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Я уnэунены, сапраудную 
асалоду зведалi тыя, хто 

nрыйшоу на свята беларуска
rа слова - сустрэчу з тэат

ральнай студыяй «Летуцен

нiк». Гэта ся_§ры~са!:)р ауды 
захоnленых, улюбёных у 
беларускае -·слова людзей . 

\ 

МIМАХОДАМ 

Вечар 

пяцiкурснiка 
А цi ведаеце вы, што ад

_6ылося у мiнулую пятнi
цу? Хутчэй за усё, акра
мя студэнтау юрыдычнага 
факультэта, npa гэта нiхто 
i не чуу. А адбылася 
вельмi цiкавая падзея -
вечар пяцiкурснiка, якi 
прайшоу у Палацы куль~ 
туры МВТА iмя l(iсялё
ва. Прысутных чакала цi
кавая праграма: вiнша
ваннi ад выкладчыкау i 
студэнтау з i_нш-ых курсау, 
дыскатэка, а самае галоу
нае - выдатны настрой . 

Пяцiкурснiкам хутка пра
вяраць . свае веды на прак

тыцы, а гэты вечар са 

студэнцкага жыцця iм за
пом.нiцца надоуга. 

А. МАЖАРА. 

Большасць з ix студэнты 
фiлфака, але ёсць i тыя, хто, 
скончыушы унiверс i тэт, не 

nарывае сувязi са сваiм тэат
рам . Напрыклад, на Юру Xiт

para нават яrо вучнi nрый

шлi nаглядзець. 

- Студыяй вось ужо колькi 

Дзякуй 
за роднае 

споваl 
rадоу нiруе аnантаны, шчыры 

nраnагандыст беларуснай мо
вы дацэнт кафедры беларус
най лiтаратуры Маргарыта 

Барысауна Яфiмава. 
.. .Гучала са сцэны iскрыс

тае , непауторнае · купалау
скае слова. «Летуценнiкi» 
умеюць вымавiць яrо так, 

наб людзi заслухалiся мiла
rучнасцю i вобразнасцю , каб 
захацелi яrо nаутарыць. 1 
аудыторыя, якая у большасцi 
сваёй была рускамоунай, з 
захаnленнем усnрымала нож

ны каларытны народны жарт, 

nрымауку. Галоунае ж 

адчувала саnрауднае, на

роднае слова - менавiiа 
такое з вялiкiм iмnэтам 

нясе нам са сцэны «Летуцен

нiк». Дзякуй яму за гэтаf 

В. ЦЫГАНКОУ, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

Акцэнт на «нефармалыыя• rутаркi 
Камсамольская вучоба _у 

нашым уяуленнi часта не 

прадстауляе сабой нiчога жы
воrа. Уnэунены, удзельн1к1 

трохдзённай вучобы камса
мольскага актыву фщ<ультэ-

тау унiверсiтэта у Маладзёж

ным турысцкiм цэнтр1,1 «Юна-

абавязках студэнтау выстуn,у 

студэнт юрыдычнага факуль
тэта Ян Фунr. Вядома ж, не 
абыйшлося i без студэнцкай 
дыскатэкi . 

Асноуную карысць ад гэтай 
вучобы мы бачым у больш 
блiзкiм знаёмстве i «нефар-

цтва» могуць з гэтым не nara- · мальных» гутарках памiж ка
дзiцц~ У праграме вучобы легамi па камсамольскай ра
былi: прэс-канферэнцыя з ооце, якая таксама не заста
nрадстаунiкамi · кам i тэта нам- лася убаку на nасяджэннях 
самола унiверсiтэта, сустрэча нашых секцый па сектарах 

з работнiкамi рэктарата камiтэта камсамола. 
парткома, «круглы стол » па 

. nытаннях ~iжнароднай i унут
ранай палiтыкi краiны. 3 
nаведамленнем аб правах i 

rулыя

ДJIЯ ycix 
Аб чарговай гульнi клу

ба вясёлых i знаходлiвых 
усе ведалi задоуга да яе 

пачатку. 1 на гэты , раз 
каманды iмкнулiс я , каб 
у зале не было нiводнага 
абыякавага твару. Нават 
строгае журы не-не ды ве

села смяялася. 

Пасля двух rульняу вь1й
грае каманда студэн 

тау БДУ. Яна, як i астат
нiя члены к.,:~уба, скрыжа
вала свае ,wnari з гаспа
дарамi сцэны у гэты ве

чар - студэнтамi iнстыту

та культуры. qx, як цяж-

А. РУСАКОВ I Ч, 
Jiамесн iк сакратара 

камiтэта камсамола БДУ. 

_ ка iм давялося! Але iм 

можна ужо перавесцi ды

ханне, а наступнай каман

дзе рыхтавацца да ролi 

«гаспадынi». Дык пажада
ем жа нашай камандзе 

паспяхова закончыць гэту 

гульнtО_._ 

М. АНДРЭЕf. 

.. . . ШТО ·новАГА? што НОВАГА? што НОВАГА? .. . . . 

, · што новлrд?· што новлrл·? .: ;\ ,.: 
., • ' • • • • ' • •''- ~ '"С: • • ":С. ...... :' 

ВЫРАШЫf САВЕТ 

В.ОПЫТ НЕ ЗА ГАРАМI 
«З мэтай удасканалення 

педагагiчнай падрыхто[jкi 
студэнта[j разгледзець маг
чымасць стварэння на фа

культэтах, што рыхтуюць 

наста[jнiка[j и1.кол, кабiнета[j 
прыватных методык»,- ме

навiта так сфармуляваны 
адзiн 'з пункта[) пастановы 
вучонага савета БДУ iмя 
У. l . Ленiна . Былi i · iншыя. 
Члены савета, напрыклад, 
рэкамендавалi дэканам фа
культэта[j, на якiх ёсць пе
дагагiчныя патокi, шырэй 
выкарысто[jваць вопыт, наза- . 
пашаны некаторымi падраз
дзяленнямi унiверсiтэта fj ар
ганiзацыi бесперапыннай пе
дагагiчнай практыкi студэн
та[j. За прыкладамi далёка 
хадзiць не трэба . Варта звяр-

нуцца на фiзiчны i геагра
фiчны факультэты. У гэтым 
плане fj ix ёсць чаму паву
чьщца. Безумо[jна, вопыт па
трабуе не толькi пераймання, 
але i [jдасканалення . Таму 
абагулiць яго даручана ка
федры педагогiкi. 

1 яш.чэ адзiн аспект у педа
гагiчнай падрыхто[jцы студэн
та[j закрануты на апошнiм 
пасяджэннi вучонага савета. 
Звернута [jвага вучэбнага 
аддзела, кафедры педагогiкi 
на неабходнасць распрацd
ваць тыпавы дагавор на пад
рыхто[jку кадра[j, заключае
мы памiж органамi кiраван
ня народнай адукацыяй i унi
версiтэтам. 

3. МIХНЕВ/Ч. 

IНФОРМБЮРО . 

на кантропь' мiтэта камсамола, nярвiчных 
• камсамольс1<iх арганiзацый; 

3 мэтаю забесnячэння неза- - nрымаць удзел ва ycix 
лежнага механiзму вырашэн- грамадска- nалiтычных i куль
ня сnрэчных nытанняу i пала- турных мераnрыемствах унi
жэнняу у БДУ iмя У. 1. Ле- версiтэта. 
нiна створана кантрольная Ка~трольная камiсiя з ' яу
камiсiя, якая дзейнiчае па- ляецца калеriяльным орга-
ралельна з камiтэтам камса

мола i nадnарадкоуваецца 
толькi камсамольскай кан

ферэнцыi. 
Камiсiя мае права: 
- уздымаць nытанне аб 

склiканнi nазачарговай кам

самольскай канферэнцыi у 
выnадку неабходнасцi; 

~ выносiць на абмерка

·ванне камiтэта камсамола 
унiверсiтэта любое nытанне 

студэнцкага камсамоль

скаrа жыцця; 

- часова nрыnыняць ра-

нам . 

Кiраунiцтва камiсiяй ажыц
цяуляюць nяць састаршыняу. 
1 Д. MAЛIHOfCl(l 1 

Пачалi работу1 

групы «Здароуя» для cynpa~ 
цоунiкау унiверсiтэта па J-< а

стуnных вiдах спорту: атле

тычная riмнастыка, дзюдо, 

валейбол, усходнiя вiды спор

ту, плаванне - для мужчын 

i жанчын, баскетбол - толь

кi для мужчын. Калi вы так-
шэннi камiтэта камсамола, сама nажадаеце стаць строй

якiя суnярэчаць nparpaмe нымi i здаровымi, звярнi

дзеяння, nрынятай на кан- цеся на кафедру фiзiчнага 
ферэнцыi, i выносiць ix на выхавання i спорту. 
дадатковае абмеркаванне ка- Т . ДО.S7НАР. 

НЕ 
ПPAMIHIЦEI 

На журфаку свята. Вы
кладчыкi, студэнты, суnра 
цоунiкi адзначаюць 45-годдзе 
факультэта. Як i звычайна 
у такiх выnадках, nадводзяць 
вынiкi, аналiзуюць недахоnы, 
намячаюць план на будучае. 

Менавiта аб гэтым вялася 
размова на святочнай канфе
рэнцыi, якая nрайшла на фа
культэце журналiстыкi. 

Выстуnаючы на ёй, дэ_кан 
факультэrа, nрафесар А. Г _..
Слука акрэслiу уклад фа
культэта у справу nадрых
тоукi кадрау, nрычым, не 
толькi для Беларусi, але i для 
замежных краiн сёю1я 

ужо каля 200 студэнтау 
замежнiкау атрымалi творчы 
дыnлом. 

Горача вiталi удзельнiкау 
канферэнцыi госцi - былыя 

студэнты факультэта , зараз 
вядомыя журналiсты : уласкы 
карэсnандэнт «Правды» 

А. · Улiцёнак, уласны карэс
nандэнт «Сельской жизни» 
В. Леганькоу, наме'снiк рэ
дактара «Вечернего Минска» 
А. Гарбачоу, намесн-iк рэдак

тара чaconica « Крын iца» 
Л . Екель, галоуны рэдактар 
маладзёжнай рэдакцыi Бе
ларускага радыё Н. Чайка. 
«Так трымаць, родны фа
культэт!» - вось лейтматыу 
кожнага выстуnлення. 

Асаблiва усхваляваным / i 
шчырым было выстуnленне 

nершага дэкана факультэ
та, доктара riстарычных на

вук, nрафесара Рыrора Ва
сiльевiча Булацкага. Безу
моуна, у тым, чаго дасягнуу 
журфак сёння, ёсць i яго 
заслуга. 

Пасля адкрьщця канфе

рэ·нцыi nачалi nрацаваць 

секцыi nры кафедрах . 45-rод
дзю факультэта nрысвяцiла 

сваю выстауку Лiванскае 
зямляцтва. 

ШАРЛЬ МАЙ ЕКУ, 
студэнт IV курса 

мiжнароднага аддзялення 

факультэта журнал iстыкi. 

Фота А. МАЖАРЫ. 

А абсталявання на аднаrо 
студэнта у нас у краiне на 
2,4 тысячы рублёу (для nа
раунання: 80 тысяч доларау 
у ЗША). 1 iнтэрнатамi забяс
nечаны толькi 78 nрацэнтау, 
але 11акуль nамаучым пра 
якасць. Да таго ж, па дадзе

ных сацыёлагау, nрыкладна 
nалову студэнтау не зада
вальняе узровень выкладання 
гiсторыi КПСС i навуковага 
камунiзму. 

цяжкасцей . Большая частка сацыёлагау не абвярrае сум
- 56,2 nрацэнта адлiчаны за неннi аднаго з дэлегатау: 

1 у той жа. час 64 nрацэнты 
студэнтау 35 ВНУ краiны на
зываюць гультайства сваiм 

звычайным бауленнем часу , 
а 30 nрацэнтау выкладчыкау 
лiчаць, што усе цяжкасцi 
nерабудовы выклiканы без
адказнасцю студэнтау (мiж 
iншым: з 2259 студэнтау, 
адлiчаных з Ленiнградскага 
унiверс iтэта 'за nяць гадоу, 
толькi 32 (1,4 nрацэнта) nакi
нулi ВНУ з-за матэрыяльных 

акадэмiчную неnасnяхо - «Наш узровень камnетэнт-

васць ). насцi, на жаль, не адnавядае 
Крызiс насnявау. Пачуццi узроуню абмяркоуваемых 

накалялiся . Невырашальныя nраблем ... » 
nытаннi nрысnешвалi. Скла- Верыць цi не верыць у фо-
лiся перадумовы студэнцкаrа рум? 
форуму. Цi не выrля.цала не- ~ вас ёсць магчымасць 
своечасовай дадзеная рэва- nраверыць nравiльнасць сва
люцыя у сiстэме вышэйшай ix разважанняу. Чытайце yl 
адукацыi? настуnным нумары iнтэрв'ю 

У сярэднiм на дзесяць вы- з дэлегатам Усесаюзнага, 
стуnленняу гучала адно кан- студэнц~форуму, 5:.ту
структыунае - неnерадузя - дэнтам юрыдычнага факуль
тае све.цчанне настойлiвых тэта Уладзiмiрам ХВАЛ ЕЕМ: -- -



дА sоо-годдзя Ф. · скАРь1ны 

«Ко познанию мудрости 
и наказания» 

«Без мудрости и без доб
рых обычаев не есть мощно 
почтиве жити людям поспо

лите на земле)),- не сумня

ваецца Ф. Скарына у вялi
кай карысцi эстэтычнага вы

хавання. У анатацыi да пер

шага раздзела кнiгi «Прытчы 

Саламонавы» (1517 г.) асвет
нiк не прамiнае закрануць 

пы.таннi выхавання падраста

ючага пакалення, neдaroriкi. 

Асобныя раздзелы «Прытчау 
Саламона» расказваюць «о 

чадех, как о имает отец 

научати их», «о научении 

сына». Характарызуючы пер

шы усходнеславянскi падруч
нiк - «Азбуку», вьtдадзеную 
першадрукаром lванам Фё

даравым у 1574 г-одзе, ака

дэмiк Н. М. Цiхамiрау назы

вау аутара «прадвеснiкам гу

маннай педагогiкi». Хiба не 
пра Скарыну гэтыя ж ·_ словы, 
не пра тыя прытчы, што вык

ладзены iм? 

«Кто з мудрыми ходит, 
мудр будет, друг же безум
ных подобен им есть»; «Пути 

мудрости суть путие красны 

и вси стези суть мирны»; 

«Прмежи гордыми всегда 

суть свары, и кои все дела • 
советом чинят, в тых есть 

мудрость»; «Кто чужое бе
рёт,. своё приложит к тому»; 

«Мудростию соделывается 
, дом · и умением укрепляем 

бывает. Научением наполня
ются погребы, всякого добра 

драгого и прекрасного. Муж 

мудрый силен есть, а муж 

наученый есть крепок и мо

цен». 

Што цяпер векавыя чала
вечыя дабрадэейнасцi: сум
ленне, прыстойнасць, спага

да? Балюча, але шматгадовае 
зневажанне агульначалаве

чых, _гуманiстычных кашто[j

насцей ператварыла ix у не
. патрэбныя рэчы. Кры[jдна, 
але новую гулtанную педагогi
ку мы пакуль толькi праек
туем. 

Па'чнём з падмурка? 
~ ПадрыхтаваJtа 

М. СТАТКЕВIЧ. 

Фота А. МАЖАРЫ. 

ЧАМУ- НЕ ПРАf ДЗSIЦЬ СНЫ? ' 
Калi хлопчыку споунiлася 

пяць гадоу, ён марыу стаць 

лётчыкам. Жаданне гэта бы

ло настолькi моцным, што у 

сне ~н заусёды бачь,у сябе 
за штурвалам самалёта, якi, 

нiбы птушка, распрамiушы 
крылы, лунау у паднябессi. 

Але сон канчауся, а мара так 
i заставалася марай. Напэуна, 
там у, што чакаць яе ажыццяу

лення, нарэшце, надакучыла, 

ён аддау перавагу iншай npa
фecii ваеннаслужачага. 
Ды i гэта ненадоуга. Потым 

падабалася бьщь урачом . 
На жаль, у жьщцi атрыма

лася· так, што нiводная мара 

дзяцiнства не стала яваю. На- . 
адварот, прафесiя, якую 

ён зараз набывае, далёкая 

ад тых юнацкiх памкненняу. 

.Кшыштаф ДАМАГ АЛА -
студэнт 111 курса факультэта 

фурналiстыкi. Прауда, шлях 

у журналiстыку у яго таксама 

быу няпростым i у нечым 
нагадвау дзiцячыя мары. Да 

' паст.уплення у БДУ ён закон-

Унiверсiтэт Калгары у мно
гiм абавязаны зiмовым Алiм

пiйскiм гульням 1988 года. 
Спартыуныя збудаваннi, што 
засталiся пасля Алiмпiяды 

чыу аутамабiльны тэхнiкум, 

авалодваf спецыяльнасцю 

юрыста i толькi пасля закан
чэння падрыхтоучых курсау 

у · Варшаускiм унiверсiтэце 
быу накiраваны у Мiнск, у 
Белдзяржунiверсiтэт. 

Праляцелi першыя гады ву
чобы, з ' явiлiся першыя ура
жаннi. Безумоуна, не усё 

' задавальняе студэнта у пра

цэсе навучання. Не разумее 

ён, напрыклад, чаму выклад

чыкi будуюць свае · лекцыi, 

спасылаючыся толькi на 

выказваннi К. Маркса, Ф. Эн
гельса, У. 1. Ленiна? Хацела
ся б падрабязна пазнаёмiцца 
i з тэорыямi буржуазных ву
чоных, каб мец~ не толькi 
агульнае уяуленне, але i маг
чымасць самiм параунаць гэ

тыя вучэннi, знайсцi у ix 
рацыянальнае зерне, нарэш

це, у нечым прыняць цi 
абвергнуць. 
Асаблiва падабаюцца 

Кшыштафу тыя прадметы, 
якiя непасрэдна звязаны з 

будучай работай . Ен не толь
кi вучьщь тое, што неаб,ход

на па праграме, але i цiкавiц
ца дадатковай лiтаратурай 

па тэорыi i практьщы журна
лiстыкi. Прауда, спачатку гэ

та давалася цяжка - пераш

каджау моуны бар'ер. Але 
паступова К. Дамагала пера
адольвау яго, усё лепш ава

лодваючы рускай мовай. Да

памагала у гэтым i практы

ка. Пачынау, як i усе -сту
дjнты, з падрыхтоукi 1а1учэб- · 
ных перадач у факультэцкай 

тэлестудыi, зараз спрабуе 

наладзiць кантакты з бела
рускiм тэлебачаннем. ' 

Якiя ж праблемы хвалююць 

буд'учага журналiста сёння? . 
Аб чым ён збiраецца гава
рьщь са сваiмi гледачамi i 
слухачамi? 

- Найбольш блiзкiя мне 
зараз студэнцкiя праблемы, 

- зауважае К. Дамагала.
Але нельга закрываць вочы 

i на тыя палiтычныя, сацыяль
ныя, эканамiчныя пыtаннi, 

з адпачынкам 
на тэрыторыi унiверсiтэта, 
служаць у асноуным студэн

там, якiя актыуна iмi кары

стаюцца. Тут размешчаны но

выя хакейныя пляцоукi, да

рожкi для бегу на каньках, 
а т аксама нямала спартыу

ных тэрапеутычных клiнiк i 
памяшканняу для кантролю 

за вагой . 
Гэтыя збудаваннi выкары

стоуваюцца у адпаведнасцi 

з праграмай Дэпар,амента 

фiзiчнай культуры, якi носiць 

назву «Спорт разам з адпа

чынкам». Гэта праграма даз

валяе студэнтам rуляць, на

прыклад, у хакей, прычым, 

плата намнога нiжэй, чым яна 
6~1ла б для звычайнага чала
века. 

Некаторыя iншыя забавы, 

якiя та.ксама падабаюцца сту
дэнтам, носяць не настолькi 

здаровы характар. Унiвер
сiтэт мае некалькi пiцейных 

дамоу, дзе студэнты могуць 

расслабiцца, д·зякуючы раз
мове з сябрамi i алкаголю. 

Гэтыя установы даволi па
пулярныя. У той час, як у 

такiх жа установах, але раз
мешчаных па-за тэрыторыяй 

унi версiтэцкага гарадка, ча

ста бываюць бойкi, унiвер
сiтэцкiя бары, такiя як «Дзi-

што хвалююць сёння кожнага 

паляка i ад вырашэння якiх 

залежьщь лёс студэнцтва. 

Так, Кшыштаф Дамагала 

сапрауды не зас,:аецца безу
дзельн ым да студ:энцкiх 
праблем. Яшчэ сам студэнт, 
ён ужо думае аб тым, як па

лепшьщь матэрыя~льнае ста

новiшча тых,- хто вучьщца, 

дапамагчы iм' .вырашьщь фi
нансавыя праблем 9,. Добра 
было 6, напрыклад, адкрьщь 
вiдэакафэ, арганiзаваць туры- ~ 
стычныя базы, дзе студэнты 
працавалi 6 у вольны ад вучо
бы час. А самая запаветная 
мара - еотварьщь клуб жур

налiстау, дзе можна было 6 
абмяняцца ду·мкамi, паспра
чацца цi проста пасядзець 
з калегамi-землякамi за куб
кам кавы. 

.. .-У дзяцiнстве ён вельмi 

любiу марьщь. Вiдаць, гэта 
iскрынка летуценнiка i сёння 
не дае яму быць абыякавым. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

нiс Дэн» практычна не суты

каюцца з данай праблемай. 

Адзiн з барау прапануе 
па пятнiцах канцэрты i вы
ступленнi артыстау, а два iн
шыя маюць вялiкiя вiдэа
экраны, на якiх дэманструюц

ца рок-канцэрты. Унiвер
сiтэт кантралюе работу барау 
i атрымлiвае даход ад прода
жу алкагольных напiткау 
на тэрыторыi унiверсiтэта . 

Дэвiд ГАЗАРД (Канада). 
Фотатлумачэнне: зусiм не 

абавязкова выбiрацца на трэ
нiроуку у горы. Унiверсiтэт 
l(алгары мае дзве сценкi для 
заняткау 'альпiнiзмам: пад 
адкрытым небам i у кры
тай зале. 

Фота «ГОНТЛIТ». 
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Вялiкая Кастрычнiцкая рэ
валюцыя паклала пачатак но

вай эры у ricтopыi нацыя
нальных узаемаадносiн, ас

новай якiх стала ленiнскае 
патрабаванне абсалютнага 
Р.аунапрауя ycix нацый i моу: 

ЯК ГЭТА, БЫЛО ••• 

веты распрацаваць rэтае пы

танне i унесцi на зацвярджэн
не адпаведных органау; 

д) з мэтай далейшай ап

рацоукi беларускай навуко
вай тэрмiналоrii, даручыць 
Прауленню БДУ увайсцi 
у сувязь з lнбелкультам i 
прыняць меры да уцяrнення 
ycix навуковых працаунiкоу 
у rэтую працу; 

Раунапрауе нацый i нас 
цыянальных моу аб'явiла 
«Дэкларацыя правоу народау 
Pacii», прынятая у першыя 
днi Савецкай улады. Гэтае ж 
палажэнне i у далейшым 
пацвярджалася важн еиш ымi 

праграмнымi дакументамi 
партыi i дзяржавы. 

У сакавiку 1923 года XII 
Усебеларуская партый ная 
канферэнцыя заявiла, што 
партыя павiнна узяць на сябе 
актыунае кiраунiцтва у цэнт
ры i на перыферыi па няухiль
наму развiццю работы на мяс
цовых мовах. Пленум ЦК 

КП(б)Б у лiпенi 1924 r. 
прыняу рашэнне аб стварэн
нi найбольш спрыяльных умоу 
для развiцця i ужывання бе
ларускай мовы «з тым, каб 

з фармальна раунапраунай 
зрабiць яе фактычна рауна
праунай». 

Няrледзячы на цяжкае эка
намiчнае становiшча, недахоп 
кадрау iнтэлirенцыi, некато
рыя хiстаннi людзей у адно
сiнах да сваёй роднай мовы 
i iнш., рэспублiка узялася ак
тыуна перабудоуваць духоу
ную сферу дзейнасцi. Улiчва

ючы усё гэта, другая сесiя 
ЦВК БССР (15 лiпеня 1924 
r.) паклала пачатак планава
му ажыццяуленню беларусi
зацыi як дзяржаунай палi
тыкi. Праграма беларусiзацыi 
уключала у сябе арганiза
цыю навучальных устаноу 
на беларускай мове, развiццё 

i далейшае пашырэнне бела
рускай лiтаратуры, выданне 
бeJJapycкix кнir, навукова
даследчую працу па усебако
ваму вывучэнню Беларусi, 

перавод партыйнаrа, дзяр

жаунаrа, прафсаюзнага, ка
аператыунаrа апар_ату ita бе-

ларускую мову i iнш. Уста

наулiвалiся i канкрэтныя тэр
мiны завяршэння rэтага пра
цэсу. Напрыклад, беларусi
зацыю апараrау Цэнтральна
га Выканаучаrа Камiтэта i 
Савета Народных Камiсарау 
БССР, Наркамасветы, Нар
камземляробства рэспублiкi 

планавалася защ~ршыць за 

адзiн год, наркаматау унутра
ных спрау, юстыцыi, сацы
яльнага забеспячэljня, пош

ты i тэлеrрафа - эа два; а 
ycix астатнiх устаноу i арга
нiзацый - за тры гады. 

Беларусiзацыя як практыч
нае увасабленне прынцы
пау суверэннага · развiцця на
цыi была адным з найбольш 
значных, вырашальных фак

тарау, якiя абумовiлi станау
ленне беларускай савецкай 
культуры i рост свядомасцi 

народа, яна далуч_ыла да 

культурнага i пал1тычнага 

будаунiцтва мiльёны людзей. 
У гэтых умовах асабл iвае 
значэнне надавалася развiц

цю беларускай лiтаратурнай 
мовы, якая паунапраунай 
rаспадыняй уваходзiла ва 
усе сферы дзейнасцi · беларус
кага народа. 

У працэсе беларусiзацыi 

у 20-я гады асаблiвае значэн
не надавалася Белдзяржунi
версiтэту, мноriя выкладчы
кi i супрацоунiкi якоrа актыу
на уключылiся у гэтую рабо
ту. 

Ад БJ].У !JK аднаrо з важ
нейшых асяродкау нацыя
нальнай навуii i культуры у 
мноriм залежыу далейшы 
лёс беларускай мовы. Мена

вiта тут, а таксама у ство
раным у 1922 rодзе lнстытуце 
беларускай культуры ( lнбел
кульце), былi сканцэнтрава-
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ны асноуныя навуковыя сi
лы моW1ведау i лiтаратура
знауцау, якiя у мноriм прад
вызначалi лёс i далейшае 

развiццё роднага слова. Та
му з такой уваrай сачылi 

усе за правядзеннем белару
сiзацыi у БДУ, тэрмiнам 
заканчэння якой быу вызна
чаны 1929 год. 

5 красавiка 1928 года на 

пасяджэннi Нацыянальнай 
кaмicii ЦВК БССР быу заслу
ханы - даклад аб беларусi

зацыi у БДУ. Чытаючы рэ
залюцыю па гэтаму дакладу, 

не перастаеш думаць, што 

вельмi многае з тых праблем 
60-rадовай даунасцi зараз 
паутараецца. . Прауда, на 
больш высокай ступенi гра
мадскага развiцця. Аднак ас
ноуныя клопаты 20-х rадоу 
суrучны сённяшнiм намаrан-. 
ням грамадскасцi. Каб пера
канацца у rэтым, дастаткова 
уважлiва пазнаёмiцца i пра
аналiзаваць некаторыя да
кументы той парьi. Мяркуй
це самi (тэкст n1Jь1водзiц

ца з захаваннем сты.11ю ары

riнала): 

Рэзалюцыя, прынятая 
на пасяджэннi Нацка

м1с11 ЦВК БССР ад 
5 красавiка 1928 года 
па дакладу аб белару- ~ 
сiзацыi Беларускага 
дзяржаунага ун iвер
сiтэта i зацверджаная 
прэзiдыу,мам цв к 
БССР 21 чэрвеня 
192~ г. .. 

1. Заслухаушы даклад 
Праулення БДУ аб беларусi
зацыi ва Унiверсiтэце, Нац

камiсiя ЦВК БССР адзначае, 

7 снежня • 

што у правядзеннi беларусi
зацыi Унiверсiтэта зар·аз 

маюцца наступныя дасяrнен

нi: 

а) дасяrнут пералом у на

строях прафесуры i навуко
вых працаунiкоу Унiверсi
тэта у сэнсе практычнаrа пра
вядзення беларусiзацыi у на
вуковай ix працы; 

б) павялiчана колькасць 
гадз i н выкладання дысцып> 

лiны на ycix факультэтах на 
беларускай мове; 

в) маюцца поспехi у справе 
прасоування на вышэйшыя 
навуковыя пасады працаунi
коу-беларусау; так, за тры 
апош 'нiх гады з 11 чалавек 
навуковых працаунiкоу-бела
русау прасунута на вышэй
шыя пасады 7 чал.; 

r) ёсць дасяrненнi у справе 
беларусiзацыi студэнцкiх ар
rанiзацый; студэнцкiя арга
нiзацыi i актыу у большасцi 
ужываюць у сваёй працы бе-_ 
ларускую мову. 

2. Разам з тым Нацкамi
сiя адзначае наступныя цяж
касцi i недахопы у справе 
беларусiзацыi БДУ: 

а) недастарчалы1ы тэмп 

правядзення беларусiзацыi 
БДУ, што выклiкае пагрозу 
невык~анання пастановы ce
cii ЦВК аб тэрмiнах белару
сiзацыi устаноу па прафесiя
нальна-тэхнiчнай асвеце; 

б) абмяжованасць коль
касцi навуковых працаунiкоу, 
якiя маглi б выкладаць на 
беларускай мове; 

в) фармальныя адносiны 

некаторай часткi навуковых 
працаунiкоу да вывучэння бе
ларускай мовы i да пераводу 
выкладання сваiх дысцып

л iн на · гэтую мову; 

r) наяунасць нерашучасцi 

сярод некаторай часткi наву

ковых працаунiкоу (якiя ужо 
беларускую мову ведаюць) 
да пераводу выкладання на 

беларускую мову; 
д) наяунасць сярод нека

торай часткi студэнцтва 
нежадання ужываць бела
рускую мову; 

е) непауната беларускай 
навуковай тэрмiналоrii, у 
вынiку гэтаrа недахоп тэрмi
нау, патрэбных для практыч
най работы БДУ, таксама не

дахоп падручнiкау на бела
рускай мове. 

3. Для паrлыблення бела
русiзацыi БДУ i знiшчэння 

ycix недахопау i цяжкасцей 
у гэтым напрамку у далей
шым неабходна: 

а) мабiлiзаваць усю гра
мадскасць БДУ вакол пытан

ня беларусiзацыi; 
б) Прауленню БДУ для па

шырэння iснуючых дасяrнен

няу праводзiць i надалей ра
шучую лiнiю у справе на
мечаных мерапрыемствау па 
беларусiзацыi, узмацнiушы 
тэмп яе правядзення з такiм 
разлiкам, каб абавязкова у 
тэрмiн выканаць пастанову 
11 Cecii ЦВК SCCP VI склi
кання аб, поунай беларусiза
цыi БДУ да 1929 r.; 

в) Наркамасветы i Прау
ленню БДУ прыспешыць вы
кананне пастаноу ураду 
БССР аб папауненнi кадрау • 
навуковых працаунiкоу бела
русамi як шляхам далейшай 

падрыхтоукi i прасоування 
мясцовых навуковых . працау
нiкоу , гэтак сама i шляхам 
запрашэння гэткiх з iншых са

вецкiх рэспублiк; 
r) павялiчыць колькасць 

асп iрантау-беларусау, для 
чаго даручыць Наркамас-
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е) даручыць Наркамасветы 
i Белдзяржвыдавецтву склас
цi план выдаННS\ на беларус
кай мове неабходных падруч
нiкау для БДУ (шляхам 
выдання новых падручнiкау, 
а таксама перакладу з iншых 

моу) i прыступiць да выдаl!
ня гэтых падручнiкау; 
ж) пры прыёме студэнтау 

у Унiверсiтэт' звярнуць асаб
. лiвую увагу на веды беларус
кай мовы; 

з) студэнцкiм арrанiзацыям 
загастрыць пытанне аб ак

тыуным удзеле ycix студэн
тау у практычным правядзен
нi беларусiзацыi у БДУ i 
перавесцi зараз жа усю маса
вую працу сярод студэнцтва 

на беларускую мову; 
i) даручыць Прауленню 

БДУ прыняць меры да таrо, 
каб навуковыя працаунiкi, 
якiя у той цi iншай ступенi 
уладаюць беларускай мовай , 
у сваiх зносiнах з студэн

тамi карысталiся ёю, а такса

ма каб тыя навуковыя . пра
цаунiкi, якiя ужо перайшлi на 
беларускую мову, паrлыблял i 

i паляпшалi свае веды бела
рускае мовы». 

1 яшчэ. Тым, хто захоча 
больш падрабязна азнаёмiц
ца з працэсам беларусiзацыi 
у 20-я гады, прамовамi пар
тыйных i дзяржауных кiрау
нiкоу Беларусi, артыкул _амi i 
рэзалюцыямi па нацыяналь

наму пытанню, рэкамендую 

звярнуцца да кнiri «Два га

ды нацыянальнай работы у 
БССР» (Мiнск, 1929) . 

М. ПРЫГОДЗIЧ, 
дацэнт фiлалагiчнаrа 

факультэта. 
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Галодны 
~ 

няхаи 

Часопiс ЦК КПБ «Политический собеседник» у кастрычнiку 
гэтага года апублi'кавау актуальны матэрыял аб каранях i 
зброi бюракратыi, аб метадах яе праяулення у сучасных умо
вах . Сярод ix: замоучванне, валакiта, адпiска, перадача скар
гi таму, хто вiнаваты у злоужываннi цi парушэннi , усклад
ванне адказнасцi на iншую асобу, безынiцыятыунасць, чакан
не указанняу «зверху» , паператворчасць, адмiнiстраванне, 

боязь галоснасцi, iмкненне даказаць неадпаведнасць патра
баванн яу, адмауляць справядлiвасць патрабуемага знiзу, не
жаданне лiчьщца з думкай простых людзей ... 
Цалкам праявiлiся усе гэтыя добра адпрацаваныя метады у 

бюракратычнай кухн i БДУ iмя У. 1. Ленiна пры вырашэннi 
такога гуманнага i неадкладнага пытання, як арганiзацыя 
«пункта харчавання» у корпусе геаграфiчнага факультэта. 

Здавалася 6, не патрабуе доказау факт, што калi калек
тыу студэнтау i супрацоунiкаt н~лiчва~ т~1с~чу чалавек ды яш~э 
шматл1кую арм1ю студэнтау-завочн1кау 1 1ншых катэгорыи, 

якiя таксама вучацца у корпусе, то нехта павiнен паклапа
цiцца аб тым, каб гэтыя людзi не галадалi, не бегалi у по
шуках сталоукi цi буфета ад аднаго корпуса да другога, а у 
вынiку напаунялi сво й страунiк пiражкамi, купленымi у ан
тысанiтарных кiёсках на вакзале. 

Добрае , паунацэннае· харчаванне - залог высокай праца
здольнасцi. Гэта iсцiна -таксама не патрабуе доказу. 
Аб якой эфектыунасцi вучобы можа icцi размова, калi 

90 працэнтау студэнтау не снедаюць, а потым 6-8 гадзiн 
;~раводзяць на занятках, якiя часта змяняюцца кансультацыя

мi,. сходам i, пасяджэннямi, а у час cecii - залiкамi. У такiм 
1жа напаугалодным стане знаходзяцца i выкладчыкi, што пра
цуюць у гэтым корпусе унiверсiтэта. 

Колькi намаганняу прыkладзена «хадакамi» з факульт;э
т~ у прафком, рэктарат, паР.тком, санэпiдэмстанцыю i iншыя 
iнстанцыi, колькi страчана часу, сiл, нервау, здароуя, а 
сотнi галодных па-ранейшаму чакаюць з надзеяй на гума
нiзм кiраунiцтва, галоуны абавязак якога - стварьщь нар
мальныя умовы працы . 

Калi 6 сабраць разам усе аргументы, заяукi, каштарысы i 
iншыя акты паператворчасцi, якiя за многiя гады назапа
сiлiся вакол гэтага важнейшага гаспадарчага пытання, 
атрымауся 6 наглядны дапаможнiк па бюракратызму. 

Адзiн прарэктар paiy: «lдзiце абедаць у Дом урада, я ж ту
ды хаджу». Другi прапанавау пацяснiцца i вызвалiць памяш
канне . Вызвалiлi, i не адно, але яны iмгнен'на запаунялiся 
армiяй адмiнiстрацыйна-гаспадарчых рабо'!'нiкау. Дастатко
ва прыгадаць , што будучы старшынёй прафсаюзнага камi
тэта супрацоунiкау, Г. В. Мацвееу хоць рабiу выгляд, што iмк
нецца выканаць прынятую тады пастанову парткома i рэктарата 
аб адкрыццi буфета у корrусе геафака . Але варта было змя
нiць прафсаюзнае крэсла на iншае, як паважаны дэкан завоч

нага факультэта стау галоуным працiунiкам амаль даведзена
га да вырашэння пытання, спасылаючыся на тое, што з-за су

седства з буфетам у яга рабочым кабiнеце будзе шумна. 
А як камфартабельна абстал'яваны апартаменты прарэктара 

i усёй адмiнiстрацыйна-гаспадарчай службы. Чаму 6 не па
цяс'нiцца каму-небудзь з ix дзеля здароуя моладзi? Кожны 
начальнiк думае пра сябе i нiкому няма справы, як жыць i 
вучьщца на галодны страунiк першакурснiку, якi дабiраецца 
з прыватнай кватэры на першую пару заняткау. Яму, напэуна, 
i у галаву не прыходзiла, што толькi у сталiчным унiверсi
тэце такiя цяжкасцi з харчаваннем, таму што у вясковай школе 

'заусёды было наладжана не толькi гарачае, але i бясплатнае 
харчаванне, ды яшчэ i бацькi клапацiлiся аб гэтым. А тут 
няма нi таго, нi другога. Вась чаму праз пяць гадоу вучобы -
гастрыты, язвы, анямii i iншыя хваробы у тых, хто яшчэ не па
чынау працаваць . 

Асабiста мне сорамна глядзець у вочы гэтым студэнтам, 

няёмка icцi на заняткi i патрабаваць ад ix выдатных ведау, калi 
мы, дарослыя, не можам стварьщь iм спрыяльных умоу для 
вучобы. 

Адстойваць iнтарэсы калектыву маучком, як паказау дзеся
.l iгадовы вопыт, безвынiкова, тым больш, што кiраунiцтва мя
Jяецца, а нявырашаныя пытаннi застаюцца. Мне сорамна i за 
1Ь1х камунiстау, якiм даверылi распараджацца матэрыяльна
.,)хнiчнымi, фiнансавымi i iншымi рэсурсамi унiверсiтэта з 

адной мэтай: каб гэтыя рэсурсы служылi чалавеку - тым, хто 
вучыцца i хто вучьщь. Дык чаму ж калектыу павiнен ix прасiць, 
угаворваць цi патрабаваць рабiць тое, што неабходна па зако
ну? Чаму яны могуць дазволiць сабе не выконваць гэтыя · 

просьбы? Вось ён, аутарытэт 'члена партыi на канкрэтным ра
бочым месцы, ад рэктара да дэкана, ад сакратара партко
ма да старшынi прафкома. 

А мiж iншым, наш калектыу асаблiвы . У iм пераважае мо
ладзь, якая вучьщца у нас не толькi спецыяльнасцi, але i чала
вечнасцi, гуманнасцi, дысцыплiне, арганiзаванасцi, вучьщца да
ваць слова i стрымлiваць яго. 

Б. МАНАК, 
дацэнт. 
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Падрыхтавалiся! Гала
ва! Погляд на мяне. Рук i у 

падрыхтоучай пазiцыi. Пача
лi! 

Гукi вальса напауняюць за
лу , дакранаюцца рук, прыму

шаючы ix злёгку уздыхнуць 
i рухацца, злiваючыся з ме
лодыяй. Колькi разоу гэта 
ужо было? Галава,~ погляд, 
пазiu.ыi, плiе, тандзю, батма
ны ... 
Музыка зайграла хутчэй. 

Здаецца, яшчэ крыху i усё, 
сiл не хопiць. 

- Твар на мяне. Дзе ус
мешка? 

Вось/ Самае галоунае: ус
мешка. Няхай сабе цяжка, i 
сiлы на зыходзе, i недзе 
там, за парогам рэпетыцый

·най залы, ча·каюць асабiстыя 

праблемы i хваляваннi. За
быцца на усё! Iнакш , навошта 
тады танец? 1 дзеля чаго? 

< Танец 1 прыносiць радасць! 
Гэта не проста прыгожыя сло
вы. Паверце мне i праверце. 
Зазiрнiце як -небудзь на кан
цэрт фальклорнага ансамб
ля танца «Харошкi » , а калi 

ужо зусiм пашанцуе, абавяз-

·САКРЭТ ФIРМЫ 
• J " • • .. • -

Выручапка 
ДJIЯ 

/ 

мам 
Мам-студэнтак iншых ВНУ 

не без падстау напаткае 
выключна чорная-зайздрасць 
- у iнтэрнаце Тбiлiскага ме
дыцынскага iнстытута адкры
ты дзiцячы садок. Выгода 

выключная. lнтэрнат знахо

дзiцца nобач з вучэбнымi 
корпусамi - гэта раз. «Бес

працоуныя» студэнты плацiць 
эа садок не будуць - два . 
Трэцiм студэнткi-мацi аба
вязаны дэмаграфiчнай секцыi 

пры камiтэце камсамола. 

Гэта яе iдэi аб стварэннi 
спецыяльнай кнiжкi дэiцяцi, 

якая мае сiлу дакумента i 
замяняе стос даведак, звяза

ных з мацярынствам. Толькi 

жанчына можа ацанiць кнiж

ку, што вызваляе ад чаргi 

за даведкамi у жэках, nалiк
тн1ках, ды i у дэкаl-fатах 
таксама. Яна ж - своеасаб
лiвы каталiзатар у час выра

шэння пытання аб прадастау
леннi графiка здачы экзаме
нау i залiкау. 

М. ДЖАШЫ. 

Так • 
1 

кова н аведайце канцэрт 
Дзяржаунага ансамбля та н

ца сс_с}?_ п ад кiраунiцтвам (. 
Маiсеева. 1 вы не пакiнеце 

залу абыякавымi. Радасць, 
якая хаваецца за усмешкамi 
артыстау, л ёгка перальецца 
цераз край сцэны i запоу
нiць залу. 

1 у буднях унiверсiтэцкага 
народнага ансамбля танца 
« Крыжачок» заусёды ёсць 
свята - сустрэча з rледачом. 

У Мiнску ансамбль знаёмы 
многiм, ён трывала увахо
дзiць у лiк лепшых самадзей
ных танцавальных калекты

вау рэспублiкi. Не выпадкова 
у гэтым rодзе ансамблю пры
своена званне лаурэата прэ
мii Ленiнскага камсамола 

Беларусi. 

Цl!l!(Ka пер ал iч ы ць усе 

паездкi, сустрэчы , гарады, дзе 
пабывау «Крыжачок » . 
Удзельнiкi . культурных пра

грам Алiмпiяды-80 i XI 1 
Сусветнаrа фестывалю мо
ладзi i студэнтау у Маскве, 
пастаянны госць свята пе<;-

танцуем 
нi i та.нца студэнтау прыбал 
тыйскiх рэспублiк « Гаудэа
мус». Майстэрству акцёрау 
апладзiравалi у rарадах i 
вёсках Беларусi, Украiны, 

Лiтвы, Карэлii. Паездкi за м я 
жу, апошнiмi з якiх былi rа
стролi у Iсландыю i ГДР. Рэс
публiканскiя агляды i фесты
валi, гала-прадстауленне у 
Палацы спорту i на стадыё
не, дзе «Крыжачок » працуе 
нароунi з прафесiйнымi ка
лектывамi. 

... Рэпетыцыя пр;щя гваец
ца. Гэта толькi на сцэне лёг
ка i весела, а тут адно i тое 
ж мноrа раз. Аблiзваеш салё
ныя ад поту вусны. 1 зноу 
скачкi, вярчэннi, камбiна

цыi з танцау, якiя выконваеш 
у_жо не адз iн год. Думаеш, 
толькi б дацягнуцца да аб

руса, але не паспяваеш . 

- Яшчэ раз спачатку! Бя
гом! 

Ужо многа ra~oy iснуе 
« Крыжачок», i на увесь rэты · 
час рэпетыцыйнай стала для 
яrо спартыуная зала унiвер 
сiтэта . Так вось i танцуем 

сярод матау i спартыуных 
снарадау, марЗ:чы пра люст
раную залу з паркетнай пад
логай; асобную раздзявалку 
(каб без спартсменау, затое 

. з душам); прафiлакторый, у 
якiм можна было б разам 
правесцi выхадныя днi цi лет

нiя месяцы, спалучаючы ад

пачынак з рэпетьщыямi . 
Танцоры на·огул народ цяр

плiвы. Iм не прывыкаць да 

цесных i халодных памяш

канняу, да цяrнiкоу дpyrora 
сорту, цвёрдых аутобусау на 
далёкiя адлегласц i, скаргау 
блiзкiх i родных на тое, што 
рэдка бываем дома . 1 Усё гэ
та страчвае сэнс i вастрыню, 
ка-,,i дзяучаты папрауляюць 
rрым, пераглядваюцца · са 
сваiм адлюстраваннем у лю

стры i хаваюцца за кулiсамi, 
каб праз некальк i хвiлiн, за 

быушыся на усё, несцiся у 
танцы лёгка i свабодна, адор
ваючы гледачоу cilaiмi усмеш
камi i прывабнасцю. 

Т. ЗАГНIЙ. 
удзельнiца народнага 

ансамбля « Крыжачок ». 

АНТЬIБАХУС 
РЭЦЭПТ 

Пры Пятры п ' янiцам, 

якiя трапiлi у турму, вешалi 
на шыю чыгунны медаль ва

гою у 17 фунт ау (кал я 7 кг) 
з надпiсам «За п · янства» ). 

МIЖ IНШЫМ 

Французскiя даследчыкi-

эканамiсты nicaлi: «Алкаголь 
наnауняе nалову нашых Пf"Ы

тулкау для звар ' яцелых i 
амаль поунасцю нашы тур

мы; ён павялiчвае на 25-30 
працэнтау агульную смярот

насць, дае 50 працэнтау па

кутуючых ад туберкулёзу; 
алкагалiзм бацькоу павялiч
вае на 50 працэнтау смярот
насць дзяДей; п'янства вядзе 
да вынiшчэння нацый» . 

Балгарскi вучоны Геор-
гiй Яфрэмау у адной са 
сваiх работ прывеу звест0 

кi аб 23 алкаголiках, ад якiх 
нарадзiлася 15 мёртвых дзя
цей i 8 калек . 

НУ I НУ! 

Чалавек стау ахвярай «зя
лёнага змiя» задоуга да свай
го паяулення . Сх iльнасць да 

спiртнога дасталася нам у 

спадчыну ад жывой прыроды. 

.Гэта пацвярджаюць выпад
кi п ' янства сярод жывёл, пту

шак, насякомых. 

Мурашы нярэдка прыма

юць пад дах сваёй хаткi 
маленькага жучка-ламехуза. 

Нiякай карысцi такое cyмec

l't ae жьщцё мурашнiку не дае . 

Наадварот, ламехузы, апеты

ту якiх можна пазайздро

сцiць, з'дараецца, ласуюцца 
мурашамi цi ix яйкамi. Але 

усё гэта прахо:цзiць для ix 
дарма, таму шт·о яны заусё

ды гатовы падставiць мура

шам трыхомы, вiльготныя 

валаскi, якiя мураш прагна 
аблiзвае. Выдзяленнi на .вал а
сах - наркотык для мураша. 

1 бедны мураш, налiзаушыся, 
забываецца на усё. У хуткiм 

часе ён не можа ужо рухац

ца. Калi многа такiх мура

шак-наркаманау - з лiчы
нак, якiх дрэнна кармiлi, 

выйдуць мурашкi-калекi, 

гняздо аслабне i знiкне. 
Нас~комыя-наркаманы, як 

i людзi, страчваюць «пачуццё 
адказнасцi за свае учынкi» . 

Працаздольныя пчолы, пры

звычаiушыся да алкаголю, 

забываюць пра свае аба\! яз
кi: яны усе часцей лётаюць 

«пахмялiцца» i перастаюць 

збiраць мёд. 

Вельмi агрэсiуна паво-

дзяць сябе i свiннi , якiя пад
пiл i. Пачуушы пах спiртнога, 

яны гатовы знесцi дзверы 

вiнакурнага завода. 

Пад уздзеяннем вiнных па

роу страчваюць мiралюб- , 
насць сланы. Работнiкi запа
веднiка iмя Кругера у Пауд
нёвай Афрьщы кожны год 

хвалююцца, кал i падаюць з 
дрэу мараэлы, спелыя кiсла
салодкiя хмельнЫS:J nлады. 

Гэта любiмы ласунак жыха

роу парка - · сланоу, якiя, 
з 'еушы незлiчоную колькасць 

хмельных ягад... п ' янеюць. 
Аднойчы ·п ' яны слон накiнуу-

ся на рабочага-афры-
канца, якi праязджау 
побач, хобатам звалiу 
яго з веласiпеда на зямлю. 

Выпадкi п ' янства с я род жы
вёл доугi Ч<'!С вывучау аме
рыканскi урач М. Пруiт. 

1:н ведау сабак, якiя бегалi з 
бара у бар, жабраючы . глы
ток вiск i. 

У адрозненнi ад жывёл 

чалавек можа ацанi ць, якую 
шкоду прыносiць r,му ал

каголь. Чалавек раз-умны 

павiнен зразумець, што ад гэ

тай спадчыны дауно настау 

час адмовiцца. 

Падрыхтавау да друку 
Г. УЛАДЗIСЛАВАУ. 

Таямнiца знакау Д. i Л 
Пачнём пяты урок. Калi нехта «адсутнiчау» на чаты

рох папярэднiх, не трэба страчваць надзею: у нашай 
школе вольнае наведванне. Давядзецца, прауда, больш , 
хуткiмi тэмпамi вывучаць заданнi, змешчаныя у нума
рах 28, 29, 31, 32 «Беларускага унiверсiтэта», каб даr
наць астатнiх ... 

Па знешняму выгляду можна вылучьщь некалькi груп 

стэнаграфiчных знакау. 
Якiя востра пачынаюцца: 

.1 
/ 

7 / l 
/ 

l 
r в м к п 

Якiя востра канчаюцца: 

т в м 

Якiя пачынаюцца пятлёй: 

;J 
l l 
л д 

и 

с 

• 7 снежня 

Якiя заканчваюцца закруглением : 

z / ! z 12 
l и 

к п с л д 

А зараз паспрабуйце знайсцi адказ на загадку знакау Л i Д. 
Было так: тры групы сфармiравал i па росту. 

l 7 l I (/ 

/ / / 
LTZ 

м с л r к д в п 

Усё тут было зразумела . Але вось лiтара Д перайшла у дру
гую групу, а Л - у першую: 

/ 
м 

и ! 
с л 

/1 
7 Z Z 
r к д 

/ / 
Tl 
в п 

Па якой прыкмеце зараз сфармiраваны групы? 
Калi глядзець па знешняму выгляду (як пачынаюцца i за

канчваюцца лiтары), то тут самая сапраудная неразбярыха. 
1 з вышынёй знакау няма нiякага парадку. 

1 усё ж такi ёсць тут пэуная заканамернасць. Зауважыць 
яе цяжка, вочы тут дрэнны-памочнiк. ·Рука хутчэй адчуе, у чым 
прычына. Калi пачнеце- п iсацьrnь1я знакi - першую групу, 
другую, трэцюю - м<;>жа i знойдзеце адказ на хiтрую загад-
ку. 

У;;к вёу Уладзiмiр
1 

ГЕРАСIМАУ. 
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ПРАЗ РАСЧЫНЕНЫЯ ДЗВЕРЫ . . . . ,· . ·: 

«Беларусь мая . снiпася мне ... >> 
саду начал >1нiка • аддзела 

кадрау. Спачатку спявау для 

матулi, пасля наведвалi яго 
канцэрты беларусы, украiн
цы, рускiя у Амерыцы, стау 

вядомым на Бела!=точчыне, 
адкуль яго песнi даляцелi 

i да нас. 

Фонду культуры, у фонд 

Чарнобыля. 
- Цi спадабалася яму у нас? 

- Так . Прауда, на Украiне 

МАЙК НАВУМЕНКд 
1 SIГO . ЗBSIPbl 

«Л IM», « Праца», «Совет

ская Белоруссия », «Знамя 

19ности », « Чь1рвоная змена », 
« Голас Радзiмы », «Н iва » ni
шуць npa яrо. Пра дваццаць 

rадоу чака ння i nаутара меся
ца сnрауджаных надзей . 

Д-ык хто ж ён, Данчык? 
Па бацьку - украi нец ; па 

мацi - беларус, па веравы
званню - унiят . Першы я вер

шы, як i я прачытау дл я запi 
сау на магнiтную стужку у 

шэсць год , былi творамi 
Я. Купалы . Першай любiмай 

песняй, пачут ай ад матулi,

«Зорка Венера». Па спецы

яльнасцi (журналiст) не ripa-
цавау, уладкавауся на па-

Дз ев ят н аццацi гад о вы м 

юнаком Багдан пазнаёмiус я 
з Лявонам Барткевiчам . 

- Тады усе беларусы 
Нью-Йорка ведалi, што у 
горадзе будуць гастрол i 
«Песняроу». Калi ансамбль 
прыехау, я пайшоу на сустрэ

чу з iм. Лявон бачыу мой дыск 
у к ·абiнеце былога мiнiстра 

культуры Мiхневiча i пазнау 
мяне . 

З тае пары яны сябруюць. 
Па запрашэнню Данчыка 

Барткевiч правёу два тыдн i 

родная мова гучьщь часцей, 

чым наша на Беларусi. Але 
. я заусёды знаходжуся у 
беларускiм асяроддзi i адчу
ваю сябе вольна .. Непрыем
насць, з якой давялося сутык

нуцца ,- ваша сфера абслу
гоування. 

Скончылася падарожжа 

Данчыка на радзiму. Першае. 
Не паверу, што апошняе. 

. С СЯНl(ЕВIЧ . 
НА ЗДЫМl(У: Баrдан Ан

друсышын (Данчык) на кан- · 
цэрце ва унiверсiтэце. 

Цi ёсць рацыя прадсхаfjляць чытачам «Аfjдыторыi № 7» 
ленiнградскi «Заапарк». - гурт, 'якi цвёрда трымаfj сцяг 
рок-н-рола, калi той быfj мёртвы, а мы - яшчэ не? Шмат 
што змянiлася з тае пары, калi айчынных poкepafj лаялi 
агулам i паасобку, але «Заапарк» здаецца мне савецкiм 
«Статус Кво» у плане сваёй . нязменнасцi адносна плыняfj 
моды i кан'юнктуры музычнага свету. 
Аднак мяняюцца тыя, хто cлyxafj i слухае · команду Майка 

Навуменкi. Яшчэ пяць гадоfj назад гэтыя песнi апацiра
валi - сёння ix можна аднесцi да разраду лiберальнай, 
«мяккаd»сатыры. Новыя маладыя рок-прамоfjцы «перакры
чалi» «Зtiапарк». Цi патрэбны ён каму-небудзь цяпер? 

КАНЦЭРТ 

l~' ~ и~~ На пачатку красавiка гэта-
/,t., . / га года некалькi дзён гурт 

уi,щ~.., ·с;rц,...,.,?,rч..дае канцэрты у Мiнску. Яс-

- Як наоrул сабрауся 
састау? 

- Барабаншчыка пара1у 

( ·'~ 

у ЗША . За гэты час яны / 
выдалi сумесны дыск «Мы 

адной табе належым», якi 

набыу шырокую вядомасць 
сярод беларусау . Лявон па

знаёмiу Данчыка з песнямi 

Сяржука Сокалава-Воюша . У 
час паездкi Багдана у Са
вецкi Саюз ~ны былi утра i х 
амаль заусёды - Данчык, 
Барткевiч, Воюш. Разам да

валi канцэрты, i планаВыя , 

ны марозны вечар. Выпадко
вых людзей у зале Палаца 

культуры тэкстыл·ьшчыкау 

~не Mixaiл Васiльеу з «Ак

варыума», але спачатку мы 1 

пазнаёмiлiся з lллёй Кулi

ковым у гасцях у майго пры

яцеля, паспраб-авалi iграць 
удваiх. Потым з ' явiуся ба
рабаншчык Андрэй Данiлау . 

1:н iграу у iнстытуцкiм гур
це разам з гiтарыст ам . Мы ix 
адтуль проста выкралi. 

i добрачынныя - на карысць 

··4, Uи - амаль няма . Тут тыя, каму 
с~3· • tл.= ,Н..&,.._ J патрэбны менавiта ён, «За-

, м~и:..... t~<. апарк », на чале з нястомным 
- · / ( Майкам . Як добра адладжа-

(/1,/Jvl'н.vт /)е-r_с..,ил_ ная машына, састау на ад-
' -? ,.. /) и. ным подыху . выдае стары я 

\ ~ свае рэчы уперамежку з но-
<..• \ / вымi. Пу?лiка, якая склад~-

·. ецца зус1м не з падлеткау, 

\) t:А(,,(м.и адказвае удзячным шквалам 
,,_ • ..____ апладысмент ау i вар'яцк i м 

свiстам. 

- З якоrа часу гурт можна 
лiчыць «Заапаркам ?> ? 
Сев·а ГРАЧ :З лют ага 1981-га. 

. .- .. ·: . .. ; ·. . НА НЕКАЛЬКI слоr Пасля канцэрта крыху 

стомлены Майк здымае сла

вутыя чорныя акуляры. Ад 

сцэнiчнага iмiджу застаецца 

хiба тольк i яго чырвона-чор

на-б ель1 шалiк. Здаецца, 
Майk проста перарос юнацкi 
ажыятаж вакол «людзей з ро

ка» i нiяк не адчувае сябе 
«зоркай». Наша размова кра

нае не толькi «Заапарк». Мя
не цiкавiць наогул рок праз 

успрыманне таго, хто амаль 

ужо увайшоу у яго гiсто

рыю. 

- Майк , ты учора назы
вау ленiнrрадскiя . гурты 
« Нуль», « Небяспечныя су

седз i », « Час кахаць». А сярод 
замежных выканауцау хто та
бе больш падабаецца? 

Зараз -ix разеялася та
кая страшэнная колькасць, 

што пра ycix не пачуеш. З 
апошнiх альбомау мне вельм i 

спадабауся сольнiк Кiт а Ры
чарда i «Топез Чыф» ... 

ПР.адстауленне «Надзвы-
чайнае здарэнне» адбылося i 
без М . Баярскага. Пяць ар
т.ыстау выконвалi , эстрадныя 
шлягеры i рамансы, чыталi 

Хемiнгуэя i Жванецкага, па

радыравалi i расказвалi аб 
«Бенефiсе» i «Бiсе». Але ... 
песнi гучалi б лепш пры якас
най апаратуры. · Гумар быу 
часам банальным, аднак зда
ралiся i нядрэнныя рэпрызы. 
Не хапала палёту думкi i дзе
яння, таму сцэна выглядала 

« не асвоенай» . 1 усё ж неда
хопы з лiшкам, пакрывау ма

лады запал . 

Зразумела, многае зале

жьщь ад настрою - я рыхта

вау с ябе да тэатралiзаванага 
прадстаулення . Убачыу жа -
эстрадны «капуснiк» . Пра гэ

та i пачалi гутарку з м а

стацкiм кiраунiком шоу-гру

пы «Бiс» Георгiем ПIЦХЕЛА
УРЫ . 

Каму належьщь iдэя 
стварэння « Бiса»? 

- Тым, хто пачынау: Ва

дзiму Караву, Генадзю Тка

чэнку, Дзм iтрыю Шумейку i 
мне. Працавал i учатырох у 

ленiнградскiм тэатры «Буф ». 

• Мы iмкнёмся да сiнтэтычных 
форм эстрады, таму · што 

АД «БУФ» ДА «БIС» 
' Афiша паведояляла аб прыездзе fj ст~iцу Бе1арусi шоу
групы «Бiс» ленiнградскага тэатра-студыt «Бенефtс», мастац
кiм кiраfjнiком якога быfj названы заслужаны артыст РСФСР 
Mixaiл Баярскi. 

Таму, заглянуfjшы за кулiсы, я пацiкавifjся fj хлопцаfj, што 
сядзелi на калiдоры, дзе магу fjбачыць Баярскага. 

- Не npыexafj,- адказалi мне i растлумачылi: - .Ен -
мастацкi кipafjнiк «Бенефiса», а наш «Бiс» - толькi одна яго 
трупа. . 

- Да пабачзння,- развiтаfjся я, накiроfjваючыся да выха-

ду. - . -
- А мы вас не цiкавiм? - пытанне ва упор пав~сла у павет-

ры. . . 
Я пайшоfj. Але пытанне не давала спакою. «А, магчыма, 1 

сярод ix ёсць Баярскiя?» - нарэшце, пераканаfj я сябе, каб 
вярнуцца.-

лiчым : эстрадны акцёр н е 

можа з ' явiцца на сцэне, ад
пр ацаваць нумар i пайсцi 
ён павiнен выступаць ва 

ycix жанрах . 

- Як адбылося «з алiчэн
не» у тэатр-студыю «Бене

фiс» у яго складзе 

працуюць такiя вядомыя ар

тысты, як Валерый Лявон

цеу, lгар Скляр, Вiктар 
Цой з групай « Кiно»? 

- Гэта было у Палацы мо
ладзi - мы працавалi ад тэ

атра «Буф» . А дырэктар 
«Бенефiса» шукау там мала

дыя таленты, каб стварыць 

моцны «штат» сваёй групы. 

«Буф» , «Бiс». Што да-

лей? 
Вельмi складана загад

ваць на будучае. Хацелася б 

стварьщь св~ю студыю. За
раз , ?Ка рыхтуем музычны 

драматычны спектакль. · 

- А як жа з iмем Баяр
скага на афiш_!,!х? Не сакрэт, 
многiя iшлi менавiта на яго. 

- Кал i я прапанавау вы

краслiць яго iмя, Mixaiл 
запярэч~1у : «Hi у якiм разе. 
Я хачу, каб людзi прывык
л i да майго · крыху незвы
чайнага творчага амплуа» . 
Па-мойму, гэта. зусiм нату

ральна, таму што нават такi 

акцёр, як Mixaiл Сяргеевiч 
Баярскi, усё роуна павiнен 
мець творчы рост. Зараз ён 
стварыу сваю тэатральную 

справу . 

С. ШАПРАН. 

· НА ЗДЫМКУ: Генадзь 
Ткачэнка, Георriй Пiцхелау
ры , Вадзiм l(apay, Вольrа 
Дамушчу, Дзмiтрый Шумей

ка - «Бiс». 

Трапiу я на вочы Градскаму .у самы нязручны момант: Аляк
сандр бегау, нервавауся . Яшчэ б! У час самага першага кан
цэрта ён узяу ноту такой высокай чысцiнi, што у апаратуры 
спрацавала аутаматычная сiстэма засцярогi, нязвыклая да 
звышякаснага гуку. Замест nерапынку была наладка. А тут 

1 • • 
з rэтым 1нтэрв ю ... 

... якое вы прачытаеце у наступным выпуску «Аудыторыi 
.№ 7». 

У «Аудыторы i .№ 7» дзяжурыу Змiцер ЛУКАШУК. 

«POKCI» 

Mixaiл (Майк) Навумен
ка. 

Дата нараджэння: 18 кра-
савiка 1955 г. 

Колер вачэй - кары. 
Колер валасоу - шатэн. 
Хобi - збiранне матэрыя-

лу пра Марка Болена. 
Любiмы колер - насыча

ны цёмна-сiн i. 
Любiмы гурт - «Аквары

ум•. 

Любiмыя захапленнi: чы
танне заходняй прэсы (му
зычнай) 1; ай чынных дэтэк 

тывау -40=50-х rадоу, зда
ча пустых -бутэлек. 
Асабiстыя непрыязнасцi: 

дурныя дзяучаты, дурныя 
хлопчыкi, тушаная капуста . 
Прафесiйная мэта - i г 

раць i запiсваць тую музыку, 
якая падабаецца. 

ГРЫМЕРНАЯ 

У акно «грымёрнай» сме

ла зазiрае сонца. Праз не

калькi гадзiн пачнецца кан

цэрт . Гiтара i клавiшы яшчэ 
у футарале. У гутарцы 
удзельнiчаюць усе м узыкан

ты: lлля Кулiкоу (бас-гiтара), 
Аляксандр Храбуноу (лiдэр
гiтара), Валерый Кiрылау 
(ударны я). Пастаянна умеш

ваецца Сева Грач (нязменны 
адмiнiстратар). ' 

- Майк, калi ты першы · 
раз узяу у рукi гiтару? · 

- Гадоу у чат.ырнаццаць

пятнаццаць . Бабуля купiла 
мне гi т ару пасля доугiх пат

рабаванняу . Тады героямi 
нумар адзiн усяго майго 

пакалення был i « Бiтлз» . 
- А «Ролiнг , Стоунз»? 
_:_ « Стоунз» - гэта зусiм 

iншая музыка, настолькi ж 
крутая , але была яна крыху 

пазней , недзе у семiдзеся

тым годзе. 

- Якi далейшы лёс рока 
у СССР? 

- Яму столькi разоу прад

казвалi смерць, а ён жывы 

i здаровы . 1:н мяняецца, ён 
iдзе цыкламi . 

- Цi уплываюць на рок 
розныя арrанiзацыi, аб ' яд

наннi? 

С . Г. : Рок-клубы - уплы
ваюць. 

- Яны розныя. Ленiнград-
скi рок-клуб i маскоу-

ё:кая рок-лабараторыя 

абсалютна не падоб
ныя. Усё залежьщь ад таго, 

хто уваходзiць у рок-кл уб, 
u.iтo людзi робяць, якiя па
мiж iмi адносiны . У н ас у рок
клубе усё добра, а у Маск
ве вельмi любяць лаяцца 
адзiн з адным, бывае, нават 

пiшуць даносы . ' 
- Майк, ты уяуляеш сябе 

у сорак r,щоу з riтарай? 
- Кiту Рычарду зараз со

рак пяць - i будзьце ласка
вы ! 

- А цi rатовы матэрыял 
для вашаrа новаrа альбома? 

- Па вушь!.:_ _Яго ~ае 
на два альбомы «Заап~а» . 
1 на адзiн мойсольнь1. Спра
ва у студыi . У годзе 1984-
1985-м можна было 1запiс
вацца ва умовах, так скажам, 

х ат'нiх: два двухдарожкавыя · 
магнiтафоны з перакiдам з 

аднаго на другi. Зар аз мы хо

чам выпусцiць запiс, якi адпа

вядау бы стандартам калi не 
сусветным , то, па м~ншай ме

ры, унутрысаюзным. А у доб
рай студыi атрымаць час, якi 

б нам падыходзiу, даволi 
цяжка. 

С . Г . : 1 давол i дорага. 

ДЫСКАГРАФIЯ 

У «Заапарка» , не, хутчэй у 
Майка, прынята нал iчва ць 
шэсць альбо м ау. 

1. « Усе браты-сёстры • . . 
1978, акустычныя necнi 
Манка i Боба. 

2. «Салодкая Н i iншыя » . 
1980, 'сольны . акустычны. 

3. «Маскоускi блюз » , 1981 . 
4. «55• , сольны, 1982 . 
5. « Павятовы горад» , 

1983. 

6. « Белая паласа•, 1984. 
Яго скарочаны варыян т 
выпусцiла « Мелодыя». 

АДНОСIНЫ 
- У Ленiнrрадзе шма 

блiскучых музыкантау. Гавс 
раць, што некаторыя з i} 
часам выстуn iаюць разам у 
курохiнскай -« Поn-механi
цы». Дарэчы , цiзапрашау вас 
Курохiн у сваё rрандыёзнае 
шоу? 

-С. Г.: Бачыш , у чым спра
ва, ён запрашае тых, хто трап

ляецца пад руку, хт о тусуец

ца. А «Заапарк» - самы не
тусовачн ы гурт. 

- «Акварыум », здаецца, 
таксама? 

- Як сказаць. З усяго на
шага калектыву у тым жа рок

клубе часта бываю толькi я; 

мне гэта трэба па рабоце . 
Ну, а з «Акварыумам» Куро
хiн працуе пастаянна. 

~- Як ты ставiшся да «Сак
рэта », якi выконвае некалькi 
песень «Заапарка»? 

- Чаму добрым людзям 
не спяваць добрыя песнi? 

А да «Мiцькоу »? 
Мы любiм адзiн адна-

го . 

Цi дауно ты знаёмы з 
Пятром Мамонавым ( « Гукi 
Му»)? 

- З 80-га . Гераiчны чала
век. 1 у «lголцы» здорава 
выканау сваю ролю, лепш, 

чым Цой ... 
- Дарэчы , цi запрашалi 

калi- небудзь «Заапарк» у кi
но? 

С. Г.: Запрашалi, у пры

ватнасцi, у стужку «Узлом

шчык». Але мы здымалiс~, 
толы<i у фiльме Рашыд 
Нугманава «йа-хха». Гэт 
была яго дыпломная работа. 1 

Чорна-белая стужка. Але 

гэты чалавек ён наш, 
разумееш? У адрозненнi ад 

Вучьщеля (рэжысёра фiль
ма «Рок» - Д. С.). Вучьщель 

- прафесiянал, але ён зды

мау звонку. 1:н зняу, скажам, 
тыя гурты , якiя былi у той аб
межаваны час у Ленiнградзе. 
Гэта кан ' юнктура. Погляд ча

лавека, якi сам не жыве у 
гэтым коле. А «йа-хх а» -
даследаванне знутры. Можна 

J:рварьщь цi не гаварьщь пра 

агрэхi, але гэта вельмi здо

рава. 

- - Фiльм «Рок» гэта 

тое ж самае , я~ ка!'i б я, 
напрыклад, пачау здымаць 
фiльм пра ядзерную энерге

тыку або пра класiчны балет. 
Там добры аператар Дзiма 

Мае, але ... адзiнае, чым мож
на пахвалiцца,- кадры, дзе 

iграе «ДДТ» i паказаны на

тоуп. Справа у тым, што на

тоуп гэты радавауся, гледзя

чы на нас ... 
- А як i быу самы вясёлы 

канцэрт за апошнi час? 
- Другога сакавiка у ле

нiнградскiм цырку, разам з 

гуртам «Нул ь». Да гэтаrа мы 
дауно не iгралi у Ленiгра
дзе . Добра атрымалася. 

- Майк, а у цябе ёсць 
сям 'я? 
- - У мяне жонка сын . 

-Сыну улетку будзе восем . 

Якiя пытаннi ты не лю-
-бiш? 

_ Чаму гурт называецL\а 
_«Заапарк» i што я пiшу сп . 
чатку: словы цi музыку. 

- Ты_ веJ1_ьмi _1:!ЁКлiвы н"1' 
сцэне. А што б хацеу ска
заць пуолiцы, акрамя песень? 

- Думаю, не так ужо 

шмат. Н_аша справа - не га

варьщь, наша _ справа - му

зыку iграць. Д. СТАНЮТА. 
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