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На jзpojнi дэпутацкаи ЭТЫКI 
Столькi дэпутатау адра

зу - 14! - мы бачылi толь

кi па тэлебачанню, у агуль
ных планах аператарау. 

Народнь'1я дэпутаты СССР 

ад Беларусi j.. В. · Абламей
ка, Ю. 1. Варонежцау, С. А. 
Габрусеу, А. А. Дабраволь
скi, М. 1. Дзямчук, М. 1. 1 гна
товiч, Я. М. Кавалеускi, В. М. 

Карнiенка, Д. Ц. Лескiн, Р. М. 

Падбярэзскi, Г. С. Тарнаускi, 
У. Л . Фаменка, А. В·. Чарны
шоу, С. С. Шушкевiч - i усе 
адначасова, 6 студзеня, у ак
тавай зале БДУ! 

Яны, ~а ix жа словах, вы
рашылi часцей сустракацца 

з выбаршчыкамi, калi адчу
лi , што не усё атрымлiваецца 
у беларускай дэлегацыi на 
з'ездах. На сустрэчу ва унi
версiтэце прыйшлi, каб аб
меркаваць з выбаршчыкамi 

вынiкi Другога з 'езда i пра
блемы падрыхтоукi да выба
рау народных дэпутатау 
БССР i мясцовых Саветау. 
А чаго чакалi ад сустрэчы 

тыя, хто запоунiу залу? Гэта 

больш складанае пытанне. 
Былi тут прадстаунiкi розных 
прадпрыемствау i арганiза

цый горада, розных пака1'ен

няу, жыццёвых прынцыпау i 
палiтычных поглядау, нарэш
це. 

Былi цiкавыя пытаннi, глы
бокiя, прасякнутыя болем за 
агульнае. Былi правакацый
ныя i зневажаючыя, жартау
лiвыя i ... наконт «працаулад
кавання сына». 

Пачалi, па прапанове рабо
чага завода iмя Вавiлава, з мi

нуты маучання, якую пры

свяцiлi памяцi акадэмiка 
А. Д. Сахарава. 

Усiм дэпутатам прапанава
лi абавязкова адказаць на два 
пытаннi: як галасавау на з ' ез

дзе пры абмеркаваннi пытан
ня аб 6~ым артыкуле Кан-

стытуцыi i аб выбарах дэпу
татау ад грамадскiх арганi

зацый .' 

Цiкавьf я лiчбы. 3 94 бела
рускiх дэпутатау за абмерка
ванне 6-га артыкула прагала

савала 40, супраць - 42, 
шасцёра устрымалiся, а яшчэ 

шасцёра на тым пасяджэннi 

адсутнiчалi. 

Пытаннем аб мiжрэгiяналь
най дэпутацкай групе цiка

вяцца усе. Дэпутат С. А. 

Габрусеу паведамiу, што у 
пачатку яе арганiзацыi, калi 

усё адбывалася толькi на уз
роунi размоу, група аб ' яд
ноувала каля 480 чалавек. · А 
вось калi п_атрабавалася пад-

пiсацца пад зваротам, я кi, 
па сутнасцi, абвясцiу мiж
рэгiянальную групу апазi

цыяй большасцi на З " ездзе, 

гэта зрабiлi толькi 160 дэпу-

татау . 
Нейкiя пытаннi i рэплiкi , 

з залы дэпутаты успрымалi 
аднолькава - напамiналi аб 
iснаванн i дэпутацкай эты н ;. 

Был i падставы, вiдаць, для 

таго, каб прагучала просьба 
С. С. Шушкевiча, як i вёу 

сустрэчу: «Таварышы! Мы 

сустракаемся ва унiверсi

тэце, давай':',е ж прытрымлi

вацца узроуню гэтай устано
вы1 » 
Але «забароненага» , сме

лага i прыгожага у сваёй ра
зу мнасцi усё роуна было 
шмат. Дакладней, не усё 

роуна, а менавiта таму i бы
ло, што слова «культура» пау

тарылi неа·днаразова. 

ШТО НОВАГА? 

Якiм нерэальным гэта нi 

здавалася 6, але за чщ: су

стрэчы кожны дэпутат з пры

суп,ых набь ,в dу н а трыбу
не , некаторыя па некалькi ра
зоу. Па сваёй iнiцыятыве 

прыйшnа да выбаршчыкау 
Л. М. Сыраегiна, сакратар 
Прэзiдыума Вярхоунага Са

вета БССР. 

Пералiчэнню - вын i кi такой 

сустрэчы не паддаюцца. Яны 

разбеглiся з залы , калi лю
дз i яе пакiнул i , каб захавац
ца у ix сэрцах i розуме. Сло
вамi гэта не сфармулюеш, 

значьщь, яно павiнна стаць 

залогам рэальнага, значнага 

руху у будучым . 
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Адзiн вынiк усё ж можна 

перакласцi на паперу . С х од 
завяршыуся прыняццем р э

залюцыi . Ян а патрабуе : афi
цы йнай р эгiстрацыi Беларус
кага народнага фронту як 

рэальна iснуючай палiтыч

най арганiзацыi; апублiка
вання у рэспублiканскiм дру

ку перадвыбарнай прагра
мы БНФ, а таксама - вынi
кау пайменнага галасаван

ня народных дэпутатау з Бе
ларусi па пытаннях абмерка
вання 6-га артыкула Кансты
туцыi СССР i выбарау ад 

грамадскiх арганiзацый, якое 

адбылося на Другiм з 'ездзе 
народных дэпутатау. 

/ 
( 

ДЗЕ ПАЧАТАК 

ТАГО КАНЦА ... 
... якiм канчаецца пачатак? 

Не разгубiцца ад такога 
пытання можна толькi на кон

курсе вясёлых i знаходлiвых. 
Пачуць адказ на яго - так
сама толькi там . 

Вы , не даведалiся яшчэ 
шмат аб чым цiкавым ... на

ват калi глядзелi апошнi 

КВЗ па Цэнтральнамf тэле
бачанню, але не прыйшлi на 
сустрэчу беларускiх каманд , 
якая называлася «Навагодн i 
баль у Сатаны» i праходзiла 
23 снежня у Доме палiтасве
ты . Яна была не апошняй, i у 

. вас усё можа бьщь напера

дзе. Калi вы пажадаеце: 

- убачыць студэнтау роз
ных ВНУ разам; 

- адчуць непадражаль

насць студэнцкай фантазii 

i непауторнасць студэн ц
кага гумару; 

- упэунiцца, шт.о БДУ -
лепшая навучальная устано
ва рэспублiкi, бо яе каманда 
КВЗ проста па-за канкурэн

цыяй; 

- пакiнуць у сваiм сэрцы 

шмат яскравых уражан н яу, 

, якiя будуць сярод галоуных 
успамiнау аб студэнцкiм жыц
цi потым, кал_ i яно зас та

нецца у далёкiм мiнулым ... 
Прыходзьце! Зноу i зноу ! 

НА ЗДЫМКУ: 
фрагмент з вы ступлення 
каманды БДУ - лепшай на 
тым веч ары . 

Гульня У адны 
вароты 

у залiкоуцы ... зкслiбрыс НАРЗШЦЕ -

Сесiя пачалася , i да падручн iка даводзiцца звяртацца 
нават тым, хто дагэтуль забывауся на яго увесь семестр. 
1 амаль што у кожным дапаможнiку па грамадска
палiтычных навуках ёсць глава або раздзел, назва якiх 
пачынаецца адным i тым жа рэзкiм словам - крытыка. 

Крытыкуецца заходняе, напрыклад, навуковыя тэорыi, 
« адтуль ». Фантазiя, з якой выдумваюцца rрувасткiя фар
мулёукi , проста невычэрпная. Але няма за · гэтымi 
словамi галоунага - дакладнаrа пераказу зместу тых 
пазiцый, якiя крытыкуюцца. Часта яны :rрапляюць у 
нялiтасць да нашых прафесарау толькi таму, што не су
падаюць з ix пунктам rледжання. 
Але ж якi ужо год за вокладкамi нашых падручнiкау? .. 
Калi студэнт захоча пазнаёмiцца з працамi якiх 0не

будзь з тых «буржуазных рэвiзiянiстау » , пра якiх ён 
чуу дагэтуль тольк i негатыунае, зрабiць rэта ён не змо
жа,- на рускай мове большасць з ix яшчэ не 
выдадзена. Есць замежныя часопiсы, але некаторыя 
артыкулы з ix часам проста вымаюцца. У такiх умовах 
лёгка liecцi дыскусiю з апанентамi . Можна вырываць лю
бое выказванне з кантэксту, тэндэнцыйна падбiраць цыта· 
ты - дpyri бок усё - роуна маучьщь. Такiм чынам, нашы 
rрамадазнауцы rуляюць у адны вароты. 

Пакуль ' гэта rул'ьня будзе працяrвацца, пакуль кожны 
не будзе мець магчымасць r1р а чытаць працы хаця б дауно 
i традыцыйна варожых нам вучоных ( Нiцшэ, Шапенrауэр), 
сярод нас будуць нараджацца новыя iлжэпрафесары. Та
ды мы так i не атрымаем сапрауды цвяроза га поrляду 
на сябе, на навакольны свет. 

У Ленiна ёсць думка аб тым , што нiхто не пакрытыкуе 

лепш, чым разумJ!Ы вораг. Не пазбауляючы сябе такой 
крытыкi , мы пачнём ствараць гарантыi лепшай будучы

нi. 
А . АРШАНСКI, 

студэнт факультэта 
журналiстыкi. 

Да залiку яны рыхтавалiся ... 
на мастацкай выстауцы. Не сту
дэнты тэатральна-мастацкага iн

стытута, а матэматыкi з БДУ,

якiя апошнi раз праглядал i 
канспекты i падручнiкi у холе 
трэцяга паверха, дзе вiсяць 

экспанаты. Цiкава, як уздзейнiча
ла такое асяроддзе на паспя

. ховасць ix адказау? 
Зрэшты, саму выстауку гэтыя 

студэнты пакiдалi па-за увагай -
не да . яе зараз, калi сесiя 

пачалася. Ды й наогул, боль

шасць тых, хто з ' яуляецца на 
трэцiм паверсе галоунага кор
пуса у сярэдзiне працоунага цi 

вучэбнага дня, абыходзяць хол 
бокам. Мала цiкавяцца нават 
само~ асобай мастака - аутара 
y_!=ix р·абот Яугена Цiхановiча: 
да рамкi з . яго партрэтам i твор
чай бiяграфiяй падыходзяць не 
часцей, чым да астатнiх рамак, 

вывешаных тут. 

А мастацтва пад цудоунай 

лацiнскай назвай «экслiбрыс» 
тым часам так i застаецца загад
кай для ycix, хто праходзiць 
мiма .. . 

Рукой i сэрцам мастака Цi ха
новiча .створана каля 400 эк

слiбрысау - кнiжных знакау, 
значьщь. Частка з ix паездзiла 

па розных краiнах свету. 1 угля
далiся тыя людзi у гэтыя род

ныя для нас твары - Купалы, 
Багдановiча, Калiноускага . .. Мо-

ШТО НОВАГА? • 

жа, i вы паспрабуеце? Бо апош
н i раз, магчыма, рабiлi гэта, 
калi сумавалi над старонкай 

школьнага падручнiка. 

Калi не убачьще у гэтых по
зiрках водблiску таямнiцы, якая 
нечакана пачынае адчыняцца 

для вас; калi не знойдзеце у 
гэтым чароуным слове «экслi б

рыс», акрамя яго традыцыйнага 

значэння (у перакладзе з лацiн
скай мовы з кнiг), яшчэ 

нешта непауторна-асабiстае ... 
Тады проста прачытайце лiтары , 
яны таксама тут ёсць. 

« ... Гэта самая багатая i самая 
чыстая гаворка ... »-д. Мiцкевiч 
пра беларускую мову . 
«Не пакiдайце ж мовы нашай 

беларускай , каб не умёрлi! » -
гэта заклi к Ф. Багуш;,вiча. 

Вы паслухаеце яго i - пойдзе
це на залiк. Цi нават на экзамен 

да прафесара, якога крыху 

баялiся , - так паважал i за эн
цыклапедычнасць ведау. П эуна , 

вы убачыце гэтага чалавека i 
упершыню адчуеце не страх, 
а упэуненасць, што раптам 

наблiзiлiся на адну прыступку 
да яго прафесарскiх вяршынь. 

Хоць зусiм не . на «выдатна» 
падрыхтавалiся да экзамену па 

яго прадмету ... 
Дзяжурная служба 

« Беларускага ун i версiтэта »: 
Веранiка Б51 ГУ Н , 

Сяргей ГРЫЦ (фота )_. 

ШТО НОВАГА? • 

ДОБРААХВОТНАЯ 

Халодны i цёмны зiмовы 
· вечар. «Грозныя» абаронцы 
парадку гуляюць у «дага

нялкi», вырабляюць нагамi 
самыя фантастычныя танца

вальныя «па». Гэта студэнты

дружыннiкi. Потым, не вы
трымаушы, яны схавалiся у 
вестыбюлi iнтэрната, што зна
ходзiуся паблiзу. Аб.агрэушы
ся i з 'еушы усе цукеркi э 
кiшэняу, дружыннiкi так 
больш i не выйшлi на вулiцу, 
пакуль не прыйшоу час ехаць 

у райаддзел мiлiцыi - адз
начацца, што дзяжурства 

ДНД адбылося ... Тых, хто не 
з' яв i уся, выдумаушы самыя 
нечаканыя прычынь1, таксама 

занесл i у cnic - хто гэта пра
верыць? 

Сённяшнiя старшакурснiкi 
яшчэ добра памятаюць па
добныя сiтуацыi , як i тыя, 
калi збягалi ад факультэц
кага адказнага за дзяжурст

вы дружыны. На нейкi час гэ
тыя адказныя быццам бы 
знiклi. Каб прыйсцi у новай 
якасцi . 

На фiзфаку усё зм я нiлася 

ШТО НОВАГА? 

са з ' яуленнем адной аб ' явы . 
Тут фармiруецца атрад 
добраахвотнай народнай 
дружыны колькасцю 10-12 
чалавек. Плануецца мець 

пастаянны састау, i адказ

насць будзе, за сябе i за 
iншых. А галоунае - стымул 

з ' явiуся. Члены факультэц
кага камiтэта камсамола, як 

сцвярджае ix сакратар' Ге
надзь Грынчык, лiчаць сты

м;ул - матэрыяльны - най

бdльш дзейсным. Таму i вы
рашылi за кожнае дзяжурст

ва плацiць членам атрада 

па 5-7 рублёу з прэмiяль
нага фонду камiтэта камса

мола. 

Пакуль пададзена 4 заявы . 

Можа, студэнты сесiяй заняты 

i не звяртаюць увагi на аб ' я
вы? А можа, чакаюць, калi 

з ' явiцца абяцанне плацiць за 
дзяжурствы членам не толь

кi унiверсiтэцкай ДНД, але i 
тым, хто будзе садзейнiчаць 

, парадку унутры фiзiчнага фа

культэтМ Такiя намеры · у 
камiтэта к'амсамола таксама 

ёсць .. . 

• · што НОВАГА? 
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РЭЗ.АЛЮЦЫSI 
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прынятая удзелыiкамi дыскусii << Партыя перабудова•, камунiстамi беспартыйнымi 

снежня 1989 r. Беларус_кага дзяржаунаrа унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна . 20 

Камунiсты i беспартыйныя Беларускага дзяржаунаrа 
унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна - удзельнiкi дыскусii 
« Партыя i перабудова» заклапочаны тым, што партыя 
не у поунай меры садзейнiчае забеспячэнню працэсу 
перабудовы. Больш таго, перабудова у самой партыi 
адстае ад узроуню перабудовачных працэсау у астатняй 
частцы грамадства, , 

Перабудова дзейнасцi партыi ва ycix яе звеннях, 
асаблiва у выбарных органах, стрымлiваецца · адсут
насцю цэласнай навукова абгрунтаванай стратэгiчнай 
i тактычнай праграмы. Партыйны апарат працягвае 
функцыянiраваць як адзiн з механiзмау агул~най ка
мандна-адмiнiстрацыйнай сiстэмы. 

У ~:учасных умовах не толькi шкодна, але i небяспеч
на у палiтычных адносiнах толькi дэклараваць ролю 
партыi як кiруючай i накiроуваючай сiлы грамадства, 
або бачыць заслугi партыi у тым, што яна аб'явiла 
палiтыку перабудовы, дэмакратызацыi, галоснасцi. На
дышоу час практычных дзеянняу . Ад партыi патрабу
ецца, калi яка прэтэндуе на ролю авангарднай гра

мадскай сiлы, распрацоука стратэгiчнай праграмы 
перабудовы ycix бакоу грамадскай жьщцядзейнасцi. 
выкананне на справе ролi палiтычнага лiдэра. Для 
ажыццяулення гэтых мэт неабходны/ распрацоука i 
прыняцце новых Статута i Праграмы КПСС. 
У мэтах далейшага развiцця унутрынартыйнай дэ

макратыi уд~ельнiкi дыскусii прапануюць: 

1. Перагледзець канстытуцыйны статус партыi - J не 
уключаць у тэкст новай Канстытуцыi паJ1ажэнне аб 
кiруючай i накiроуваючай ролi партыi. ' 

2. Узаемаадносiны партыi з iншымi грамадскiмi 
арrанiзацыямi павiнны будавацца на аснове рауна
прауя, супрацоунiцтва i палiтыч\lага дыялогу. 

3. Асноунай задачай ycix звенняу партыi павiнна 

Ц1 МОЖНА сказаць сённ я 
ш то аута рытэт партыi у гра'
°"' . с rвс, як правiла , высок~ ! 
Гэтую думку пацвярджаюць 

6,2 працэнта з 300 апытаных 
студэнтау i 6,7 працэнта 

удзельнiкау дыскус11 «Пар
тыя i перабудова». Адмау
ляюць - адпаведна 86,4 i 
93,3 працэнта. Не пажадалi 
адказваць 7,4 працэнта сту

дэнтау. 

АПОШНIМ ЧАС.ДМ усё 

часцей уэнiмаецца пытан-не 

аб неабходнасцi эняцця 6 ар-
·. тыкула Канстытуцыi СССР ·аб 
кiруючай ролi партыi у гра

мадстве. Што аб гэтым ду
маюць студэнты i удэельнiкi 

· дыскусii? 
Лiквiдаваць неадкладна -

адпаведна 40,5 i 51 ,9 працэн
та. 

Зняць у працэсе стварэння 
новай Канстытуцыi - 34,7 
33,G nрацэнта. 
Перапрацавацы 18, 9 

9,2 nрацэнта. 
Пакiнуць без змяненняу 

- 2,3 i 4,6 працэнта. 
АДКАЗВАЮЧЫ НА ПЫ

Т АННЕ: у я~iх узаемаадно
сiнах павiнны быць КПСС i 

камунiстычныя nартыi саюэ
ных рэсnублiк, 60,7 пра
цэнта удзельнiкау дыскусii 
i 71,4 працэнта студэнтау лi
чаць, што яны павiнны ува

ходзiць у склад КПСС, але 
мець свой Статут i Праграм у. 

ЗА НЕАБХОДНАСЦЬ 
ШМАТПАРТЫйНАй сiстэмы 
на сучасньfм этапе перабудо

вы выказалася каля 70 пра

цэнтау студэнтау i каля 59 
працэнтау удзельнiкау дыс
кусii. , 

ЦI МОЖА ЧЛЕН КПСС з'яу

ляцца членам нефармальнага 

аб'яднання1 «Чаму б не?» -
эдзiвiлiся 74 працэн ты 

удзе.riьнiкау дыскусii i 87,6 
працэнта студэнтау. ·Затое 

адпаведна 18,3 i 7 працэн
тау ставяцца да такой пра
пановы адi.,\оуна. 

ЧАСАМ ГУЧАЦЬ галасы 
аб неабходнащi здзяйсненн я 
жорсткага курсу «закруч

вання гаек» . Станоуча ста

вяцца да гэта,а 16 працэнтау 
удзельнiкау дыскусii i 8,7 пра
цэнта студэнтау, адмоуна ад

. паведна 73, 1 i 77,8 працэнта. 

А ЯШЧЭ [СЦЬ МЕР КА ВАН HI-... 
.ЯНЫ ВЫКАЗАНЫ АСОБНЫМI 

KAMYНICTAMI 

Членства у партыi не звяз
ваць з абавязковым удзелам 
у рабоче пярвiчнай партар
ганiзацыi. 

Надзялiць пярвiчныя парт
арганiзацыi правам грашовай 

даплаты сакратарам, намес

нiкам, членам бюро. 
3 фонду партыйных узно

сау, якiя пакiдаюцца у пяр
вiчнай арганiзацыi, аказваць 
матэрыяльную дапамогу ка
мунiстам, утварыць фонд 
заахвочвання. ' 
Скасаваць кандыдацкi 

стаж. 

Аклады вызваленым пар
тыйным работнiкам вызна-

чаць 11.а адпаведных з' ездах, 
канферэнцыях, сходах. 

Дазволiць iснаванне унут
рыпартыйных фракцый. 

Лiквiдаваць выпадкi каап
тацыi у складзе парторганау 
камунiстау, якiя не працуюць 
у дадзенай парты,;iнай арга-
нiзацыi. · 
Памяняць арганiзацыйную 

структуру ЦК КПСС (l...f{ КПБ), 
пакiнуушы два аддзелы : арга

нiзацыйна-партыйнай работы 
i iдэалагiчны. 

Рашэннi вышэйс-таячых 
партыйных арганiзацый ма
юць сiлу пасля адабрэння 
ix . 2 / 3 пярвiчных арганiза
цый. · 

стаць палiтычнае забеспячэнне стратэгiчных i практыч
ных праграм перабудовы савецкага грамадства. 

4. :Увесцi у практыку правядзенне агульнапартыйных 
дыскусiй i рэферэндумау па пытаннях партыйнаrа 
жыцця. 

5. Прадуrледзець у новых Статуце i Праграме КПСС: 
- перагляд пр~1нцыпа дэмакратычнага цэнтралiзму 

з мэтай забеспячэння гарантыi правоу i рэальных 
магчымасцей для меншасцi адстойваць сваю думку, 
а таксама замацавання прынцыпу падпарадкаванасцi 
не вышэйстаячым, а вышэйшым органам партыi -
з ' езду, канферэнцыi, сходу; 

- · прамыя выбары сакратароу ycix узроуняу на аль
тэрнатыунай аснове з папярэднiм абмеркаваннt;м плат
формы кандыдатау. Адмовiцца ад практыкi зацвяр
джэння сакратароу вышэйстаячымi партыйнымi орга
намi; 

- !1адбор • i расс~аноуку ycix ,,артыйных кадрау 
TOJJ ью на конкурснаи аснове ш1 р:,камендацыях пяр

вiчных арганiзацый, дзе яны павiнны заставацца на 

партыйным улiку ~ • . • . 
- магчымасць адстаую партыинага к1раун1ка; 

- выбары дэлеrатау партыйных з 'ездау i канферэн-
цый па тэрытарыяльнаму прынцыпу прамым тайным 
галасаваннем; 

- прадастауленне права свабоднага выхаду з пар
тыi па уласнаму жаданню без разгляду персаналь
най справы, з га11антыяй сацыяльнай абароненасцi; 

- прадастауленне права пярвiчным партыйным арга
нiзацыям прыняцця канчатковаrа рашэння аб прыёме 
кандыдатамi у члены КПСС i аб разгледжаннi перса
нальных спрау членау арганiзацыi пры тайным гала
саваннi. Вышэйстаячыя партыйныя органы разг лядаюць 
ix толькi у выпадку апеляцыi; 

- уключэнне у Статут КПСС раздзела «Уласнасць 
i rрашовыя сродкi партыi»; 

- новы парадак уплаты членскiх узносау. Jx на
лiчэнне праводзiць, зыходзячы з заработнай пJ1аты, 

атрыманай пасля утрымання падатку. Прадаставiць 
пярвiчным партарганiзацыям права расходаваць гра
шовыя сродкi памерам 40 працэнтау ад паступаючых 
партыйных узносау. Вызвалiць ад уплаты членскiх уз
носау тых пенсiянерау, якiя не працуюць; 

- штогадовыя справаздачы кiруючых партыйных 

органау аб выкарыстаннi партыйных сродкау з наступ-
ным апублiкаваннем у 11р у ку; / 

- змену структуры партыйных органау за кошт лiквi
да11ыi РК у буйных .гарадах з раённым дзяленнем, 
а б "яднаннем Л К i ГК у гарадах абласнога падпарад
кавання, а таксама прадастаулення права пярвiчным 
партыйным арганiзацыям самiм вызначаць сваю унут
раную структуру; 

- правядзенне сходау у пярвiчных арганiзацыях 
,ia меры неабходнасцi, але не радзей аднаго разу у 
квартал. 

li. Прызнаць несумяшчальным з членствам у партыi 
надзяленне кiруючым саставам партыi самiх сябе 

роз нымi прывiлеямi. 
7. Забяспечы'ць магчымасць доступу членау КПСС да 

партыйнай iнфармацыi. Лiквiдаваць само паняцце « пар
тыйная тайна» для членау партыi. Рэгулярна i свое
ч ас ова публiкаваць у партыйным друку стэнаграфiчныя 
с11раваздачы з Пленумау ЦК КПСС i ЦК КПБ. 

~- Прапанаваць ЦК КПСС змянiць паслядоунасць пра
nи дзення справаздач i выбарау у партыi, маецца на ува
зе спачатку правесцi XXVIIJ з 'езд КПСС, на якiм 
прыняць Статут i Праграму КПСС, абнавiць кiрау
нiцтва партыi. Потым, вызначыушы месца кожнага 
камунiста у адпаведнасцi з прынятымi новымi праграм
нымi дакументамi, праве~цi справаздачы i выбары у 
астатнiх структурных звеннях партыi, пачынаючы з пяр-
в!чных пар~_:арганiзацый. · .,;,_ 

·т1.., 

ДЭКЛАРАЦЫSI 
самым розным галiнам пра

воу чалавека? У ix абараня- , 
юцца правы жанчын i дзяцей, 
бежанцау i каланiяльных 
краiн ... 

Мы нарэшце атрымалi запознены падарунак. Ен iшоу 
да нас больш за ..Jfl 1 , 1 • 1пу ... 
Яшчэ у 1948 годзе Лр rанiзацыяй Аб'яднаных Нацый 

была прынята УсеаrуJ1ьная дэкларацыя правоу чалаве
ка. У канцы 1989-ra газета «Аргументы и факты» 
надрукавала яе для нас. Дзесяцiгоддзi не пазбавiлi гэты 
дакумент актуальнасцi i прыгажосцi. 

Пагаворым аб гэтым з кампетэнтным субяседнiкам. 

Лiлiя Уладзiмiрауна УЛАСАВА, дацэнт юрыдычнага 
факультэта, займаецца мiжнародным правам. У гэтай 
галiне напiсана яе кандыдацкая дысертацыя, той жа 
тэме быу прысвечаны цыкл работ, за якi яна у 1986 го
дзе атрымала прэмiю Ленiнскага камсамола Беларусi. 

- Есць такiя. Але пра ix 
трэба гаварыць са значнымi 
агаворкамi. 

Хутка пасля прыняцця Дэ

кларацыi дзяржавы-члены 

ААН вырашылi распра_цаваць 
не рэкамендацыйныя, а аба
вязковыя для выканання да

кументы у той жа галiне -
правоу чалавека. Гэта былi 
Мiжнародны пакт аб экана: 
мiчных, сацыяльных i куль

турных правах i Мiжнародны 
пакт аб грамадзянскiх i палi
тычных правах, прынятыя у 
1966 годзе. 

Мы толькi пачалi прызна
ваць свае памылкi у ацэнцы 

дзейнасцi Арганiзацыi Аб 'яд
наных Нацый, надрукаваушы 
выступленнi на яе Генераль
най Асамблеi М. С. Гарбачо
ва (у 1987 годзе) i Э. А. 
Шэварднадзе. Але гэты пра

цэс дoyri i паступовы-ад пе
раг ляду пазiцый да канкрэт

ных дзеянняу. 
Зараз нам трэба вучыцца - . .; 

у м1жнароднага права, знач-

на вышэйшаrа па юрыдычна

му i тэхнiчнаму узроуню за 
наша унутранае. 

., - Упершыню прачытау
шы артыкулы Дэкларацыi 
зараз, людзi у большасцi 
сваёй, безумоуна, расчарава
ны. Бо ёсць сярод пералiча
ных там такiя правы, аб якiх 
нам пакуль можна толькi 

марыць. 

БЕЗ . ПРд,ВОi 
Можа, тлумачэнне гэтаму 

сумнаму факту у нейкай сту
пенi дае гiсторыя з'яулення 
Дэкларацыi? 

- Вялiкiм штуршком была 
Другая сусветная вайна, якая 
толькi-толькi скончылася. 

Мiжнароднае таварыства па
лiчыла сваiм абавязкам зая
вiць тады аб тым, як яно разу
мее правы чалавека, якi уз

ровень асэнсаванасц1 гэтай 
праблемы iснуе. 
Усеагульная дэкларацыя 

правоу чалавека была распра
цавана Арrанiзацыяй Аб"яд

наных Нацый i падтрымана 
многiмi краiнамi, у тым лiку 
i нашай . Дэкларацыя не аба
вязковая для выканання дзяр

жавамi - яна мае рэкамен
дацыйны характар. 

СССР, УССР i БССР як 
члены ААН прагаласавалi за 
гэты дакумент. Але i сёння 
мы яшчэ не можам ажыцця

вiць значную частку правоу, 
якiя ён абвясцiу. Справа у 
тым, што механiзм гарантый 

гэтых правоу можа дзейнi
чаць толькi у ГР АМАДЗЯН

СК IМ ГРАМАДСТВЕ. Гэта 
значыць там, дзе не толькi 

iндывiдуум мае абавязацель
с_твы перад дзяржавай, але 

не у меншай ступенi - дзяр

жава мае абавязацельствы 
перад кожнай асобай. Вiда
вочна, што наша грамадства 

пакуль не дасяrнула такога 

стану. 

- Тады атрымлiваецца, 
што мы з вамi не можам сён
ня нават зрабiць параунанне 
правоу чалавека, якiя маюць 
грамадзяне СССР, i правоу, 
абвешчаны~ Дэкларацыяй, i 
наша гаворка у · такiм разе 
проста не мае практычнага 

сэнсу? 
- На жаль, r'эта так. 
Прававая дзяржава у нас 

паку ль iснуе толькi на узроунi 

дыскусiй, па . сутнасцi, гэта 
яшчэ толькi iдэя. Навука па
вiнна яе абмяркоуваць. Але 
не забываць пры гэтым пра 
riстарычны вопыт iншых кра
iн, якiя прыйшлi да прававога 

rрамадства толькi шляхам 
грамадзянскасцi i дэмакраты
зацыi свайrо rрамадства. А 

мы хочам адначасова дэма

кратызаваць наша грамадства 

i будаваць прававую дзяр
жаву. Нават такая радыкаль
ная мера, як стварэнне Ka
мicii канстытуцыйнага на
гляду,- яшчэ не выратаван

не. 

У нашай ricтopыi былi yJo 
сумныя прыклады. Кансты

туцыя 1936 года. Яна лiчыла
ся адной з самых дэмакра

тычных у свеце, даючы на 

словах мноства свабод сваiм 
грамадзянам. 1 якая жахлiвая 
беззаконнасць ажыццяуля
лася пад яе прыкрыццём! 

- Магчыма, акрамя Усе
агульнай дэкларацыi правоу 
чалавека, iснуюць iншыя да
кументы на узроунi АА Н, 
прызнаныя нашай краiнай? 

У 1973 годзе наша дзяр
жава ратыфiцыравала абодва 
Пакты, гэта значьщь абвясцi
ла усяму свету, што мы абавя
зуемся выконваць палажэн

нi, пералiчаныя У. ix, на уз
роунi мiждзяржауных адно

сiн. Але у сiстэму нашага 

унутранага права Пакты не 

увайшлi: для гэтага трэба 
было прыняць спецыяльныя 
акть1 , напрыклад, Указ Прэ
зiдыума Вярхоунаrа Савета. 
Толькi у такiм выпадку суды 
мелi б магчымасць выкары
стоуваць палажэннi Пактау 
як закон. 

- А як гэта выг лядае у 
iншых краiнах? 

- У Злучаных Штатах, на
прыклад, любы мiжнародны 
акт становiцца нормай уну
транага права, як толькi 

Кангрэс прымае рашэнне аб 
яго ратыфiкацыi. 

- · Чаму ж няма такоrа 
механiзму у нас? 

- Да апошняга чаму мы 

не мелi аб 'ектыуных умоу для 
таго, каб нормы мiжнародна
га права ператваралiся у на

цыянальныя: мы толькi дэкла

ратыуна заяулялi аб сваёй 
прыналежнасцi да гэтых 
норм, на самой справе амаль 
што не выконваючы ix . 
lнфармацыю аб пагаднен

нях на узроунi ААН у нас 
маюць толькi спецыялiсты. 

?(то, акра':"я юрыстау, ведае,. 
напрыклад, што гэтай арганi

зацыяй прынята ужо каля ' 
30 дакументау, прысвечаных 

- Цi згодны Вы з тымi 
юрыстамi, якiя лiчаць, што 
добрую дапамогу для нас 
можа аказаць стварэнне ва 

ycix ВНУ, не толькi юрыдыч
ных, кафедрау абароны пра
воу чалавека? 

- Так, гэта проста неаб
ходна. Бо у нас нават сту

дэнты-юрысты не заусёды 
ведаюць свае правы, не гаво

рачы ужо пра ycix астатнiх. 
На нашым факультэце 

вельмi мала гадзiн аддаецца 
праблемам правоу, патрэ~
ны новыя курсы i спецкурсы 
па гэтай тэматьщы. Студэн
ты i выкладчыкi Маскоускага 
унiверсiтэта у гэтым сэнсе 

выйграюць: у ix ёсць кафед
ра мiжнароднаrа публiчнага 
права, кафедра знешнеэка

намiчных сувязей, каля 6 
спецкурсау па правах чала
века. 

- Вяртаючыся да Усе
агульнай дэкларацыi правоу 
чалавека. Яна надрукавана, 
i цяпер кожны мае магчы
масць супастауляць з яе 
палажэннямi ступень сваёй 

свабоды. У нас няма пакуль 
гарантый выканання правоу, 
абвешчаных Дэкларацыяй, 
на дзяржауным узроунi. Але, 
магчыма, кожны чалавек мо

жа знайсцi механiзм гэтых 
гарантый у сабе? 

- Безумоуна. Паста-
яннай барацьбой за сябе 
як за асобу, барацьбой за 
свабоду. · 

Гутарыла В. БЯ ГУН. 
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Студэнт i праю:ыка, студэнт i iнтэрнат, студэнт i 
завочнае навучанне ... Нягледзячы на тое, што riерабу
дова вышэйшай адукацыi, здаецца, пачалася, ты.м не 
.менш студэнта.м застаецца толькi чакаць з.мен да леп
шага. А яшчэ ... зайздросцiць навучэнца.м ВНУ iншых 
краiн, напрыклад, Балгарыi. 

РАСКЛАД НЕ 9 ЛАД 
У многiх слова «завоч.нiк.» 

выклiкае iранiчную усмешку 

------------1· i часцей за усё асацыiруецца 
з непрые~1нымi эпiтэтамi: 
гультай. невук ... Тэма абра

MAPbl 

3БЬ1ВАЮЦЦА 

ЦI ТАК У ВАС? 

Якi студэнт,, што жыве у iнтэрнаце, не марыць аб утуль
ным пакоi на два чалавекi? А чаму б яму не займець кватэ
ру: спальня, кабiнет, гасцiная? Тут жа ванна. Або зала 
i кухня з хаJ1адзiльн1кам i газавай плiтой? 

Далей можна уявiць ветлiвую бабульку ля уваходу у 
,iнтэрнат, якая аднолькава гасцiнна сустракае i с,:_удэнтау, 
i ix сяброу . Яна вам усмiхаецца i вы яе таксама адорваеце 
усмешкай. А на душы спакойна i радасна. Па асфальтавай 
паласе снуе аутобус, якi давязе да ВНУ за пэуны 
(загадзя распiсаны) час. Яшчэ лепей вучэбныя корпусы 
размясцiць тут жа. 

Пасля заняткау, зразумела, абед, недарагi i апетытны. 
1 атрымлiваецца цэлы гарадок, дзе усё добраупарадкава
на , прадугледжана i забяспечана. А жыхары гэтага гарад
ка, яго гаспадары - студэнты . Магчымы варыянты. Палёт 

фантазii нiчым не абмяжоуваецца. 
Я пабачыла такi на уласныя вочы . Мiнулым летам групу 

студэнтау хiмiчнага факультэта прымалi балгарскiя студэн
ты Сафiйскага унiверсiтэта iмя К. Ахрыдскага. Мары пача
лi збывацца яшчэ на вакзале, калi мы селi у аутобус 
«Унiверсiтэт - студэнцкi гарадок «Хрыста Боцеу». Не усё 
у рэальным горадзе адпавядала мары, але многае для яе 
наблiжэння было зроблена. Перш за усё сам факт iснавання 
такога гарадка - усё у жьщцi цячэ i змяняецца, а ён заста
ецца маладым. 

Тут створаны практычна усе (тэарэтычна яшчэ можна , 

_прыдумаць) умовы для нармальнага жыцця студэнта . Ма-. . . . .. . 
газ1ны - прадуктовыя I прамтаварныя, гародн1нныя к1ес~1. 

нага даследавання будзе та-

кая: завочнае навучанне 

вачыма завочнiка. 
\ 

Для чаго вучьщца чалавек 
ва унiверсiтэце? Для атры
мання ведау, будучай навуко
вай цi выкладчыцкай дзей

насцi, работы на вытворча
сцi ... Але, здаецца, гэта толь
кi на паперы. Скажам, веды. 
Усе rавораць аб сумных, нуд
ных , лекцыях у паупустых 
аудыторыях, дрэнных падруч
нiках , недахопе неабходнай 
(не гаворачы ужо пра рэка
мендуемую да вывучэ.ння) 
лiтаратуры, часта некампе
тэнтных у сваiм прадмеце 
выкладчыках. Я не хачу пры
чэплiваць ярлыкi некампетэ
нтнасцi: усе мы ведаем вы
датных вучоных i neдaroray, 
якiя riрацуюць у нашай ВНУ, 
але, на жаль, ix не боль
шасць. Нават на дзённым ад
дзяленнi. А можаце уявiць 
сабе - на завочным? 

Як мы вучымся? Ад cecii 
да cecii. Калi наоrул rэта мо
жна назваць вучобай. Сесiя 
з 7 да 22 лiпеня. За гэты 
час удзельнiчаем у вялiкай 
колькасцi семiнарау, ;щаём 
курсавую (датэрмiнова) . А 
экзамены? Гiсторыя КПСС 
( ! ) 1 ча.стка, 1 гiсторыя 
ссс~ с~ старажь~тнейшых 
часоу, г1сторыя старажыт

най Грэцыi i Р.ыма,• археало
riя (можна было здаць датэр
'мjнова). Прадм~т~1 аб'ёмныя , 
д/ы плюс два .зал1ю: па замеж-

най мове i ricтopыi БССР ёа 
старажытных часоу да XVIII 
стагоддзя. 

А расклад у нас проста 
цудоуны. Мяркуйце самi: на 

' тыднi два экзамены, адзiн 
у nанядзелак, дpyri у пятнi
цу. Экзамен звычайна пачы
наецца у 16.00. Увесь тыдзень 
nраводзяцца заняткi i семiна
ры з 8.00 да 15.35. Да семiна
рау, як вядома, трэба рыхта
вацца, а лекцыi выкладчыка, 
якi · праз napy дзён будзе 
nрымаць у цябе 1 экзамен, запiсваць. Або · хаця б наве
даць аудыторыю, каб заnом
нiу ён твой твар. Акрамя 
таrо, праводзяцца заняткi па 

nрар.метах, якiя мы будзем 

здаваць на наступнай cecii. 
Увоrуле, да 16.00 Аляк

сандр Неускi уяуляецца Аля
ксандрам Македонскiм, 1 ван · 
Грозны · сваiм сынам, 
'l!рычыны - вынiJ<амi, базi
сы - надбудовамi. Галава, 

здаецца, набiта ведамi, але 
на канкрэтнае nытанне цяжка 
раскапаць у гэтых n~tтайнiках 
адnаведны адказ. Што ж ка
заць npa высокiя адзнакi, 
культуру адказа, яrо лагiч

най пабудове, калi кожны 
згодзен на троечку ( стыпен
дыю усё роуна не атрымлiва
ем пры любых адзнаках). 

Мiж тым. дыпломы у ста
цыянарнiкау i завочнiкау 
аднолькавыя. 1 каму справа, 
што гэта будучыя lneдarori, 
якiм мы даверым нашых дзя
цей, iнжынеры, якi,м адра
джаць эканомiку краiны. Су
стракаюцца апантаr,ыя лю

дзi: бегаюць na бiбriятэк.а~, 
гарта~ць старыя nrдшыук! , 

начам1 сядзяць над падручн1-

камi. Перад iмi тыся'чы пера
шкод, недахоn часу. 1 

А вазьмём звычайнага за
вочнiка, у якоrа у наяунасцi 
тэрмiн здачы экзаменау, ра
бота (8 rадзiн у суткi), сям'я 
(можа, i дзецi), падручнiк 
застойнага часу выдання, дзе 
кожнае сцвярджэнне - дог

ма. Ен не мае вольнага часу, 
магчымасцi часта наведваць 
бiблiятэкi (жыве у м'аленькiм 
горадзе або вёсцы), кары
стацца дэфiцытнымi кнiгамi, 
апошняй nублiцыстыкай, да
веднiкамi. 1 перат~араецца 
экзамен у бегатню, ~адакуч-

1 
ванне выкладчыку, зневажа-

ючае выnрошв'анне J троечкi. 
Чаму ж nры ус1х гэтых 

недахопах студэнт задаволь

ваецца завочным а:ц,цзялен

нем? Прычын можа быць 
вельмi многа, але, , мабыць, 
самая rалоуная - гэта нiзкая 
стыпендыя студэнтаj, дзён.на
га аддзялення. Мноriя з тых, 
хто хоча / атрымаць вышэй
шую адукацыю, ужо не мо

rуць жыць, na тых 11i iншых 
nрычынах, на утрыманнi ба
цькоу 5 гадоу. Таму вымуша
ны яны працаваць, выхоуваць 
дзяцей i вучыцца ад~ачасова. 
Значыць, без завочнJга усё ж 
не абысцiся. Але не без тако
га, якiм яно з'яуляецца зараз. 
Я не звяртала б вашу увагу 

на праблемы завочнага наву
•1ання, калi б не мела канкрэт-
ных прапаноу. 1 

Многiя мае аднакурснiкi 
падзякавалi б за I перанос 
экзаменау кансультацый 
па nрадметах, што здаюцца, 
на .першую частку c~cii. Лек
цыи па дысцыпл~нах настуn

нага семестра, семiнарау, 

nрактычных заняткау - на 
другую nалову. Гэта, безу
моуна, не канчатковы вары
янт. Есць i iншыя: зрабiць 
дзве маленькiя cecii, напрык
лад. 

Не адмовiлiся б завочнiкi i 
ад выпуску сnецыяльных бю.
летэняу для ix, дзе бl.1лi б усе 
апошнiя навiны навукi: да

следаваннi, riпотэзы , перспек

тывы . Пажадана, каб з камен
тарыямi выкладчыка~ унiвер
сiтэта. 

А увогуле мо~на ! д_агава
рыцца да дыскус11 nам1ж вы

кладчыкамi i студэнтамi-за
вочнiкамi na nраблеме nера
будовы завочнага навучання 
у БДУ. Да гэтага часу кiрау
нiцтва завочнага дэканата 
nавiнна распрацав~ць свае 
nраnановы па паляnшэнню 

вучэбнага працэсу, каб раз

мова са студэнтамi не пера
тварылася у пустуl° rава-
рыльню. I_ 

1 аnошняе. У нас Bf1 унiвер
сiтэце ёсць добры вопыт ар

ганiзацыi дзён за~о,нiка, якi 
можна выкарыстоуваць у рас

працоуцы новай сiстэмы. Гэта 
лiквiдацыi заnазычанасцей, 
раздача метадычак на ка-

федрах, кансуJ1ьтацыi. Хопiць 

ДJJЯ 11асрэднага выкладчыка 

(дзiунае спалучэнне слоу, 
але, на жаль, яно с~ала звы

чайным), хопiць для.lпростага 
функцыянера. Для 'астаунi
ка, Даследчыка, Byloнara -
мала. Будучыня за высокiмi 
прафесiяналамi. 

А. шдJстАк, 
студэнтка завочнага 

аддзялення гiстарычнага 
факультэта. 

дзiцячыя п~:~яцоукi (!) i побач дзiцячае кафэ. У гарадку 
свой унiверсам, якi забяспечвае прадуктамi не горш, а бы
вае i лепш за звычайн1,1я унiверсамы у горадзе. Харчуюцца 
студэнты у сталовай па талонах коштам 50 капеек. Пры

чым, прапануецца выбар з трох найменняу першых i другiх 
страу. 

САМ-ПАСАМ 3 КЛАСАМ 
Кожны 'iнстытут мае свой вiдэасалон, дыскатэку i бар, 

якiя размя-шчаюцца у iнтэрнатах, у ·памяшканнях, праду
гледжаных загадзя, а не абсталяваных пры неабходнасцi. 
Есць стадыёны, тэнiсныя корты. Многiя ВНУ маюць 
басейны. Пабудаваны некалькi канцэртных залау, напрык
лад, адзiн з ix называецца «Унiверсiяда» (дарэчы, там мы 
трапiлi на канцэрт рок-групы «Машына часу»). Прауда, 

спартыуныя збудаваннi i канцэртныя залы знаходзяцца 
крыху далей ад самога гарадка, але усё такi яны належаць 

студэнтам. 

Уваход у iнтэрнаты дазволены да гадзiны ночы. 1 .. . 
крыху нязвыкла паводзяць сябе вахцёры у iнтэрнатах. У 
першы вечар у Caфii мы пазнаёмiлiся са сваiмi калегамi 
з Адэсы i, зразумела, з балгарскiмi студэнтамi. Спачап(у 
спявалi песнi пад гiтару на трох мовах : рускай, украiнскай 
i балгарскай, потым гулялi па начной Caфii. Здарылася так, 
што у iнтэрнат вярнулiся каля трох гадзiн ночы. Нехаця 
накiравалiся да уваходных дзвярэй, падрыхтаваушыся вы
слухаць «камплiменты» наконт нашага позняга вяртання. 

Якiм жа было . наша здзiуленне, калi на фхi стук дзверы 
адчынiлiся. 1 перш, чым мы падрыхтавалiся да апраудан
няу, вахцёр, прапусцiушы нас, пажадау «спакойнай ночы». 

Няма тут звыклых для нашых iнтэрнатау дзяжурных 
студэнтау, уся мiсiя якiх зводзiцца да таго, каб фiксаваць, 
хто да каго i на колькi прыходзiць. Дастаткова пакiнуць 
вахцёру дакумент i можна спакойна icцi ,-уды, куды прый
шоу, а не чакаць прахожага студэнта з патрэбнага паверха. 

Напэуна, у балгарскiх студэнтау ёсць свае праблемы, 
якiя мы як госцi не з'ауважылi. Я толькi паспрабавала 
перадаць свае уражаннi i назiраннi . 

Выwэй 
Наniшам склад ЛI 

J1И лис 

Зауважылi? Галосная 

i }/ z z 
вы высь мы мыс 

• 

Т. ЗАГНIИ, 
выnускнiца. 

w 

1 выwэи 
дададзiм у канцы лiтару С. 

naдnixвae знакi уверх. 

е ,R /, ?Р 
rис СRИС Д1,1М леrим 

Галосная I у сярэдзiне слова абазначаецца nазiцыйна: 
зменай nазiцыi на,стуnнай за ёй галоснай. Лiнiя, якая nадняла 
маJ1ыя знакi,- факт'ычна сnалучальная. Але мы пра гэта неяк 
забываем. Нам, бачыцца rалосная 1, у канцы якой прыпiС:ана 
зычная . 

следим · левым песrрым подпись подлеrим 

Паспрабуем да галоснай прыniсаць iншыя знакi: 

ки + r = кr 

... Раптам з 'явiлася непераадольнае жаданне сесцi дзе-не
будзь на «камчатцы» i зноfj адчуць - сябе вучнеi>t, зго
дзе,с . нават самым- паслухмяньи,~ i прыкладньш. Абы толькi 
не стаяць пад шквалам гэтых цiкаfjных i гарэзлiвых. дзiця
чых noзipкafj. Нялёгка пачаць свой першы fj жьщцi fjpoк, 
выл~авiць яшчэ нязвыклыя словы: «Добры дзень, дзецi!». 

Што i казаць, не" такiм 
уяуляуся мне шлях настау
нiка. Хай сабе цярнiсты 
складаны, але ж i узнёслы, 

скрозь пасы паны ружамi. 

Заусёды верыу, што змагу 
яго прайсцi, прынамсi, ведау: 

i сiл хопiць. 1 тут ледзь не спа

тыкнууся на першым жа кро
ку. Як жа дайсцi да цябе, 
загадкавая дзiцячая ,цуша, за

В!"Яваць давер, адкрьщь пе

рад табой таямнiцы Краiны 
ведау? А вучнi глядзяць з 
надзеяй i шчырасцю, i нель
га нiкуды адысцi, нельга 

схiбiць нi словам, нi погля
дам. Трэба забыцца, што ты 
яшчэ студэнт (хоць за плячы
ма ужо цэлыя тры курсы· 
фiлфака), развiтацца з дау
няй звычкай акумулiраваць 

веды. Прыйшоу час аддаваць 

ix. 

Пэуна, у многiх, маiх ад
накурснiкау, што праходзiлi 

першую сваю педагагiчную 

практыку у дзевяцi школах 

сталiцы i птв № 55, нечака
на з ' яулял'ася такая разгуб
ленасць, такiя думкi . Хлеб на

стаунiка цяжкi. А калi ты ма
лады настаунiк, то ён цяжэй

шы удвая. Бо няма нi вопыту, 
нi дастатковай жыццёвай 
мудрасцi, не можам прымя
нiць свой багаж тэарэтычнь1х 
ведау. На жаль, усё гэта не 
кампенсуе метадычная лiта

ратура -. яе таксама цi няма, 

цi не хапае. Спадзявацца 
даводзiцца толькi на уласныя 

выдумкi ды на дапамGгу во

пытных настаунiка_у. У гэтым 

плане нам вельмi пашанца
вала. Побач былi выдатныя 
педагогi 3 . Б. Варановiч, 

В. А. Лашкевiч, В. в: Каладзiн
с кi, В. А. Кузьмiч, В. 1. Ка
зiмiрава. Без ix многiя з нас, 
магчыма, i не пераадолелi 

б пс iхалагiчны бар'ер закам
плексаванасцi пер ад вуч-

Замест слова «кит» атрымалася проста «кт». ~ чым справа? 
Мы забылi, што I падымае знакi. Малыя знакi мы проста пры
пiсвалi да галоснай, i яны ужо аказвалiся паднятымi. 3 адна
мернымi знакамi так не атрымлiваецца. Jx спецыяльна nатрэб
на прыпаднiмаць, дапамаrчы iм крышачку. 
Аднамерныя знакi падымаем на паумеры. 

киr пиrь лиrь пик rыл вwr мил мыл 

Каб аснова знака атр"1малася на паумеры вышэй асноунай 
лiнii, вядзiце злучальную лiнiю на паумеры вышэй кантрольнай. 
Двухмерныя знакi таi<сама падымаем на паумеры. Злучаль

ную лiнiю пры гэтым патрэбна весцi яшчэ вышэй: 

rип _липы вид подвид 

Пакуль мы бралi словы, у якiх падняты знак быу апошнiм. 
А калi за iм будуць яшчэ знакi? На якiм узроунi ix пiсаць? • 

Наступныя лiтары пiшам на тым · узроунi, на якiм аказауся 
прыпадняты знак: 
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нёускай аудыторыяй . 
Зрэшты, i правесцi «экспе

рыментыя . самастойна, без 

дапамоfi кiраунiкоу вельмi 
цяжка. Дзецям,- напрыклад, 
спадабалiся урокi-дыспуты, 
КВЗ, казкi, экскурсii . . Ал·е 
мы самi упершыню толькi 
цяпер зразумелi, чаго каш

туе арганiзацыя так iх урокау, 
колькi вопыту у фантазii яна 

патрабуе. Нестандартныя 
урокi вырашылi дапоунiць 
i нетыповымi пазакласнымi 
мерапрыемствамi, накшталт 

сустрэч з тэатрам-студыяй 

«Летуценнiк» на фiлалагiч

ным факультэце, з паэтам 

Алегам Лойкам, экскурс1и 
у музеi Янкi Купалы i Яку
ба Коласа, паходау па гiста
рычных мясцiнах Пастау
шчыны. Дарэчы, гiстарычнае 

невуцтва дзяцей уразiла нас 

больш за усё. Мiж iншым, 
гэтаму садзейнiчае i школь
ная праграма па лiтаратуры, 
якая дауно ужо патрабуе 
карэнных змен. Часам ад
чувалася, вучнi проста не 

разумеюць некаторых тво

рау, не успрымаюць народ

най мовы. Такая непадрых
таванасць - адлюстраванне 

нашага агульнанацыянальна

га гора - забыцця роднай 
мовы . . ·, 
Аднак надзея на яе адра

джэнн,: ёсць. 1 ц!кf~асць у 
дзяцеи да сваеи м1нуушчыны 

вялiкая. Выступленнi мала

дых паэтау-студэнтау М. Ско

блы i У. Баранiча перад вуч
нямi дванаццацi мiнскiх школ 
праходзiлi пры поуным анш
лазе. Хочацца верыць, ,.. што 

пасля такiх сустрэч абудзiла
ся нацыянальная свядомасць 

у многiх маленькiх белару
сау ды i некаторыя настау
нiкi беларускай мовы i лiта
ратуры, вiдаць, па-iншаму ад

нясуцца да сваеи справы. 

Што ж датычьщь сту дэн

тау, то свой першы у жыццi 
экзамен на прафесiйную 

прыгоднасць яны вытрымалi 

з ГОJ;iарам . 3 васьмiдзесяцi 
сямi атэставаных практыкан

тау семдзесят пяць атрыма

лi адзнаку «выдатна», два

наццаць - «добра». Выхо
дзiць, не дарзмны быу калiсь
цi выбар npaфecii. 1 не святы я 
Г!!ршкi лепяць. 

1. КАПЫЛОf, 
студэнт фiлалаriчнага 

факультэта. 

видел виде rь сидел ВИЛЮI 11ИJ1КИ сИJIКИ 

Але калi за прыпаднятым знакам зноу будзе талосная 1, 
давядзецца, безумоуна, яшчэ раз набiраць вышыню: 

h 
г #' dd ;'/ tifv 
с ил.им пилим ДЫМИМ висим ПDДПИЛИМ 

Скарачэннi: 

z ,7 
/ ,,;=- р 

< 

сисrема сисrемы сисrеме лиrераrура 

Е # k ' z 
лиrераrуре дисциплин а дисциплине мысль 

ПРАКТЫКАВАННЕ: 
В системе. В литературе. Дисциплина в классе. К мысли. 

В смысле. Мы сидим в классе. Плыли киты. Мы видим липы. 
Висели сети. Следы лисы вели в лес. Мы летим в декабре. 
Подпилили ель. 

Урок вёу У ладзiслау ГЕРАС I МА)' 
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«CTPAYHIK 
ЛЮБIЦЬ 

РЫТМ, МАДАМ ... >> 

У сярэдневяковай /талii 
музыка была адзiным дзейс
ным сродкам супраць дзiу
най хваробы - так званага 
«тарэнтызму». Хвароба гэта 

прыпiсващ1ся укусу ядавiтага 
павука тарантула, але хутчэй 

за усё гэта была разнастай
насць псiхiчнай эпiдэмii. Лю
дзi, калi упэунiвалiся, што це
ла ix атручана ядам павука, 
упадалi у самоту. Тысячы ван

дроуных музыкантау прапа
ноувалi паслугi ахвярам та

рантула . Пры гуках музыкi 
хворыя станавiлiся жвавымi, 
расплюшчвалi вочы i пачына
лi рухацца у такт мелодыi . 

Музыканты узмацнялi тэмп, 
даводзячы хворых да шалё

ных сутаргавых скокау 
хвароба «вытанцоувалася», i 
яд знiкау. У народнай музы

u;ы застауся з тых часоу 

хуткi танец - тарантэла. 
Эп i дэмiя скокау святога 

Вiта г (харэаманiя) ахапiла у 
XIV1 XVI стагоддзях мност
ва гарадоу Германii, Нiдэр
ландау, Бельгii. Натоупы лю
дзей на вулiцах, плошчах 
курчылiся, крыулялiся, разбi
валi сабе галовы . Гледачы 
iмкнулiся затрымаць танцо

рау, але заражалiся самi. 

Тры музыканты дапамаглi 

прынцу Аранскаму вырата

вацца ад зацяжной меланхо

лii. Знакамiты спявак Фары
нэлi карыстауся вялiкiм уплы

вам пры iспанскiм двары 
толькi таму, што выратавау 

караля Фiлiпа V ад безна
дзейнага iпахандрычнага ста
ну. _t.нг.~:~iйскага фiлосафа 

Спенсэ~а i riрэм'ера Глад
стана1 музыка пазбавiла не
уралгiчных боляу, Байрана -
растройства стрававання. 

У XVfl i асаблiва у XVI 11 
стагоддзi музычнае выка
рыстанне было модным у 

салоннай медыцыне Еуропы. 

Велiкасвецкiя _эскулапы pai
лi сваiм пацыентам прымаць 

ежу пад стук барабанау: 
«Страунiк любiць рытм, ма
дам ... » 

-У ЗША створана Нацыя
нальная асацыяцыя музыка

тэрапеутау, якiя складаюць 
лячэбныя каталогi музыкi. 
Яны прапануюць, у прыватна
сцi. 

Для памяншэння раздра
жнення: Бах, Кантата № 2; 
Бетховен, «Лунная саната»; 

Пракоф'еу, Саната у «рэ»; 
Франк, Сiмфонiя рэ-мiнор . 

Як танiзiруючы сродак: 

Бах, Прэлюдыя i фуга рэ
мiнор; Бетховен, уверцюра 
«Эгмонт»; Чайкоускi, Шостая 

сiмфонiя, 3-я частка; Шапэн, 
Прэлюдыя Ор. 28, № 1; Лiст, 
Венгерская рапсодыя № 2. 
Супраць рэунасцi i пада

зронасцi ; Бах, Кантата NO 21; 
Шапэн, !:lакцюрн рэ-мiнор; 
Равель, Квартэт у «фа». 
Супраць хранiчнай злосцi: 

Бах, /тальянскi канцэрт; 
Гайдн, Сiмфонiя; Сiбелiус, 
«Фiнляндыя». 
Супраць- галаунога болю : 

Бетховен, «Фiдэлiо»; Мо
царт, «Дон Жуан»; Лiст, 
Венгерская рапсодыя № 1; 
Хачатуран, «Маскарад». 

У час харчавання: Равель, 
Вальс; Лiст, Канцэрт № 2. 

«ХВIЛ I Н КА>> 
Да вас павiнны зайсцi сябры, i вы зноу па

б~глi у магазiн за тортам. Купiце лепш тры 
тварожныя сыркi , пачак маргарыну i муку . 

Спадзяёмся, цукар, сода i воцат у вас ёсць. 
Вось i усе прадукты, якiя спатрэбяцца вам, каб 
парадаваць гасцей цудоуным пячэннем. Шмат 
часу янu у вас не зойме. 
Маргарын лепш пацерцi на буйную тарку, а 

можна вельмi дробна nасекчы яго нажом . 

У посуд з маргарынам nакладзiце сыркi i nало
ву чайнай лыжкi соды, якую вы n aгaciлi 
воцатам. Цяпер nатроху сыпце муку ( сnачат
ку не больш шклянкi, затым паступова дабау
ляйце яшчэ) i мясiце цеста. Нарэшце вам 
трэба усыпаць столькi мукi, каб цеста добра 
адставала ад вашых рук i ад посуду. 
Вымясiце яго старанна! 
А цяnер раздзялiце цеста на маленькiя ка

валачкi (усяго ix атрымаецца 30-40, · гэта 
прыкладна) i з кожнага зрабiце шарык. Скла
дзiце ix разам I i nастауце на гадзiну
другую у халадзiльнiк. 

Потым бярыце па аднаму шарыку, раскат
вайце яго качалкай (або бутэлькай, калi гэта 
q,оль·ш зручна для вас), каб _ атрымлiвалiся 
-тонкiя, амаль празрыстыя, круглыя кавалачкi . 

НОМО SAPIENS 

БEdA.PVCKI 
UU1BEPCIT3T 

Цана 2 кап. 

Мiнская палiграфiчная фабр1.11,а 
«Чырвон;~ .. ::орка » МВЛЛ 

iмя Я. Кола с 1. 

11 студ·1еня 

Зак . 19H!I . 
Т. 2000 ~кз. 

Магчыма, вам трэба будзе nасыnаць дошку, 

на якой буд;~еце расhатваць Ltecтa, мукой. 
Кружок, якi у вас атрымауся, пасыnце цук -
рам, складзiце папалам, nотым яшчэ раз nа

nалам i абмакнiце зноу жа у цукар - гэта бу
дзе верх пячэн-ня. Кладзiце яго на лiст. 
Мазаць лiст нiчым не трэба - гатовае nячэн
не добра адстае. Пячьще яго не на моцным 

агнi. 
Аб смакавых якасцях таго, што у вас атры

маецца, калi вы усё зробiце nравiльна, мы 
расказаць не можам - гэта немагчыма аni
саць у словах! Паспрабуйце i зразумееце, 
чаму ... 

Фота С. ГРЫЦА. 

Як становяцца тытулаванымi прыгажуня.м.i? Дру
гакурснiца фiлфа,ка. Волыа Данiловiч упэунена, што 
хаця да конкурсу рыхтуешся, зм.агаешся з хваляван
нем., перам.ога fjcё ж прыходзiць нечакана. 3 Улья
науска Волыа вярнулdся дадом.у у званнi <<Студэн
цкая зорка-89» . 
Каралева gшанавана, прызы уручаны. Што• далей? 

А наперадзе чарговы гарадскi конкурс прыгажунь. 
Ч ам.у б не паспрабаваць?. · 

Фота С. ГРЫЦА . 

НОМО SAPIENS 

ВАМ I НЕ СНIЛАСЯ 
Няхай тыя, хто адносiцца да сноу з мiстычным абажаннем, 

не адчуюць знявагi у тлумачэннi ix як прадуктау бiяхiмiч
ных nрацэсау. Няхай не страчваюць нават самыя цвярозыя 
даследчыкi nачуццё здзiулення nерад гэтымi таямнiчымi nа
сланнямi ночы. 

Сон - «аi<енца», праз якое 
можна •назiраць працэс паз

нання свету чалавекам : ма

лыя бачаць сны-малюнкi, 
толькi з часам мозг пачы

нае склейваць ix у сюжэт
ныя кiнастужкi. 

Прадпрымальнiкi Стан-

фардскай школы бiзнесу у 
свой час з'арыентавалiся 
беспамылкова: з дапамогай 
кнiгi псiхолага Гейла Дэланi 

«Жыць па сваiх снах» даюць 

парады па творчаму менедж

менту. Яны дапамагаюць вы

членiць са сноу азарэнне i 
выкарыстаць яго у рашэннi 

хвалюючых праблем. Г аво
раць, Элiас Хоу, вынаход
нiк швейнай машыны, бачыу 
у сне, што трапiу да дзiку

ноу, узброеных коп 'ямi з 
дзiркамi у наканечнiках. Пра
чнуушыся, Хоу зразумеу, што 

адтулiну )lля нiткi ·больш 
выгадна зрабiць· на канцы 
iголкi, а не пасярэдзiне. Та
кiя азарэннi здаюцца дара

мi багоу, таму што унiкаль
на аб' ядноуваюць адрознi
вальны вопыт. 

Але, калi сумленна, для ву

чоных сны - не такая ужо 

~аямнiца. Проста набор воб-· 
разау, створаных у час «хут

кага» сну - так можна на

зваць той стан; у якiм зна

ходзiцца чалавек, калi рукi

н-о~i яго паралiзаваны, ды
ханне нерэгулярнае, а вочы . 

за вейкамi хутка рухаюцца. 
Добраахвотнiкау у адной з 
лабараторый будзiлi адразу 
ж пасля iмгнення хуткага 
руху вачэй - i у 90-95 са 
ста выпадкау яны сцвярджа

лi, што толькi што бачылi сны 

(дарэчы, такой магчымасцi 
не пазбаулены i 23-тыднёвы 
зародак, а таксама птушкi i 
млекакормячыя). 

Сны напауняюць ночы ycix, 
але запамiнае ix не кожны i не 

заусёды. 1 1;1ось што дзiуна: 
пол таго, хто спiць, указа~ы 
беспамылкова. Наогул, свед
чьщь Мiлтан Крэймер, докт ар 

Цэнтра парушэння сну Вя
лiкага Цынцыпацi, у снах 

амерыканак больш падоб
нага са снамi жанчын-абары

генау, чым са снамi амеры

канцау. 

«Сны у руку»,- гаво-
раць не дарма. 

«У людзей, якiя бачылi сны 
аб разбурэннях, расставанн ях 
з сям'ёй, смерцi, сардэчныя 
захворваннi былi больш 
сур'ёзнымi, чым у тых, каго 

такiя сны мiнулi». Паколькi 

пацыенты не ведалi цяжкас
ц i свайго становiшча, харак
тар ix сноу наурад цi вызна
чала трывога. Верагодна, лi
чьщь доктар Роберт Смiт, сны 
можна было б выкарыстоу
ваць, як папярэджваючыя 

сiгналы хваробы. 
Псiхiятры распрацавалi тэо

рыю нараджэння сноу ней

ронамi у час «хуткага» сну. 

Яны нараджаюцца у ствале 
мозг.а, • якi кантралюе асноу

ныя з'явы, як рэфлексы. Вя
домы два тыпы нейронау, 

якiя «сочаць» за сном. Кож

ны з ix выкарыстоувае роз

ныя хiмiчныя рэчывы для пе
радачы сiгналау. Адзiн тып 

выкар!,1стоувае ацэтылхал iн, 

другi - нарпiнефрьrн i се
ратанiн. Калi апошнiя ней

роны адключаны, могуць 

уключьщца нейроны з ацэ

тылхалiнам. · Тады i нараджа
ецца сон: нейроны з ацэтыл

халiнам дасылаюць хуткiя 

iмпульсы электрычных сiгна
лау у кару галаунога мозга, 

дзе паяуляюцца самыя уз

нёслыя думкi i складаныя 

вобразы. Кара галаунога моз
га прымае гэтую iнфарма

цыю, ператвараючы яе у звя

зную гiсторыю. 

Магчыма, што ацэтылха

лiн - менавiта тое рэчыва, 

без якога не адбудзецца 
сон (кактэйль сну - гэта 

C1H 17N '0 3 цi 7 частак вугля
роду, 17 - вадароду, 1 -
азоту i 3 - кiслароду). 
Магчыма, кожны раскры

вау «падман», калi у сне спра

бавау нешта выпiць, з ' есцi 
цi удыхнуць духмянасць . Да 

вялiкага расчаравання, мы не 

адчувалi нi см_аку, нi паху. 
Прычыну растлумачваюць фi

зiёлагi: мяркуючы па усяму, 

у перыяд хуткага руху вачзй 

энергiчна дзейнiчаюць ней
роны зроку, але не нейроны 

смаку i абаяння. Хобсан 
даказвае, што гэта адбы
ваецца таму, што кара ат

рымлiвае сiгналы ад мазга
вога ствала , а не са знешня

га асяроддзя. 

Спробы пабудаваць звяз
нае апавяданне з хаатычных 

сiгналау ствараюць дзiуныя 
сюжэты i з'явы, але у ix усё 
роуна, аднак, ёсць сувязi з 
рэальным ж~;щцём, таму што 

мозг «сiлкуецца» рэальнымi 
успамiнамi для сплятання 

апавяданняу. 

Калi чалавеtj: прачынаецца, 
каля 95 працэнтау сноу знi

каюць. Хобсан мяркуе, што 
адбываецца такое таму, што 
яны адкладваюцца на час у 

кароткатэрмiновай памяцi, 

а хiмiчныя рэчывы, неабход
ныя, каб адлюстраваць ix у 
доугачасовай памяцi,- се

ратанiн i нарпiнефрын, ад
ключаны у час сну. 

Вучоныя ламаюць галаву 

над пытаннем: навошта па

трэбны сны? Адшукаць ад
каз праблематычна - надта 
складана адрознiць функ

цыю хуткага руху вачэй ад 

функцыi самiх сноу. У сне 
нованароджаных гэты перыяд 

руху вачэй у два разы дау

жэйшы, чым у пяцiгадовых 
дзяцей. Цi не дапамагае 

сон разв iццю мозга? 

Па !v~атэрыялах часопiса 
' «НЬЮСУIК » . 

111111111111111111111111111 111111111111111111111111, . 

220080, Мiяск-80, УНIВЕР<;J
ТЭЦКI ГАР АДОК, ВУ Л. БАБ· 
РУйСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
П AKOI 74-75. 
ТЭЛЕФUН 20 -68-27. 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


