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~, 
1 япроста. 

ШМАТ ПЬ1ТАННS1f 

Цiкава! 
па правiльнаму афармленню 

дысертацый заусёды узнiкае у 
асr1iрантау i саiскальнiка у. 1 
таму iменна аб гэтым iшла 
размова на сустрэчы ix з 

прарэктарам па навуковай 

рабоце, прафесарам С. С . 
Шушкевiчам. Былi закра
нуты праблемы арганi

зацыi навуковай_ работы ма
ладых вучоных у1Jiверсiтэта . 
На пытаннi прысутных адка

зал i таксама загадчыца ад:

дзела аспiрантуры БДУ Л. П. 

Яноуская i галоуны ,бухгал
тар В. П . Саладуха, якiя 
удзельн iчалi у сустрэчы . 
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На фiлалагiчным факультэце частымi 
гасцям i бываюць беларускiя пiсьменнiкi. 

1 1 усё ж гэта сустрэча была не зусiм звы-
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1 3. MIXH ЕВIЧ. 

ТАЛЕНТАf 
НЕ ПАЗЫЧАЦЬ 

нашаму унiверсiтэту . Тут лю
бяць i разумеюць гумар, мо
гуць дасцiпна пажартаваць, 
не задумваючыся, адкажуць 

на самае каверзнае пытанне, 

без цяжкасцi знойдуць вы
хад з крытычнай, здавалася 
б бязвыхаднай сiтуацыi. Мно

гiя з вас маглi пераканацца у 
справядлiвасцi сказанага вы- ' 
шэй, пабываушы на пауфiна- , 
ле гарадскога конкурсу клу

бау вясёлых i знаходлiвых 
ВНУ r. Мiнска . Тут сустрэлi-

ся каманды БДУ i IФК. 
Адразу было вiдаць, што 

прадстаунiкi iнстытута фiзiч
най культуры так проста пе
ра могу не аддадуць. · За яе 
патµэбна будзl! змагацца. 

1 нашы студэнты паказалi, 

што ян ы могуць весцi ба

рацьбу i перамагаць. i<аман
да КВЗ унiверсiтэта выйшла у 
фiнал, якi адбудзецца у канцы 
мая . 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

У РОЗНЫХ СТЫЛЯХ 
iшла барацьба памiж факул!>
тэтам i за права называцца 

пераможцам першынства 

БДУ iмя У. 1. Ленiна па пла
ванию. Мацнейшай аказала- , 
ся каманда ФПМ. Добра вы

ступалi спартсмены факуль

тэта радыёфiзiкi i электронiкi, 
крыху адсталi ад ix фiз

факауцы (трэцяе месца) . 
Лiдэрамi у асабiстым пер

шынстве у розных стылях ста
лi: сярод дзяучат - 1. Лу
ка шэвiч . 1. Мурашова, Г. 

Шашкоr<а ( ФПМ) i Т . Лузан 
(геафак ) ; мужчын - Д. 
Сухам .пiн ау (юрфак), Д. 
Хруш•1 ( фiнjJа к), М. Ано
нiк (мехм а 1 ). 

А . ША,БАЛIНА. 
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АМАТАРЫ ПТАРНАЙ 
МУЗЫКI! 

Для вас у П !.( i Т МАЗ 28 
1 мая арганiзаваны вечар, на 

якiм , бУ.дзе гуч-:щь гiтара. Вы 
зможаце п аслухаць выступ

ление дыпламанта Рэспубл i
канскага ~,онкурсу В . Тар
ле 1~ка1·а, а таксама папу

ля1Jную музыку для гiтары, 
аранжь1роук i кампазiцый ан
са мбля «Бiтлз» у выкананнi 
ансамбля гiтарыстау (кipay
нi k 1. Цiханравау) . Спяшай
цеся набыць бiлеты у касе 
палаца. 

М. АНДРЭЕУ. 

чайнай i выклiкала асаблiвую цiкавасць 
у студэнтау. Па-першае, сама ·аб'ява 
папярэджвала, што адбудзецца не проста 
размова, дыялог з чытачамi, а лiтара
турны рынг . Па-другое, на гэты . раз 
гасцямi былi с упрацоунiкi самага папу

лярнага, на маю думку, зараз у Беларусi 

часоп iса «Крынiца». Па-трэцяе, супрацоу

н1к1 гэтыя самi па . сабе людзi вельмi 
цiкавыя i даволi вядомыя . Сярод ix былi 
паэт Уладзiмiр Някляеу i Адам 

Глобус . А каму з аматарау бел арускай 
лiтаратуры не вядома iмя крытыка 

Анатоля Сiдарэвiча~ Прынялi удзел у су
стрэчы i члены лiтаратурнага аб'яд
нання «Узлёт» (к iраунiк А. А. Лойка), 
якое ама:Пь дваццаць пяць гадоу iснуе 
пры унiверсiтэце. Свае творЬ1 чыталi 
Мiхась Скобла, Славамiр Адамовiч, Жан-
на Пахадня. 
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Цiкавымi i няпростым i был i пытан

н i , якiя прысутныя адрасавал i удзель

нiкам дыскусii , i датычалi · яны 
самых розных праб~ем: i нацыяналь
ных, i лiтаратурных, i сацыяльных. На 
няпростыя пытаннi нялёгка знайсцi ад

назначны, дакладны адказ. 1 усё ж 

не гэта галоунае. Галоунае, што памiж 

тымi , хто задавау пытаннi, i тымi, хто на 
1х адказвау, было поунае разуменне i 
узаемадавер. А гэта - лепшае сведчан
не таго, што сустрэча была цiкавая i 
карысная як для гаспадароу, так i для 
гасце.й. 

1 
Знаёмцеся: асiстэнт кафедры кi

бернетыкi факультэта радыёфiзiкi i 
электронiкi \ван Аляксеевiч Шалато
нiн. 

вочныя : ужо распрацавана методы-

ка падрыхтоукi спецыялiстау па ро- 1 
бататэхнiцы, створана тэхнiчнае за

беспячэнне кабiнета, дзе вядзецца 

навучанне студэнтау. Але галоу
ная работа яш чэ наперадзе . 

студэнт 

Д. НЯХАй, 
фiлалаriчнаrа 
факультэта. 

Мiкрапрацэсарныя сiстэмы кiра-

• ~==:: тэtа/~:::~т:;:~ц~1~ан ·~:"я"к~ 
\.е~ Вынiкi яго дзейнасцi вiда- Фота С . ПЛЫТКЕВIЧА. 

. .., 
падрыхтаваны тэарэтычна . Аб 
гэтым сведчьщь грамата за 

трэцяе месца у конкурсе 

ВА УНIВЕРСIТЭЦЕ 
прайшоу дp.yri тур алi
мпiяды «Студэнт i наву
кова-тэхнiчны праrрэс» 
·па педаrоriцы. У iм 
спаборнiчалi каманды 
сямi факультэтау, у са
стау якiх уваходзiлi 
студэнты - перамож

цы першаrа тура, што 

праводзiуся на фа
культэтах . 

ЧАМУ TOJI bKI ПЯТАЕ? 
_ тэарэтычных ведау. Усевалад 

Рагойша у лiку лепшых сту

дэнтау будзе прадстауляць 
нашу рэспубл i ку на Усесаюз
най алiмпiядзе па педагогiцы. 

... ЖУРЫ (вядучыя выклад
чыкi кафедры neдaroriкi), 

здавалася , сама увага, сам а 

бескампрамiснасць. 1 таму 
крыху боязна было выходзiць 
на сцэну. Але хутка з'я

в i лася раскованасць i упэу

ненасць. Пачауся першы этап 

- вiтанне каманд. Яно павiн
на было адлюстроуваць тэ
му «Школа i перабудова». 
Тут можна было убачьщь i 
музу гiсторыi Клiо , зака11аную 
у ланцугi iнспекцыi (гiстфак), 

i строгiх прадстаунiкоу райа
на i карэспандэнта «Пражэк
тара перамен» (мехма;), Ка
манда фiлолагау пабудавала 
сваё выступленне у выглядзе 

тэлемаста. Караце й, фантаз 1 i 
не было мяжы. Знайшлi тут 

месца гумар i сатыра, кем

лiвасць i уменне рабiць пра
вiль ныя вывады. Найбольш 
удала спалучыла усе гэтыя 

якасцi каманда хiмiчнага 
факультэта. Яна i стала 

пераможцай першага тура . 

Другi этап - конкурс эру

дытау. Студэнтам патрэбна 
было адказаць на два пытан

нi: па дыдактьщы i па 
праблемах перабудовы. 1 
зноу на першае месца вый
шла каманда хiмiкау . lx ад
казы былi найбольш поунымi 
i абгрунтавань1м1. 
Пры правядзеннi конкурсу 

па выкарыстанню ТСН у 
вучэбна-вы х аваучы м пра

цэсе каманды павiнны былi 
паказаць фрагмент урока цi 
выхаваучага мерапрыемства, 

дзе выкарыстоувалiся 6 тэ х 

нiчныя сродкi навучання. Тут 

удзельнiкi алiмпiяды пр адэ
манстравалi сваё уменне ка

рыстацца кадаскопам, дыя

праектарам i r. д. Кама'нда 
фiзiчнага факультэта прапа

навала на С)(Д журы два фраг

менты урока - станоучага i 
адмоунага i атрымала 3,8 
бала. Такую ж высокую ацэн
ку заслужыла i кама·нда мех

мата . 

А потым ' студэнты трапi
лi вось у такую педагагiчную 
сiтуацыю . У класе прахо
дзяць выбары старасты i усе 
кандыдаты на гэту пасаду 

дружна адмауляюцца. Як па
вядзе сябе педагог у даным 
выпадку? Усе пытаннi былi 

арыгiнальна вырашаны ка

мандай бiяфака. Але сапернi 
кi аказалiся мац\jеЙшымi. 

Па : агульных вынiках першае 

месца у алiмпiядзе заняла 
каманда мехмата, другое -
фiзфака i хiмфака. Пры
чым рознiца балау была мi
нiмальнай - О, 1. 
На \ гэтым спаборнiцтвы 

не скончылiся. Прадстаунiкi 

каманд былi накiраваны на 
. рэспублiканскую педагагiч
ную алiмпiяду. У ёй удзель

нiчалi Н . Пауловiч, Т. Лапа

цiна, У. Рагойша, 1. Войнiч 
(фiлфак), Т. Войцiк (бiяфак), 
А. Харлом (гiстфак). 

Нельга, на жаль, сказаць , 

што унiверсiтэцкая каманда 
паказала на алiмпiядзе вы
датныя веды па педагогiцы . 

Яна заняла толькi пятае мес

ца (усяго было дзевяць ка
манд). Прауда, выявiлася, 
што нашы студэнты нядрэнна 

Чаму ж толькi пятае месца? 

Здары:Пася так, што . на 
яе паехалi, як ка:жуць, не 
лепшыя з лепшь.1х. А дзе .ж 

прадстаун i кi каманд, якiя на 

унiверсiтэцкай алiмпiядэе 
за·нялi першае i другое мес
цы? Апрауданне знайшлося : 

у гэты час яны былi заняты 
на другiх мерапрыемствах. 
Але цi можн-а прыняць такi 

аргумент, асаблiва тады, калi 
справа датычьщь гонару унi

в~рсiтэта, яго прэстыжу? 
1 яшчэ адна акалiчнасць, 

якую нельга абысцi. На маю 
думку, унiверсiтэцкую алiм

пiяду патрэбна праводзiць 
раней, з тым, каб вызначыць 
састау зборнай на рэспуб
лiканскую i ужо загадзя па
чаць яе падрыхтоуку. 

А . MAPOЗASi', 
наш няштатны 

карэспандэнт. 
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ПАМЯТАЕЦЕ, не так дауно НqЯ «паэтапна-кантралюючая 

па тэлебачанню iшла чарго- форма выканання НДРС з 
вая перадача «Маладзёжны адным аб'ектам даследаван
цэнтр»? Вядучыя· спрабава- ня» . Што гэта значыць? 
лi разам з аудыторыяй разаб- Студэнтам, якiя прыступаюць 
р,ацца у такiм лёгкiм, на пер- да вывучэння палiтэканомii 
шы погляд, пытаннi : «Што• та- каniq-алiзму , напрыклад, пра
кое марj<сiзм-ленiнiзм?» i у паноуваецца ' адна, актуаль
такiм складаным, вельмi важ~ ная дыскус iй ная п'раблема 
н~.1м я15 канкрэтна н.а для навуковага даследавання. 

практьщы выкарыстоуваць Розныя аспекты гэтай прабле-
кожнаму з н~с яго вучэн- ,мы прадстаулены у тэматы
не. цы дакладау. Таму абмерка-

НiгiлiзМ 
• , недахоп 

· ~ --
ау дь1торь1и 

нагрузка на самастойную ра

боту . А у гэтых умовах 

узмацняецца роля выкладчы

ка у арганiзацыi самасто йнай 
работ·ы студэнтау i кантро

лю за ёй. В ядома, што ад

ной з функцый, якiя вы
конваюць семiнарскiя занят

кi , з ' яуляецца кантралюючая. 
Таму кафедра зацiкаулена у 

не~радыцыйных формах пра

вядзення семiнарау. Гэта 

« прэс-канфер'энцыi », спецсе

мiнары, iгравыя семiнары у 

форt,1е КВЗ, калёквiумы · , 
i нш. 

· Шу.каем i другiя формы. 
Кафедрай арганiзоуваюцца 

экскурсi i на прадпрыемствы 
Мiнска, а зараз вырашаецца · 
пытанне аб вызначэнн i база
вага прадпрыемства, дзе б 
можна было праводзiць за
няткi, напрыкл ад, па т1зме 

« Гасразлiк» раза,м са с пецы

ялiстамi гэтага прадпрыемст

ва. Пачатак ужо ёсць . Так, 

выкладчь!цай М. Л . Фiрс ана
вай праводз i лiс я такiя заняткi 

на скургала)~тарэйнай фаб
рыцы . i мя В . В . Куйбышава · 
са студэнтамi фiз i чнага фа

к ультэта, дзе актыуна абм яр-
коувалiся пытаннi ·работы 

Так, наспела неабх'однасць ванне дакладау праходзiць прадпрыемства ва умовах. 
павышэння аутарытэту i ·ролi жыва, пры удзеле i даклад- .дз·яржпр,ыёмкi, пераходу 1,1а 

у грамадскiм жыццi грама- чыкау, i аудыторыi. Да таго ж . гасразлiк . 
. дазнаучых навук . У сваю чар- такая форма дазваляе ст у- Есць, зразу мела, i склада
г у, сутнас ць задач, якiя дэнту увесь семестр плё·н- насцi. Мы iмкнемся 'iндывi 
стаяць - перад выкладчыкамi на займацца даследаванн·ем. дуалiзаваць работу са студэн
грамадскiх навук, заключаец- Вывучэнне пал iтэканомii тамi, але , на жаль, няма для 
ца . у тым, каб навучыць . сёння выклiкае у студэнтау гэтага умоу -,недахоп s3уды
студэнтау думаць, а не пры- вялiкую зацiкауленасць , 1 гэ- торый, загружанасць студэн- 1 
маць у выглядзе пастулатау та зразумела. Бо пудэнты тау прыродазнаучых факуль

гатовыя iсцiны . Для сённ,яш- прыродазнаучых факультэтау тэтау лабараторнымi занятка
няга студэнта важна не про- унiверсiтэта не 1;1ывучаюць нi- мi . Цi нельга тут выкарь,стаць 
ста вывучыць асноуныя iсцiны якiх i нщых эканамiчных дыс- вопыт сацыялiстычных краiн? 
марксi'зму-ленiнiзму, але цыплiн, а пытанняу, якiя да- Напрыклад, змянiць рэжым 
убачыць .гэту тэорыю як вы- тычаць эканамiчных бакоу 
н,к духоуных пошукау чала- жыцця нашага грамадства, у 

вецт_ва, навучыцца аргумен- ix ня мала. Курс жа палiтэка

тавана даказаць яе у пале- номi i вельмi сцiслы i часта 

мiцы з нашымi iдэалагiчньr- вычытаць яго у адведзеныя 
мi працiунiкамi .. Рашэнне гэ- гадзiны цяжка. Кафедра iм

тай задачы магчыма толькi кнецца да новых форм рабо
тад ~;,, калi студэнты дойдуць ты са студэнтамi . Здараецца, 

да iсцiны самастойна у спрэч- на першых занятках выклад-

ках, дыскусiях . чыкi сутыкаюцца з н1пл~з-
у ,рашэннi названай мам, недаверам. Таму мы 

задачы, мы, кафедра грама- вельмi вял i к!lе значэнне нада

дазнаучых навук, iмкнемся ем такiм формам навучання, 

спалучьн-'lь ~авуковыя ра- якiя дапамагаюць развiваць 
спрацоукi з 1х укараненнем цiкавасць да нашай навукi, 
у вучэбны працэс, каб у выклiкаць iмкненне у сту
студэнтау працэс навучання дэнтау сам i м знайсцi свой ва

i заняткi навуковай дзейнас- рыянт рашэння праблем, якiя 

цю iшлi у адзiнстве. На ка- . наспелi. Так студэнты вучацца 
федры назапашаны · вопыт адстойваць свой пункт гле

па актывiзацыi навукова-да- джання,. выслухоуваць чужую 

след чай работы студэнтау, думку, прымяняць свае тэа
пераадоленню фармалiзму рэтычныя пазнаннi у навуко
у яе арганiзацы i . На хiмiч- вай дыскусii у практыч

ным факультэце, дзе гуманi- ным жыццi . 

працы унiверсiтэта, калi пра

цягласць лекцыi i семiнарскай 
гадзiны складакщь 75 мiнуt 

(без перапынку). Гэта дало б 
магчымасць атрымаць рэзерв 

.часу - каля гадзiны 40 мi

нут у канцы кожнай змены . 
Вядома усiм таксама i пра
блема з адсутнасцю вучэб
на й лiтаратуры. Мяркуем, 

што хаця б унi!3ерс i тэтам кра
iны нале.жала б прадаста

вiць права выдаваць падруч
нiкi па грамадскiх дысцыплi 

нах. Акрамя таго , нават з 

друкаваннем тых матэрыя

лау, якiя мы можам выдаваць, 

у нас таксама iснуюць праб
лемы у сувязi з адсутнасцю 

размнажальнай тэ х нiк i . - Без 

вырашэння гэтых пытанняу 

вельмi цяжка будаваць iн

дывiдуальную работу са сту-

дэнтам i. М. БАЗЫЛЕ~, 1 

. АНКЕТА СТУДЭНТА 
Камiтэт камсамола БДУ, 

рэдакцыя газеты «Беларускi 
унiверсiтэт » прапануюць вам 
nрыняць удзел у абмеркаван- · 

нi арганiзацыi студэнцка
га дыскусiйна-iнфармацый
нага · клуба. Вашы думкi i 
пажаданнi будуць улiчвацца 

nры складаннi плана работы 
клуба. Удзельнiкi клуба nла
нуюць абмеркаваць nрабле
мы, якiя узн iкаюць у мала
дзёжн~м асяроддзi, весц! К1!
лектыуны пошук адказау на 

актуальныя nытаннi сучасна
сцi. 

1. Якi факультэт Вы прад
стауляеце? 

.... .. ... .... ...... ........... .. .. ..... ....... .... ' . 
2. Ваш пол 

' 3. Узрост ...... .... ................. . 

4. Як Вы ацэньваеце стан 

iнфармаванасцi моладзi за:
р аз ? 

а) па пы(аннях тэоры1 1 
практыкi марксiзму-ленiнiзму _ 
1 2 3 ( 1 - здавальняюча ; 

2 - нездав.альняюча; 3 - ця
жка адказаць) 

- ця'жка адказаць 

6. Цi узнiкае у Вас патрэба 
падзялiцца сваi м i ду 1ка мi са 
спецы ялiстамi ( ка м петэнт н ы
мi .n юдзьмi)? 

- , узнiкае часта 
узнiкае рэдка 

- не узнiкае . 
- цяжка адказаць 

б) аб ходзе nерабудовы ва 7'. ·якiя nалiтычныя i сацы-
усiх сферах грамадскага , яльна-эканамiчныя nраблемы 
жыцця 1 2 3 цiкавяць асабiста Вас? 

в) аб дзейнасцi нефармаль-
ных маладзёжных аб ' яд'-
нанняу 1 2 3 

г) аб так званых «белы х 
nлямах» у гiсторыi 1 2 ,.3 • 

д) аб pэлirii i цэрквi у 
СССР 1 2 3 

' 1 

е) па nытаннях мiжнарод-
н.ых адносiн 1 2 3 

5. Цi задавальняе Вас уз
ровень зносiн у студэнцкiм, 
маладзёжным асяроддзi? 

задавальняе 

- не задавальняе 

.............................. .. .... ...... .. , .. .... 

8. 3 кiм са сnецыялiстау 
нашай рэсnублiкi Вы хацелi б 
сустрэцца? 

-МАТЭМАТЫЧНЫ ЭЦЮД ' 
1 

-1 

1 
Алгебрай гармонiю паверыць .. . Фота с·. П АЛ ЕШУКА . тарныя навукi не з ' яуляюцца У сув я зi са скарачэннем 

прафiлюючь'1мi, добра заs колькасцi аудыторных занят
рэкамендавала. сябе так эва- ка}' са студэнтамi . узраста~ 

загадчык кафедры . . 
палiтэканомii 

nрыродазна у ч 1,1х а. 
факультэтау. ~ -

,, 
ЗА MIP, як i за шчасце, патрэбна зма

гацца. Кожны ·выбiрае свае формы гэтай 
барацьбы. Алег Захарау, дзевяцiкласн i к 
69-й мiнскай школы, не быу выключэннем . 

.. .Прауду кажуць: бяда адна не прыхо
дзi'ць. Алег нiколi не думау, што за год ат
рымае , два пераломы. Ну i напакутавауtя : 

мала :аго, што ·боль нясцерпны, дык i у 
школу хадзiць нельга, а пра спорт i ка
заць няма чаго. Бабуля (яго любiмая бабуа 
ля) супакойвала, як · магла . А аднойчы' 
(Алег памятае гэта вельмi добра) прынесла 
такую радасную навiну! Аказваецца, стра

хавое агенцтва запрашае яго атрымаць сто 
рублёу . ' Радасцi н~ было канца: нарэшце 
збудзецца яго запаветна11 мара, i ён змо
жа купiць такiя жаданыя джынсы . Але .. . 
Аднойчы-бабуля нечакана прапанавала 

пералiчыць атрыманыя грошы у Фонд мi
ру . Спачатку унук разгубiуся: «А джын
сы?! Ды i як паглядзяць на гэты яго учы
нак сябры?» Сапрауды, боязь Алега 'не бы
ла беспадстаунай . . На жаль, многiя лiчы
лi яго дзiваком . 1 знру на дапамогу пры й-
шла бабуля: ' 

- Тут, унучак, нiхто табе не параiць. 
Mip - ш,о можа быць даражэй за ягd! 
Гэ·rа павiнна стаць па-трэбай твай·го 

сэрца. 

Так Алег Захарау у сям 'i Бяляевых стау 

першым укладчь1кам у Фонд мiру. Яго уз

нос ' быу х оць невялiк i , затое зрабiу гэта 
ён свядома, ад чыстага сэрца. 

- Унука пераканала, што быць бараць
бiтом за мiр - пачэсна, а я - пыталася 
сама у сябе,- успамiнае Г. М . Бяляева.-. 

Што . зрабiла я? Страшэнным ураганам 
пранеслася па зямлi вайна. Колькi ахвяр, 

пакалечаных лёсау! Мой муж Аляксандр 

Канстанцiна11 i ч вызваляу ад акупантау • 
Беларусь, i каб не вайна, не ляжау 
бы ён с_ёння, прыкуты да ложк;з з-за ранен
ня i кантуз i i . А дзецi! Колькi ix, галодных 
i халодных сiрот засталося! 1 так усюды, 
на усёй планеце. Таму няма сёння у чала

вецтва больш высакароднай i важнай зада

чы, чым абаранiць мiр, выратаваць яго ад 

пагрозы ядзернай 'катастрофы. Маё рашэн
не было цвёрдым : кожны год пералiчваць 

грошы у Фонд мiру . Стараюся заусёды 

рабiць гэта напярэдаднi Дня абароны 
дзяцей - 1 чэрвеня. 

Галiна Мiкалаеуна Бяляева ужо больш за 
дваццаць ' гадоу працуе на вылiчальным 
цэнтры БДУ iмя У . 1. Ленiна . 1 усе гэты я 
гады яна адна з актыуных барацьбiтоу 
з·а мiр. А па-сапрауднаму пазнаhа цану мi -

дзе вучыцца унук. У вочы кiнууся плакат, 

якi в iсеу насупраць уваходу, на пр,оцiлег

лай сцяне . На iм вялiкiмi лiтарамi было 
нап iсана: «Дапаможам дзецям Афганiста
на спартыуным iнвентаром!» Гэтыя r'iро

стыя словы кранулi яе, мацi i бабулю , 
за самае сэрца. Доуга не думаючы, Галi
на Мiкалаеуна пабегла у маr'азiн i . купi-

., ,, . . . . '. · .. · , ТАК СЭРЦА ГАВОРЫЦЪ 

'Mip дому твайму 
ру у час вайны, калi радавалася кожнаму 

пражытаму дню, кожнай гадзiне, мiнуце. 
1 потым, калi стала жонкай ваеннага. 
Яшчэ у тыя далёкiя пасляваенныя гады 

жанчына пачала займацца 'грамадскай ра

ботай - была членам жаночага савета 
часцi . У работу укладвала душу, усё . рабi
ла шчыра, з натхненнем. Галiна Мiкалаеу

на з гонарам паказвае аматарскiя фота

здымкi. Вось яна на сцэне з сябрамi , а тут 
выконвае сольны нумар мастацкай сама
дзейнасцi (дарэчы, у яе 1-1ават грамата 

ёсць за выкананне iндывiдуальных нума

роу). А гэта яе роля у сп~ктакл i. 

- · Цi пазналi? - пытаецца. 
На мяне глядзел 9, маладая, зусiм не

знаёмая дзяучына: прыгожая, стройная ... 
- Так-так, не пазнаць, пастарэла,- пра

цягвае Галiна Мiкалаеуна.- Гады бяруц'ь 
сваё. Тады здавалася, што такой маладой 

i энергiчнай буду заусёды . 
Тут я дазвол iла сабе не пагадзiцца са 

сваёй субяседнiцай, бо энергii у яе, мала
ды можа пазайздросцiць. А колькi пла

нау, задумак . Знаёмыя ча'ста жартуюць: 

-;- Зноу ты, Мiкалаеуна, са сваiмi дзi

вацтвам i . 1 калi толькi угамонiшся. 
Але яна не крь1удзiцца, бо м ногiя яе 

учынкi не кожны можа зразумец~ . 

Неяк зайшла Г. М. Бяля~ва у СШ No 69, 

ла мяч i р акеткi. 
А дапамога дзецям Нiкарагуа! Тады у 

сям ' i вырашылi сабрацца разам, каб не 

пералiчваць пакрысе. Давалi, хто кол ь·к i 
мо г . Cyi"-a ат,рымалася не такая ужо i ма- . 
лая --, 400 рублёу . Да перавода зрабiл i 

прыпiску, якая сведчыла, што грршы пры

·значал i с я для маленькiх жыхароу Нiкара
гуа. 

- Магчыма, грошы, якiя наша сям ' я 
пераводзiць у Фонд мiру, выратуюць не

кага ад голаду, а можа на ix будуць купле
ны медыкаменты,- разважае Г. М. Бя

ляев а.- Я рада, што мяне разумеюць мае 

дзецi, унукi, што дабрабыт fje зачынiу ix 
душы, не зрабiу чэрствымi, абыякавым i 
да нечаrа няшчасця . Яны гэтак жа шчыра 

адгукаюцца на чужы боль, як i на свой, 
гэтак жа блiзка да сэрца прымаюць ня

шчасце незнаёмага чалавека, як hеражы

вал i б за роднага . Мой малодшы унук ад
н ойчы нават здзiвiу мяне. Прыходзiць на

пярэдаднi сва йго дня нараджэння дамоу i 
гаворыць: «Бабуля , не купляй мне падару
нак. Калi можна, падары грошы, я х 9чу 
пералiчыць ix у Фонд мiру». Паверце, 

я шчыра парадавалася яго душэун аму па
рыву. Як прыемна усведамляць, што зерне, 

якое ты пасеяу, прарасло добрымi учын- · 
камi. 

2 стар . • «Б'ЕЛАРУСКI УН"IВЕРСIТЭТ» . • 
~ . ' -~ 19 мая 1988 r. • 

'А сее гэта зерне дабраты Галiна JЛiка
лаеуна не толькi у сэрцах сваiх унукау . 

Хаця не, гэтых 1яна таксама лiчыць сваiмi . 
Ды i яны назьiваюць яе «наша бабуля» 
i вельмi сумуюць, калi н·е бачаць тыдзень
др,угi. Яны - гэта 240 хлоп '1ыкау i дзяу
чынак з дзiцячага дома, што у горад,зе 

Валожыне. Калi прыязджае да ix Галiна 
Мiкалаеуна, ведаюць, 'што знойдзе, як ка
жуць, падыход да кожнага. Ды i справай 
цiкавай зойме. Дзяучынкi, тыя любяць ку
харыць , адразу вiдаць - будучыя гасriады
нi. Хлопчыкам прапануе новыя узоры для . 
выпальвання цi разьбы па дрэву. У яе зау

сёды i матэрыял з сабою, i iнструмент . 
- Ужо тыднi тры не была,- заклапоча

на гаворыць Г ал iна Мiка:Лаеуна.- Як яны 
там без мяне 1 Асаблiва хвалююся за Ля

вонку. Ен заусёды вельмi сумуе, калi 

ад ' язджаю дамоу. На канiкулы хачу узяць 

яго да с ябе . . 
Ведаеце, як я вырашыла паехаць у .дзi

цячы дом? Неяк у «Знамени юности » пра

чытала артыкул «Я - нiчый» . Ен - вельмi 

уразiу мяне. 1 вось зараз гэтыя сло
вы: «Я - нiчый» я чытаю у · вачах сваiх 

маленькiх сяброу. Як . iм хочацца утуль
насцi, цяпла, а галоунае - пяшчоты. Ма

цярынскай пяшчоты. Нiхто не заменiць яе . 
Я гэта разумею . 1 усё ж · стараюся х оць 

крыху напоунiць ix жыццё цяплом i свят
лом. Калi еду да ix, прывожу гасцiнцы; 
i ·абавязкова кожнаму . Часта бяру бiлеты 
у тэатр . У гэты дзень так!=ама пяку •для 
дзяце й розныя прысмакi. 

Слухаючы расказ Галiны Мiкалаеуны, 

думала аб тым, якое добрае, шчырае сэр
ца у гэтай жанчыны. А душэуная дабр.ата, 
самаахвяраванне, як вядома , заусёды ца

нiлiся у нашых людзей вышэй за усё. Не

здарма выхаванцы валожынскага дзiцяча

га дома падарылi Г. М. Бяляевай настоль
ную лямпу з пажаданнем:, «Няхай ваша 

жыццё будзе такiм жа светлым, як свят 
ло гэтай лямпы!». 

Не памылюся, калi скажу, што святло яе 

душы саграе людзей, роб i ць ix па-сапрауд
наму шчаслiвымi. 

3. АЛЯШКЕВIЧ . 

-
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3 павiнна была узяць iнтэр
в ' ю, а вельмi цiкавы i кам
петэнтны субяседнiк. 

., - У першую чаргу (я 
лiчу гэта галоунай якасцю) 

высокiм прафесiяналiз- дам карыстаецеся вы? 

- Безумоуна, трэцiм. 

l(АНДЫДАТАМ 
фiласофскiх навук А. А . 
Кругло вым мы сустрэ
лiся у чытальнай зале 
унiверсiтэцкай бiблiя
тэкi. Па словах Анато
ля Агапеевiча, ён пра
водзiць тут ·большую 
частку свайго вольна
га часу: рыхтуецца да 

лекцый, знаёмiцца з но
вай лiтаратурай, даку
ментамi партыi i урада, 
чытае газеты i часопi
сы. Усё гэта яму велъ
мi не,бходна, бо ён па
вiнен добра арыента
вацца у падзеях, якiя 
адбываюцца у нашай 
краiне i за мяжой. Без 
гэтага у лектарскай ра
боце абысцiся нельга. 

НЕ КIДАЦЬ 
слоУ НА ВЕЦЕР 

у форме жывой размовы з 

·аудыторыяй, Якiм мета- 1 

Лектар павiнен бачыць 
жывыя, зацiкауленыя во-

чы сваiх слухачоу. А калi, 
падняушы галаву, сустра

каеш абыякавы погляд, 

значыць, цябе не разу- 1 
меюць, нечага ты не улi

чыу, не ~-апрацавау, нешта 
прапусц1у I твая лекцыя не 

кранае прысутных, не 

даходзiць да ix свядомас
цi .' Адзначу, што я дазва-

Членам таварыства «Ве

дь~» ён• стау яшчэ у 1964 
годзе. Работа нялёгкаS!, 
i лектарамi становяцца не 
выпадковыя людзi, а · тыя, 
хто, як кажуць, · валодае 
аратарскiм- i · здольнасця

мi. Так-так, не пасмiхай
цеся. Вы былi калi-небудзь 
на лекцыi, калi прысутнi;~я, 
пакiнуушы залу, адзiн у 
аднаго перапытваюць: 

«Паслу ха .; , пра што ён 

гавары у? Ну i дыкцыя! 
Можа ён i ведае што, але 
~ гаворьщь, нiчога не зра
зумееш». 

Рыхтуючыся да iн-

тэрв'ю, я загадэя запi
сала у блакнот некалькi 
пытанняу, якiя звычайна 

задаюць лектарам. Але, 

паразмауляушы з А. А. 
Кругловым, забыла i пра 
сво.; блакнот, i пра пытан
н i. Перада мной быу не 
проста чалавек, у якога я 

Многа гадоу выклад
чыкi фiзiчнага факуль
тэта БДУ iмя У. 1. Ле
нiна праводзяць занят

кi са школьнiкамi вось
мых-дзесятых класау г. 
Мiнска i г. Дзяржын
ска. Навучэнцау знаё
мяць з лабараторыямi 

асноу радыёэлектронi
кi, лiчбавай электронi
кi, <;iстэм аутаматыза
ванага фiзiчнага экспе
рыменту. 

Размова пайшла неяк 
сама сабой. Анатоль Ага
пеевiч расказау пра сябе, 
пра сваю работу, пра тыя 
праблемы, якiя яго хва
лююць, якiя ён стараецца 
узняць i абмеркаваць на 
лекцыях : У канцы гутаркi 
я паспрабавала падвесцi 
вынiкi размовы. 

- Скажыце, вам ча

ста задаюць пытаннi, на 
якiя цяжка адказаць? 

- Зразумела. Я чытаю 
· лекцыi па навуковаму атэ
iзму, але пытаннi ауды

торыi не заусёАЫ даты
чаць гэтай тэмы. Пытаюць 

пра усё. Вось i зусiм ня
дауна (пасля паказу па ЦТ 

перадачы аб творчым ве
чары) спыталi нешта пра 
Эльдара Разанава. На 

жаль, гэту перадачу я па
глядзець не змог, хаця у 
асноуным я стараюся не 

прапускаць цiкавыя тэле-

•перадачы, публiкацыi у га
зетах, часопiсах. Усё пра

чытац.ь i паглядзець, вядо
м а, немагчыма, i там у ча
ста прашу тых, хто чытау 

цi глядзеу, хоць бегла 
расказаць, каб бьщь у кур
се спрау. 

-'-- Якiмi якасцямi, на 
ваш погляд, павiне.н"вало
даць лектар? 

Гуляючы 
Многiя н~вед~альнiкi шкр

лы юных ф1з1кау мараць па

ступiць на факультэт i пасля 
яго заканчэння _працаваць у 

школе. Гэту акалiчнасць i улi
чвае у сваёй рабоце канды
дат -Фiжа-матэма'ТЫЧНЫХ 
навук В i ктар Мiкалаевiч На- . 
умчык. Ен знаёмiць ix з ла
бараторыяй методыкi выкла
дання фiзiкi у сярэдняй шко-

ДОУП час мяне цiкавiла, што ж так прываблiвае кам
самол ьцау да Галi Дабрынскай. 1 не знаходзiла патрэб
ных слоу. Можа тое, што Галя вясёлая, любiць жартаваць. 
Але не заусёды вясёлы сакратар падабаецца усiм без вы
ключэння. Маrчыма тое, што чалавек яна дзейны. Толькi 
не заусёды i такая асоба становiцца лiдэрам сярод тава-
рышау. : 
Але вось што цiкава: упершыню у сваiм жьщцi не сустрэ

ла я на факультэце нiводнаrа чалавека, якi б паскардзiу
ся на работу камiтэта камсамола, яrо сакратара. Не кры
тыкуюць, я перакан о1 н а. зусiм не таму, што давядзецца 
адчуць на сабе увесь ttяжар к амсамольскай работы, а таму, 
што нарэшце 'з 'явiуся н а факультэце чалавек, без якоrа 
жыццё ператварылася б у iснаванне. 

мам. Невуцтва, некам

петэнтнасць - вось пры

чыны многiх нашых бед. 
Чаму з<1раз усе чытаюць 
«Дружбу народов», «Но
вый мир», чаму такi па

пулярны В. Пiкуль? Таму, 
што там мы, па сутнасцi, 

,адкрываем для сябе гi
сторыю, якую, як аказала

ся, амаль не ведаем. 

Анатоль Агапеевiч га

ворьщь, а я успамiнаю 

размову з адным з яго 

слухачоу. На маё пытанне 

аб найбольш характэрных 
рысах 11ектара Кругловil 
ён адказау: 

- Ну, выдатнае ведан
не таго, аб чым расказвае 
- гэта само сабой зразу
мела. Я · б ·хацеу адзна- · 
чьщь яго талент педагога. 

Ен нiколi не навязвае iн
шым свой пункт гледжан

ня. Калi · патрэбна чала
века у чым-небудзь пера
кан~щь, то робiць лектар 
гэта вельмi тактоуна. 

- Анатоль Агапеевiч, 
як правiла, лекцыi · чы
таюцца трыма спосабамi : 
_адны проста прачытваюць 

загадзя падрыхтаваныя 

запiсы, другiя вучаць лек

цыю напамяць, трэцiя бу

дуюць сваё выступленне 

ляю, калi ,тэма лекцыi не 1 
цiкавiць каго-небудзь , не 
прысутнiчаць на ёй. 

Трэба зауважьщь, што 
~~ухачы Анатоля Агапее
в1ча рэдка карыстаюцца 

гэтым правам. Яго лекцый 

не пакiдаюць, бо А. А. 

Круглоу заусёды умее 1 
заваяваць увагу аудыто
рыi, хаця часта гэта нялёг-

r ка. Нездарма ён з'яуля

ецца адным з лепшых i 
таленавiтых лекатарау та

варыства «Веды». Высту
пае перад розщ~й ауды
торыяй: чытае лекцыi 

на прадпрыемствах гора

да, у ВНУ, тэхнiкумах, роз

ных арганiзацыях. 

У чым жа сакрэт яго 
лектарскага майстэрства? 

Магчыма, у тым, што ён 
не спыняецца на дасягну

тым, не прытрымлiваецца 

1 
1 

старых, звыклых схем, а 

шукае новыя прыёмы i ме- 1 
тады ч61тання лекцый. Та-

кiя, якiя маглi б зацi

кавiць слухачоу i, галоу

нае, зрабiць лекцыi змя
стоунымi карыснымi. 

В . РАДЗЬКО, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 

3 
ле1 паказвае шмат .доследау . дакладамi па выбранай тэме 1 
Есць на факулыэце i лаба- выступаюць _найбольш актыу-
раторыя, дзе вывучэнне ас- ныя навучэнцы . На ix думку, 
ноу радыёэлектронiкi . пабу- школа юных фiзiкау дапамаг-
давана па прынцыпу дзiця- ла iм выбраць сабе будучую 
чага канструктара, а школь- прафесiю i падрыхтаваi..ща 

нiкi вывучаюць матэрыял, нi- да паступлення у ВНУ. 1 
бы гуляючы з дапамогай эле-

кtронiкi. М. ЯМНАЯ, 
. Што~од у маi праводзiцца студэнтка факультэта 

, кгнферэнцыя, на якой з журнал1стыкi . 

У яе веш,мi вытрыма

ны, вынослiвы характар, зау
сёды адносiцца да ycix з 

мяккай сяброускай добра
зычлiвасцю. Вызначаецца не

заспакоенасцю, прагавiтасцю 
дзеянняу, настойлiвасцю, ра

шучасцю. 

Аб гэтым гаварылi усе, з 
кiм мне даводзiлася размау

ляць. Адзначалi i тое, што яна 
усiм сэрцам хварэе за дару
чаную справу, хоча, каб усё 
было найлепшым чынам, вы
карыстоувае пры гэтым усе 

ходы тыя, хто добра вучьщ
ца i . на каго няма нiякiх на
раканняу . 

- Мы ж усё роуна нага-
няем прапушчаныя заняткi, 

а паходы для нас - самая 

лепtJ,Jая практыка! 1 

1 
ЧЫМ ЖЫВЕШ, КАМIТЭТ? 

... Але пакуль што усё па
ранейшаму. Галя Дабрынская 
разам са сваiм камiтэтам ро

бiць . усё, каб схадзiла група 
у падарожжа. 1 выбiвае. У 
Карпаты, Крым, на Браслау

скiя азёры. 1 мне усё ж ве
рыцца, што паход на Бла

·кiтныя азёры таксама адбу
дзецца. Не такiя яны, каб 
адступiцца. 

А БЫJ10 9СЕ даволi пра
заiчна. У той час студэнтка 
другога курса Галiна Дабрын

ская разам з астатнiмi камса

мольцамi прымала удзел у 
выбарах актыву. Дэканат спы
нiуся на адным з другакурс

нiкау: зручней, што хлопец, 
ды i абавязкi сакратара змо
жа выконваць на працягу 

двух,трох гадоу. Толькi сту- · 
дэнтам гэта кандыдатура не 

с:падабалася. Адбыуся яшчэ 
адзiн сход. С:акратаром на 

iм выбралi Галю. Для самой 

Адваротнае · 
расчараванню 

Хутка прыйдзе на Галiна 
месца хто-небудзь iншы. Гэ
ты другi, магчыма, Косця 
Лукашоу, яко.га Галiна Даб
рынская · сам ·а рыхтуе сабе 
на змену. Тут можа яшчэ за

пярэчьщь дэк·анат, мауляу, 

неблагая кандыдатура Вало
дзi Лаурыновiча. Але вось 

незадача: не падабаецца ён 
камсамольцам. 

1 

1 
сябе было незразумела, якiм 3 яе прыходам да «улады» 
чынам. Амаль нiколi нiчым не значна цiкёiвейшым стала 
вылучалася сярод iншых. Але камсамольскае жыццё геаг
паспелi зауважьщь няурымс- рафiчнаг.а факулыэта, закi
лiвасць i арганiзаванасць, ад- пела, забурлiла. . 
данасць справе i шчырасць Добра выконвае свае аба
душы Галi у час работы ад- вязкi арганiзацыйны сектар, 
казнай за кулыурна-маса- якiм кiруе lpa Карпук, куль
вы сектар. . турна-масавы (Галя Каспяро-

Так яна заняла пасаду., аб вiч), СНТ (Света Касько), спа
якой нiколi не думала. Пад- ртыуны сект ар (Сяргей , Бо
рыхтоукi амаль нiякай. Што кау) i iншыя. 

свае магчымасцi. 

Зауважьще: кожны сакр,а
тар хоча лепшага. Адкажу: 

але не кожны iмкнецца yciмi 

сiламi да гэ:ага, не можа, 
не ведае часам , я к, чым за

ваяваць давер камсамольцау. 

А Галя... Хаця б б
0

араць
бой з' дэканатам за ажьщ
цяуленне паходау. 

- Не хапае у яго цярп

лiвасцi выслухаць чалавека. 
Ен любiць толькi сваiм зай
мацца, толькi за сябе адказ- ' 
ваць. Не уяуляем яго у · ролi 
нашага важака,- гавораць 

яны. 

- Я пакiд<!Ю сваю работу, 
~ · сумна разважае Галя.
Так, пакiдаю. Многае, ка
нешне, удалося зрабiць. Ра
дасна на душы ад таго, што 

сябры не шкадуюць, ш·то 
выбралi у св,ой час сакрата0 

ром мяне, але расчаравана 

крыху у магчымасцях кам

самольскай арганiзацыi фа

кулыэта. 

Шмат расчараваных. 

Паказаць, даказаць адва

рqтнае расчараванню i на

лежыць новаму- сакратару. 

-1 

1 

1 

Такi незвычайны веласiпед вы змаглi б убачыць у адным з 
такiйскiх паркау. Працяглыя падарожжы аднiмаюць многа сiл. 
А што, калi стварыць спецыяльнае прыстасаванне у выглядзе 
рухавiка унутранага згарання з прапел ерам на спiне? Цi, падобна 
вынаходнiкам фiрмы « Хонда мотарз» , с абраць з дэталяу старых 
машын загадl(авы аутамабiль? 
Магчыма, зацiкавiць кагосьцi з вас « Трыдэм » - сродак п ера

мяшчэння умельцау з Фюрстэнвальдэ (ГДР)? А калi падабаецца 
вам утульнасць i камфорт, накiроувайцеся у Прагу, на: выстау_ку 
мiн i-жалезных · дарог. 
Хутка лета. Як i на чы_м падарожнiчаць - выбiраць вам самiм. 

Фотахрhнiка ТАСС. 

рабiць? За · што брацца? Галю,гэта вельмi добра ад
Разгубiлася... Звычайна як чуваецца, паважаюц~;; Зусiм 
бывае? Былы . сакратар абя- нядауна праводзiлiся днi геа
цае дапамагаць сваёй мала- фака . Мабыць, кс~жны камса
дой змене, абяцае, але хутка молец што-небудзь рабiу для 
пра свае цацанкi забывае. 1 гэтага свята. 1 кожны пры
каб у гэты час не Галя Кас- слухоувауся да р'эдкiх, але 
п яровiч, не ~аля Шчарбакова, слушных парад Галi, з ней
невядома, цi стала б д_ля кай апантанай радасцю брау
факулыэта Г,;~ля Дабрь1н - ся за даручанае. А Галя ста-:_ 
екая тым, кiм з'яуляецца за- ралася даваць волю самiм 
раз. камсамольцам. 

Гэта - адно з пытанняу, 

рашэнне якога даводзiцца 
у прамым сэнсе выбiваць. 
Дзiунjlя рэч атрымлiваецца: 

студэнтам геафака, якiя па
вiнны займацца вывучэннем 

прыроды, павышаць сваё 

майстэрства у паходах, не 

дазваляецца паспытаць свай

го хлеба. Чаму ж так? Бун
туюць студэнты: радыёфi

зiкi могуць падарожнiчаць па 
краiне, а географы - не. Ха

ця у спiсах кандыдатау у па-

Л. ПРАУЛОЦКАЯ, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. \. 
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Нет, не ко мне - к соседу 
Зонт прошелестел ... 

РАНРАН. 

М A KC IMA не стане у лю-
тым 1987 года, але 

«Вячэр н i Мiнск» не 'дасць на 
ап ошня й старонцы спачуваль

на га паведамлення, бо Мак
сiм на той час будзе тольк i 
часова прапiсаны у Мiнску. 

Я спадзяюс я, што аб траге

дыi я даведаюся яшчэ да п а

хавання. Магчыма мне затэ
лефануе s.iro с ябар: 

- Ты пойдзеш на па'хаван 
не? - спытае ён. 

- Н е , . я не магу.ты памя

таеш , мой стары дом стаяу 
кал я моплак, дык яз та го ча

су не магу глядзець на паха

ваннi. 

. . · - А яны усе прыцягнуцца: 

рэстауратары, выкладчыкi, 
к i раунiк дыплома i той, вi

даць , прыпаузе i прамову бу
дзе гаварыць, што Максiм -

- Нашто ты мне гэта 

гаворыш? 
- · Я думау, табе гэта цi

кава,- здзiулена адкажа ён . 

Хутчэй за усё рэстаура

тар увогуле не пазвонiць i 
на пахаваннi мы не убачым
ся, бо на пахаваliне я так цi 
iнакш не пайду. 

Можа так здарыцца, я 
с устрэну на вулiцы Максiма

ву дзяучыну , яна пазнае мяне 

паспрабую 

Будзе жыць наша мова, i болей 
Аптымiзму насi у душы. 
- Замаучы,- яна , мовiць 

журботна,
Замаучы, я прашу, замаучы. : 

Апушчу на плячо яе голау : 
- Я не знаю, чым боль твой 

суняць. 

1 падступiць пад самае, горла 
Цiшыня, 

цiшыня , 

рабiць не умею i супакойваць 
не буду, яна сама хутка пера
стане плакаць, мы зойдзем у 

кавярню i яна раскажа, як 

заг i нуу Максiм. Раскажа i fа-

плача. f 
- Яго забiлi,- зноу скажа 

яна са слязь,мi.- Я у 
дзен ь была у яго майст 

мы пасварылiся, як зв ч й-

i 

3 тых, хто 
Мiраслау ШАйБАК 

-•z -. 
'щ 

БEA4PVCKI 
UHIBEPCIT3T 

_ Цана 2 кап. 

Мi 1 1 ( ная палirрафiчная фабр1.11,:t 
« Чt.~ р нона(! 3Орка » МВЛ \ 

iм и Я. Кола.са . 

нейкiя мужыкi працавалi 

i захацелi выпiць у майстэр
нi, а Максiм ix прагнау . i аб
разiу, здаецца,- апошнi час 

ён такi змучаны быу - аба
рона дыплома, ты ж веда

еш. Ен i мяне прагнау, а ка
лi я пайшла, дык тыя мужы

кi зноу там круц i лiся. Я яшчэ 
падумала, што мо нель га яго 

, пак i даць у такiм настроi i з 
так iм i «суседзямi». Я да 

след чага хадзiла, але ён мне 

не паверыу, сказау, што у ix 
не .было падстау для забойст
ва, абяцау толькi знайсцi ть!х 

АС ВЕДАУ 
рабочых, а мне не паверыу. 
Але ён не мог сам . Максiм 

сам не мог - яна зноу за

плача i мне прыйдзецца яе 
суцяшаць, а так бы н е хаце
лас я гэтага рабiць, зах очацца 
проста устаць i пайсцi. 
. Але магчыма мы не сустрэ
немся, цi яна не захоча мя
не пазнаваць i не зауважыць 
на вулiцы, цi проста не па-
знае. 

Я буду ехаць у настылым 
тралейбусе лютаускiм веча
рам i са мною побач сядзе 
знаёмы выкладчык. 

- А! Гэта ты? - нечака
на узрадуецца вы~ладчык . 

- Дауно не бачылiсsi,-

але гавораць, што збiрауся на 
гэта й, як яе прозвiшча - за

быуся, а яна як даведалас я, 

што яго на· перыферыю раз

мяркоуваюць, так вяселле i 
адклал i. Вось як бывае. Ен 
перажывау праз гэта, гаво

раць . 

Тралейбус спынiцца на чар
говым прыпынку i мы разам 
сойдзем . 

- Табе у якi бок? - спы
таю я выкладчыка, ён махне 

рукою i мы разыдземся. 
Толькi якая верагоднасць 

у мiльённым горадзе сесцi 
у адзiн тралейбус з канкрэт
ным чалавекам, якраз у лю

тым, калi мы працуем i жы
вём у розных раёнах гора

да . 

Так цi i накш1 я спадзяюся, 
што даведаюся ад некага 

з тых, хто нас ведау, аб смер
цi Максiма. На пахаванне я 

не пайду, магчыма мне захо

чацца зайсцi да яго у майстэр
ню у цэнтры горада . 

Мне пашанцуе, i у майстэр
нi у той вечар будзе пра
цаваць нехта з яго аднакурс

нiкау. Ен адчынiць мне дзве
ры i ripanaнye зайсцi. Я ска
жу, што прыйшоу паглядзець 

апошнiя працы Максiма. 

- Тут нiчога няма,- ад
кажа яго аднакурснiк .- Ен 
не у гэтай майстэрнi праца
вау, тут нас шмат, а у яго на 

краi горада майстэрня, ён 

там адзiн быу . Нiхто не ха
цеу туды - далёка ездзiць. 

Можа ты раскажаш, што 
адкажу я. там адбылося? - спытаю 
~ Ты, вiдаць, яшчэ не ве- _я . 

даеш, што у нас здарылас я, 

я маю на ува~е у i нстытуце? 
- спытае ён. 

- Не. 
- Ты ведаеш Максiма? Ну 

дык вось, яго больш няма , 
уяуляеш сабе - п а в ес iу
ся. Ты ж яго добра ведау? 
- Ен будзе гаварыць далей . 
- · Столькi непрыемнасцей у 
iнстытуце - ycix трасуць. 
Мне дык нiчога, а для iн
стытута i яго дыпломнаму кi 
раунiку - столькi непрыем
насцей. Я ж Максiма так
сама добра ведау: ён мне да
памагау у новую майстэрню 

пераязджаць, я сам na
npaciy, ты ж ведаеш - ад

наму цяжка, ён мне i дапа
мог. Што у гэтым такога -
усе просяць. Ен, вiдаць, не 
толькi мне )Цаnамог - тады 

многiм майстэрнi давалi. 

А я хацеу табе вось пра што 
расказаць. Можа ты ведаеш , 

ён жанiцца збiрауся? 
- Не, я яго дауно не ба

чыу ,- адкажу я . 

- Так, ён нiкому не казау, 

Яго кiраунiк дыплома 

знайш оу. Максiм яму пазва-

нiу i пап расiу прыехаць па

глядзець пр ацы. Пакул ь той 
даех.;1у .. . Цяжка там · яму бы
ло. Кiраунiк дыплома казау, 
што не у той аутобус сеу i та
му доуга ехау. 

- Ты думаеш, ён наумыс-" 

на, як прадчувау? 
Не, яны памылiлiся . 

- Чаму я ны? 
- Е н не у той аутобус сеу, 

а Макс~м час не разлiчыу . 

Яны усе здзек авалiс я з яго, 

вось ён , выР,ашыу адпомс

цiць - пачуу , што не хта i дзе, 

i думау пажартаваць , ён 

змучаны быу. А кiраун iК' не 

у той аутобус сеу - па ку ль 
прыехау, Максiма не выра

тавалi. 

Максiма не стане у лютым 

1987 года, i у некаторых яго 
зн аёмых застанецца н екалькi 

яго карц,н i малюнкау 

3 IНШЫМI апав яд НН ЯМI 

М1раслава Шайбака вы мо

жаце пазнаёмiцца у чacOflice 

«Крынiца» (№ 8). 

пачутых 

асацыяцый 

llt 
. .,. 
llt 
llt 
llt 
lt 
lt 
llt 

Сённ я мы пазнаем,м · вас llt 
з вершамi Валянцiны Здано- lt 
вiч i Сяргея Паплаускага. Ва- lt 
ля вучыцца на трэцiм курсе 

фiлалагiчнага фак ультэта, за !llt 
плячыма Сярге я , ст удэнта- lt 
першакурснiка, пакуль толь- llt 
кi н япоуных васемнаццаць 
гадоу . :Аб ' ядноувае ix адно, 

самае неабходнае у жыццi, 
- паэзi я. 

Я б ахарактарызавау ix 
вершы так: «Паэзiя пачутых 

lt 
~ 
llt ., 
t!t·) 

асацыяцый». llt 
Пакуль у ix гучьщь юнацт- llf 

ва. Вельмi мала свайго,. чым llt 
пераба ~еу, але сл~в~,, пачу- ·...,, 
тыя недзе, запалr у душу, К 

трансфармавалiся i ствары- llf 
лi уласны я радкi. Гэта самае llf 
галоунае - свае радкi ! llf 

llf 
Валянцiна ЗДАНОВIЧ s 

* * * 
llt 
llt 

Играем роли и меняе~, м аск и, lllt 
И лишь во с_не нам видится ...,, 

покой. -
Мы с нетерпеньем ждем порой llf' 

развязки, 

И если есть она - становимся 
собой . 

llt 
llt 
.t 

Мы все играем роль на сцене llf 
жизни . ' llt . 

Надев костюмы, налагаем llt 
грим, llt J 

Сидим то на пиру, а то на lt
тризне, ... 

То с нежностью, то с болью ~ 
говорим . ~ 

Но гаснет · свет. Снимаем llt 
грим устало lt 

И в зерка;11 е чужой мы видим llt 
лик. llt 

Теа г р пуст. В нем сыграно _. 

Все кончено. 
немало . 8' 

Как страшен llt 
этот миг! rt 

rl 
Сяргей ПАПЛАs:'СКI s 

* * * 
О першы снег, 
ты важкасцю сваёй 
душу аблегчы!} 

llt 
8t 
llt 
llt llt . 
llt 
!llt 
llt 
llt 

i падня!} настрой. 
Мой сон брt!} ясны, 
схлыну!} непакой. 
Я дзень вiта!}, 
нароi)жаны зарой. 
Я дзень вiта!}, 
мн_е ruipк здава!}ся 
у шуме, гуле, 

выспай 11t 
llt 
llt 
llt 
~ 
llt 
llt 
llt 
llt 
llt 
llt 

у людскiм вiры. 
Я ло.шчы!} дрэва, 
/ слязой празрыстай 
цякло цяпло 

ад трэснутай кары. 
Мяне !lздымо.лi 
у высi, пад аблокi 
святая nepyru, •1ысцiня, пакой 
/ ЧЫЙСЫ{i след, 

маленькi, неглыбокi, 

· здава!}ся мне 
пакiнутым табой. _ llt 
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