ думала пакрыудзiцца: мой 

субяседнiк нiбы знарок хацеу паставiць мя
не у няёмкае стано"вiшча. 

- Як у вашай вёсцы святкуюць Каляды? 
- А што гэта за «~анiцьба Цярэшкi»[ 
- Што вы ведаеце пра жанры фаль-

клору? 

Як на сапраудным экзамене. На жаль, 

на многiя пытаннi я так i не змагла адка- , 
заць. 1 толькi пасля гэтага вымушана была 
пагадзiцца з думкай: «Кепска, што на 
факультэце журналiстыкi не вывучаюць 

фальклор. Дрэнны той журналiст, якi не 

ведае традыцый, спадчыны свайго наро

д."'-'lл ~J.lераканалася: справа, якой зай-
1,\~Юцца супрацоунiкi (ix дзевяць) наву
к,;>ва-даследчай лабараторыi беларускага 
фальклору i дыялекталогii,- вельмi не

абходная для ycix нас. Kipye калектывам 
аднадумцау (не пабаюся гэтага слова) 
кандыдат фiлалагiчных навук Васiль Дзмiт
рыевiч Лiцвiнка. Чалавек, бясспрэчна, та

ленавiты, захоплены. 

Напэуна, ·са мнЬй згодзiцца кожны: за
бываем мы народныя традыцыi. 1 калi 
дзе-нiдзе у вёсках (у асноуным на Па
ле_ссi) яны яшчэ жывуць, то у горадзе ... 
Хiба толькi провады зiмы. Але i гэта с'вя
та праводзiцца «на сучасны манер», доб
ра, што з народнымi казачнымi перса
нажамi. 

Успамiнаецца дзяцiнства. А разам з 

iм - цудоу.нае свята Каляды. lx з;~усё
ды старалiся правесцi весела, цiкава, бо 
кожны быу упэунены, што год будзе та
кiм, як яго сустрэнеш, што усе пажа

даннi, аб якiх праспяваюць табе каляднiкi, 
абавязкова збудуцца. 
Само калядаванне - гэта абход вёскi 

з песнямi. Дарэчы, песня, бадай, самы 

распаусюджаны жанр фальклору. Тут i 
калядныя песнi, i вясельныя, веснавыя, 

купальскiя, рэкруцкiя, сацыяльна-быта
вы·я, любоуныя, жартоуныя, сучасныя i г. д. 
1 у кожнай з ix - шчырасць, непаутор
насць, сrамабытнасць. 

- Сярод песеннай творчасцi беларускага 
народа,- расказвае, нiбы iмкнучыся перака
наць у гзтым мяне, Васiль Дзмiтрыевiч,
ёсць ,цудоуныя па змеGТУ i мелодыцы творы, 
якiя займаюць пачэснае месца мiж леnшых 
узорау фальклорнай паззii народау свету, 
вылучаюцца сваiм мастацкiм узроунем, глыбо
кай фiласофiяй. У гзтых песнях - вялiкi зма
цыянальны зарад, урачыстая пазтыка i узнёс
ласць. Многiя народныя творы уздымаюцца 
да вяршынь фiласофскай лiрыкi, якая ахоплi
вае маштабныя праблемы жыцця i · смерцi, 
любвi да роднага краю, да зямлi. 

Трэба адзначьщь, што шматлiкiя шэ
дэуры беларускай нацыянальнай культуры 
адроджаны i захавалiся дзякуючы супра-· 

цоунiкам лабараторыi. Пастаянныя каман
дзiроукi, сустрэчы з людзьмi, запiсы, ап

рацоукi, а потым - публiкацыя некато
рых творау : у часопiсах, газетах, спецыяль

ных выданнях. У збiральн1 кау фальклору, 
зауважу, многа памочнiкау. Прычым па

мочнiкау у самым лепшым сэнсе гэтага 

слова: iнiцыятыуных, дзейсных, s:апрауд
ных знатакоу народнай творчасцi. Пры
намсi, важная частка работы супрацоунiкау 

БЕА4РУСКI 
UUIBEPCIT3T 

НДЛ - арганiзацыя фальклорнай прак

тыкi. Кожны год пасля праслухоування тэа

· рэтычнага курса на фальклорную практы

ку выязджаюць першакурснiкi. Плён ix 
праца прыносiць вялiкi: кожнь1 студэнт 
запiсвае каля пяцiдзесяцi песень . 

Супрацоунiкi лабараторыi працуюць па 
дзвюх навуковых . тэмах: фальклорная 

спадчына i яе значэнне для сучаснасцi 
(кiраунiк В. Д. Лiцвiнка) i этналiнгвiстыч
ныя даследаваннi беларускага Палесся 
(кiраунiк М. П. Ан тро пау). 

- Мы распачалi выда 11не серыi « Беларускi 
фальклор у сучасньtх з апi сах »,- працягвае на
шу размову В. Д. Jli,,вiнкa.- Ужо выйшла 
першая частка, прысвеч аная лёсу традыцый
нага фальклору Брэсцкай вобласцi, якая скла
дае значную частку беларускага Палесся. Мяр
куем у гэтым rодзе выдаць жанры Гомель
ш•1ыны i ужо працуем над зборнiкам трады
LLЫЙ11ых жанрау фальклору Мiнш•1ыны. За усiм 

r этым - карпатлiвая збiральнiцка'я праца , 
аnрацоука матэрыялу. Музыказнауца падбi
ра е музычнае афармленне. З rадзiцеся , музы
к а iстотна узбага ч а е змест песнi, павышае уз
дзеянне паэтычнага слова на слухача. 

- Шчодрая .н •а таленты беларуская зямля, 
- уступае у · размову М. П. Антропау,- не-
вы t1 э рпныя крынiцы · народнага мастацтва, 
толькi вывучаецца беларускi фальклор не

дастаткова (дарзчы, у XIX стаrоддзi rэта 
рабiлася значна лепш). Мэта наша - вярнуц- . 
ца да сапрауднаrа, навуковаrа, рзriянальнаrа 
вывучэння нашай фальклорнай спадчыны. 
Патрэбна адзначыць, што яны робяць 

усё магчымае, каб зберагчы гэту спад
чыну. У практьщы здаралася такое, што 
фальклор «губляуся» там, дзе яго запi
свалi . Доуга меркавалi, як пазбегнуць та- · 
кога негатыунага моманту, як увекаве
чьщь народную творчасць. 1 вырашылi 
рыхтаваць фальклорна-рэпертуарныя 

зборнiкi па раёнах. Тут ёсць яшчэ адна 
выгада: яны з' явяцца добрай падмогай для 
удзельнiкау мастацкай самадзейнасцi. 

Нельга у невялiкiм матэрыяле расказаць 

пра тую шматгранную работу, якой зай
маюцца супрацоунiкi навукова-даслед

чай лабараторыi беларускага фальклору i 
ды ялекталогii. 

На развiтанне я запытала у В. Д. Лiц
вiнкi: «Што прыносiць Вам найбольшае 

задавальненне?» . Ен зiрнуу на мяне кры
ху здзiулена: 

- Ведаеце, ёсць творы-матылi, якiя кра
наюць часова, а народная творчасць - на 

стаrоддзi. У ёй цзлая гама пачуццяу, цзлы 
свет , непауторная вобразнасць. Дадам вось 
што. Хачу, каб у чытача не склалася ня
правiльнае уяуленне аб нашай рабоце. Мы 
збiраем не толькi песнi, хаця яны займаюць 
асноунае месца. У памяцi людзей жывуць 
шматлiкiя казкi , легенды, прыказкi, прыма.У
кi, заrадкi . Усё гэта таксама цiкавiць нас. 

... Невялiкi пакой, якi абавязкова патрэб
на прайсцi, каб трапiць у лабараторыю, за
стаулены шафамi. 

Што у ix? - пацiкавiлася я . 

Тут - народная творчасць. 
3. АЛЯШКЕВIЧ. 

НА ЗДЫМКУ: удзельнiкi фалькл.орных 
ка.лектывау вёскi Вялiкае Падлессе Ля
хавiцкага раёна Брэсцкай вобласцi, фiла
лагiчнага факультэта i сярэдняй школы 
№ 150 r. Мiнска. 

Цa tt a 2 ка п. 

Mi1 1~· n: a я n алiграфiчн а s, ф а бр1 ,11 , : 1 

i< Чырвон ас! зvрк.~ » МВ П \ 
iмя Я. Коласа . 
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Не забу·дзьце 
у·ключыць тэлев1зар 

u • 

У Бел а рускаrа тэлебачання - новы адрас. строу ваецца у спробе стварыць адзiную дра-
3 няутульных памяшканняу супрацоунiк-i рз- матургiчную лiнiю. Апошняя перадача, на
дакцый пераехалi у нядауна пабудаваны сем- прыкJJад,- апавяданне пра сям ' ю, пра яе 
наццацiпавярховы комплекс. На вулiцы Мака- на раджэнне, пра ад11осiны памiж суп ру га мi . 
ёнка, у до~,е .№ 9, на дванаццатым паверсе Вершы Нiла Гiл евiча падтрымлiваюць лiр ыч
размясцiлася rалоуная рэдакцыя музычных ны тон _ апавядання як роздУII!. а б ня ;~ ё ,· кiх 
праrрам БТ . праблемах адносiн памiж людзьмi. 
Што ж, гзrа добры знак. Работа над перада 'l а Й працяrваецца i зараз. 
« Сустрзнемся пасля адзiнаццацi•. Без rзтай lдуць спрзчкi аб яе змесце i форме. Маrчы

праграмы ужо цяжка уявiць сабе Беларускае масць стварэння «Сустрзнемся ... • будзе дана 
тзлебачанне. А у апошнi час перадача прад- усiм рзжысёрам галоунай рздакцыi музычных 
стае перад rледачамi у iнфармацыйна-музыч- праграм . Спадзяюся, rэта дапаможа зрабiць 
ным варыянце. Jlедзь не напiсала - жанры. наша бауленне часу перад экранам больш раз
Бо iнфармацыйна-музычны прынцып пабудо- настайным i цiкавым. 
вы перадач - хутчэй не жанр, а форма. У перс- ' «Метраном•, «Нашы rocцi », .«Прыкметы се
пектыве зфiрны час ТБ будзе прадстауляць зона •, « П есню бярыце з сабой•, « Саюз ма
сабой адзiны iнфармацыйна-музычны блок. стацтва i 11рацы• - гэта далёка не поуны cnic 
Але пакуль iнфармацыйна-музычныя · пра- пра грам , н ад якiмi працуе м у3ычная рэдак

гр а мы будуць заключаны у рамкi вызна 'lа- цыя Бел а ру скаrа тэлеба ч·ання . 
нага ч асу, rзта не выключае прысутнасцi i 
нейкiх жанравых асаблiвасцей. Гзта адлю- Ж. ПAJlЯl(OBA. 

_ :J'РЫМАЮЧЫ 
···::- дыск 

ЦЕПЛЫ майскi вечар. 
Мы не можам адвесцi вач э й 
ад роунаrа ярка-жоутага 
полымя кастра. За спiной -
liрыцiхлая цемра хвоi. Па
стаянны спадарожнiк нашай 
кампан ii касетны Маr
н iтафон - дорыць лёгкую, 
зап а мiнаючуюся мелодыю: 
Годы летят стрелою, 
Скоро и мы с тобою 
Разом из города уйдем. 

Нам, шаснаццацiгадовым 

хлаnчанятам i дзеУчанятам, 
якiя стаяць на парозе зкза
менаУ, rэтыя nростыя словы 
здаюцца самай высокай паз
зiяй. Сзрца салодка замi
рае ад п 'радчування перамен, 
безумоуна, шчаслiвых. Жыц
цё будзе цудоуным i « ус ix 
нас сагрзе вера адзiная » . 
Ycix: будучых матзматыкау, 
паэтау, медыкау i ix кумi
рау, таленавiтых, як Андрэй 
Мак а рэ вiч. 
У ко ж нага сустрэчы з « Ма

шиной нрем еfн и » адбывалiся 
п а - a o iiмy. А у мяне адна з 
самых хвалюючы х сустрэч з 

п еt.: нямi rрупы адбылася ця· 
п ер. 

Я трымаю у руках апош
нi дыск з ix ... першымi пес
ням i. Завец1, а ён « П раз 
дзесяць гадоу » . 

.. I • .. 
напауняецца душа 1х дзяцеи 

пры словах: 

Все очень просто. 
Сказки - обман. 
Солнечный остров 
С крылся в туман. 
Замков воздушных 

не носит земля. 

Кто-то ошибся. Ты или я . 
( « Ты цi я » ). 

Гэт ы дыск мог бы стаць 
музы•i ным сувенiрам 70-х . 

дзяучаты заклiкалi да пава
роту жыцця: 

Выезжайте за ворота 
И не бойтесь поворота. 
Пусть светлым будет путь! 

(«Паварот;_» ). 

Мы были rатовы рызыка
в , 1 1tь. нешта рабiць, мяняць 
в ос ь так, разам, « хора ,, -» 11а 

вs11н1уць усё, верылi .) 1· ое, 
. ш го за паваротам уз.,ёт . а 
не вiр . .. 

Склалася п а р ада к саль - Фо"та Д. BIJlbKI НА. 

ная сiтуацыя. « Машина вре
мени» / найграла ал ьбом но
вых песень , а н а фiрму « Ме
л оды я » зноу .i з ноу iшл i 
лiсты з просьбамi выпусцiць 
дыск «старых» песень rру

пы. 1 вось, урзш це , дзеся ць 
rадоу апасля «стары кара
бель » « Машины времени » 
адправiуся у вял iкае пла
в а ние. 

« Песня жыве нядоУrа , 
адыходз iць , саступаючы 
мес ца новым , з астаючыся 

'rолькi у· нашай памяцi. 1 
кал i rэта ПJJасцiнка наrадае 
каму-небудзь гады яrо 
юнацтва - мы будзем лi

чыць сваю задачу выкана

най»,- пiша У анатацыi да 
дыска Андрзй .Макарзвiч. Гз
ту задачу пласцiн ка не маr
ла не выканаць. Напзуна, 
любы заУважау, што лепш 
за усё н ап а мiн а ю1 tь мiнулы 
ч ас м еJ1 оды i гзта г а часу . Як ,. 
вiл ьг атнею ц ,~ вочы нашых ' 

ба 1 tькоу п ~ы nершых гуках 
ш л я ге р а 50- х r~доу : 

Ланды1ии, ландыши 
Майского солнца привет. 

Такiм жа светлым сумам 

Але светла i сучасна гучаць 
сёння « Марыянеткi» . нiко J1ь
кi не уступаючы « Флю геру » 

ужо стала ii « Машины вре
мени » . 

и кукол снимут с нитки 
длинной 

И, засыпав нафталином, 
В виде тряпок сложат 

в сундуках. 

Жорсткi прыrавор « Ма
шины » канца 70-х прыста

саванцам i · паСлухмяным 
выканауцам. Цi хва.Jiююча 
знаёмае: 

Мы себе давали слово 
Не сходить с пути прямого. 
Но так уж суждено! 

l(aлi у канц,,; 70-х rадоу 
пачалi гаварыць пра заняпад 
« песнi для народа» , калi 
немаrч ыма было спяваць ра
зам пад riтapy пра тое, «до 
чего ж я невезучий» цi пра 
тое скак мне горько, что это 

горько кричат не мне», на 

прывакзальных плошчах , у 

злектрычках, ля турысцкiх 
кастроу маладыя рабяты i 

1 

1 в о сь толькi сёння мы р а 
шы .rr iся гэты паварот зра
б i 1 t1,. Ал е i тут Андрэй Ма
карэв iч аказауся празарл iу
ц ам: 

И уж, если откровенно, 
Всех пугают перемены. 

/ вялiка~ частка тых «кру
тых» рабят з 70-х трапiла 
ii лiк «ycix». Мажа, таму нам 
сумна? 

«Забiрайц е з сабой па
чуццi маладосцi , апасл.я н е 
11адымеце», - зщlважыу ад
нойчы Гога ль . 

Как трудно стерnеть 
И сберечь все цветы, 
И сквозь холод и мрак 
Поднимать на мачте м.ечты 
Свой единственный флаг. 
(«Флаг над замкам»). 

Гзты дыск рок-rрупы « Ма
шины времени » мог бы стаць 
проста · сувенiра м . к ал i б не 
гучала у i м ве р а у маrчы
мас ttь вs1 р г а нн я да гэтых 

« п а чуццяу ма ;1адосцi » . 

Ж. MIXAйJlABA, 
студэнтка факул ьтэта 

журналiстыкi. 
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