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Адкуль i ' калi з'явiлiся nершыя «х вастысты» 
ва унiверсiтэце? Дакладна адказаць цяжка. Такая ста-
тыстыка , афiцыйна не вядзецца. Ды «хвост» 
хiтрая рэч. Сёння ён ёсць, а заутра няма. Падлiчы, 
nасnрабуй . 

Тым не менш мы вырашылi заняцца· гэтай , не вельмi 
прыемнай справай i склас·цj турнiрную таблiцу няудачнiкау. 
На жаль, яна не поуная, бо не усе факультэты згадзiлiся 
выносiць смецце з хаты. Некаторыя ж проста не улiчваюць 
«даужнiкоу». Такiм чынам, прадстауляем аматарам ста
уыстыкi толькi шэсць факультэтау. Бясспрэ'чны л~дзр -
бiялагiчны факультэт. Ту'т зарэгiстравана 5·6 «1~едапушчаных» 
да cecii. Другое месца з 14 «хвастыстамi» заняу хiмфак. 
Трэцяе · прызавое падзялiлi мiж сабой географы i радыё
фiзiкi, у ix па шэсць «непаспяваючых» за сес i яй. А замыкаюць 
нашу турнiрную таблiцу студэнты фiлфака. (2) i ФПМ -
нiводнага адстаючага . 

Безумоуна, шанц застацца ва унiверсiтэце у кожнага з 
«хвастыстау» яшчэ ёсць. Варта «дагнаць» сесiю i паспяхова 
яе завяршьщь. Вось толькi стыпендыя ужо страчана, незалеж
на ад вынiJ<ау cecii. Акрамя таго, Hf унушае трывалага 
даверу якасць схопленых на ляту ведау, часу для роздуму 
не багата. 

ПАРАДА «БУ» 
Цi не мэтаэгодней бЬlЛо б прадоу,жьщь 

для «хвастыстаfi» за кошт канiкулаfi? 
тэрмiн эдачы cecii 

БЮРО 3НАХОДАК 

Гаспадара! 

Шчыра кажучы, не ад добрага жыцця 
мы адкрываем новую рубрыку. Хутчэi:i 
наадварот, бо аnошнiм часам мы заува-' 
жылi, што ва унiверсiтэце узрасла 
колькасць npanaж. Прычым rубляец-

ца усё: ад маленькай завушнiцы да .. . 
двухметровых блiскучых ШЬ!б. · 
Вырашыл i мы стварьщь пры рэдакцыi 

,,Бюро знаходак», дапамагчы унiверсi:тэцкай 

бядзе. 1 вось удача! На першы раз нават 
icцi далёка не давялося. Лiтаральна за не
калькi дзесяткау крокау ад будынка рэдакцыi 
«Беларускага унiверсiтэта» знайшлi добры 
штабель выдатнага шкла. Прытулiлася яно 
сiратл i ва да абшарпанай сцяны i спалохана 
пазiрае на прахожых. Рознае бывае lтут , 
ва унiверсiтэцкiм дворыку, асаблiва ноччу. 
Таго i гляд.зi, не утрымаецца х,:о ад спакусы 
падцэлiць цаглiнай у далiкатныя шыбiны. 
А мо у гаспадарцы каму спатрэбiцца, 
усё ж лепш, чым на двары мокнуць . 

Магчыма, i унiверсiтэцкiм гаспадарнiкам вар
та на усялякi выпадак пацiкавiцца, ШТО 
гэта за шкло, пакуль яно яшчэ цэлае. 

М. ДЫЛЕКТАР, 
служачы «Бюро знаходак». 

Амерыканцы У М iнскуl 
Што за дзiва? Няхай сабе 

26 чалавек: будучыя фiл.оса
фы, фiз i кi, iнжынеры, жур

налiсты i· два прафесары 

сярод ix, няхай сабе з розных 
куткоу Злучаных Штатау. Мы 
i не зауважылi, як апош
нiм часам прызвыча iлiся да 

такiх сустрэч. У мiнулым 

годзе , калi падлiчыць, больш 
за шаснацц-аць груп наведа

лi унiверсiтэт. 3 Амерыкi, 

ФРГ, ГДР, Польшчы ... 
Чаму госцi «Спадарожнi

ка» i Камiтэта абароны мiру 
на йчасцей завiтвапi да нас 1 
Сярэднiя школы, тэхнiкумы, 
iнстытуты у большасцi падоб
ны я мiж сабой. lншая спра
ва - унiверсiтэты . У кож

ным свая спецыфiчная 

атмасфера. Што ж агуль

нага у нас i чым адрознiваем
ся? Наведваем лекцыi , спра
чаемся або згаджаемся з вы
кладчыкамi, дастаём з кiшэ
нi апошнi бацькоускi ру
бель. . . Роднасны я душы? 
Амаль ... 

Калi аб каверзных пытан
нях, то ха ця гутарыл i зусiм 

па-сяброуску, мы неяк не ас
мелiл i ся пацiкав i цца, дзе 
вучаць ix паводзiць сябе так 
раскавана i упэунена. Затое 
яны пыталiся, не саромею

чыся . Пра кал гасы i арэнду, 
пра культ асобы i тэмпы пе-

рабудовы. так бясконца . 
Гутарылi без перакладчыка. 
Н а iспанскай, французскаi1, 
англiйскай, нямецкай мовах. 
1 узнёслыя воклiчы <!Меры
канцау пры сустрэчы у адным 
з класау з кам п 'ютэрам 

«роднай » фiрмы, хто не зра
зумее? 

«Добразычлiвая i вясё
лая гэтая група амерыкан

цау»,- гаворыць намесн i к 
сакратара камiтэта камсамо

ла унiверс i тэта па iнтэр
рабо,це Юрый Чабатароу . 
Прыйшоу час больш уваж- ' 

лiва прыгледзецца да сусе
дзяу. 1 сустракацца часцей . 
Бо з·а першым у гэтым годзе 
вiзiтам абавязкова будзе 
другi, тр:эцi ... 
Амерыканцы у Мiнску? 

Хiба ж гэта дзi ва? 

\м1лАСЭРНАСЦЬ 1 

Дзецям 

Чарнобыпя 
Кожная бяда, хвароба цi 

крызiс rрамадства зауседы 
найбольш балюча б'юць па 
дзецях. Раnтам мы даведа
лiся, што нашы дзецi не 
толькi самыя бесклаnотныя i 
вясёлыя, але яшчэ i безаба
ронныя i няшчасныя. Дарма, 
што ,на nрацяrу дзесяцi год

дзяу ix цешылi лозунгам : 
«Ус_ё леnшае - дзецям!» 

Чаго варта гэта · пампез
ная фраза нават супраць 

адной дзiцячай слязiнкi, а ix 
жа штодня лiюцца рэкi. 
Нашы дзецi плачуць ад няс- ' 
церпнага болю, ад крыуды, 
ад адзiноты, ад жабрацкага 
становiшча. 

lм патрэбна дапамога: рэ
альная, мат:эрыяльная. Да
брачынны дваццацiчать1рох
гадзiнны марафон, якi зу

сiм нядауна праводзiла Цэнт
ральнае тэлебачанне сумесна 
с Савецкiм дзiцячым фондам 
iмя У. 1. Ленiна, лiтаральна 

ускалыхнуу наша грамадства. 

1 нават лiчба у 61 мiльён 
рублёу, дасланая за час тран
сляцыi тэлемарафона шмат

лiкiмi гледачамi, прадпрыем

ствамi i грамадскiмi ар Г\ан i 

зацыямi, не адлюстроувае 

маштабу дабрынi i спагады, 
мiласэрнасцi савецкiх лю

дзей. Грошы працяг11аюць па

ступаць на рахунак Дзiцячага 

фонду. 

Не пакiнула абыякавым 
дзiцячае гора i калектыу на
шага унiверсiтэта. Па рашэн~ 
ню рэктарата з фонду матэ

рыяльнага заахвочвання на 

рахунак тэлемарафона было 
пералiчана 33 тысячы рублёу. 
Супрацоунiкi НДЛ кагерэн/ 

тнай оптыкi i НДЛ спектра
скаnii паверхнi ашчадзiлi дзе
цям па 500 рублёу, а ix калегi 
з НДЛ фiзiкi пераутварэння 
iнфармацыi пералiчылi на 
гэты рахунак 1500 рублёу. 

Свае асаб iстыя уклады у 
дзiцячую скарбонку унеслi 
прарэктар па вячэрняму i за
вочнаму навучанню С. А. 

Малевiч, студэнт фiласофска

эканамiчнага факультэта 

Г. Муравiцкi; а таксама усе 

члены апарата камiтэта кам
само,ла унiверсiтэта. 
Акцыя мiласэрнасцi nра

цягваецца. Грошы на рахунак 
тэлемарафона можна 

nералiчваць да 10 лютаrа. 
Сnяшайцеся рабiць · дабро! 
Ваша даnамога зараз неаб
ходна усiм абяздоленым дзе
цям нашай краiны i, у nрыват

насцi , нашым беларускiм 
дзецям, nацярnеушым ад 
аварыi на Чарнобыльскай 
АЭС. 

.ШАПКАМI ЗАКIДАЮЦЬ? ДРОБЯЗI ЖЫЦЦЯ 

Самы люты вораг унiвер

сiтэц!(iх гардэробшчыкау -
футравыя студэнцкiя шаnкi. 
1 чым большая каштоунасць 
у вашай вушанкi, тым злас-

ней шчэрацца ад ix выгляду 
неnрыстуnныя бабулькi. 1 
нiякiя угаворы, нi нават 
nагрозы nаскардзiцца ка
менданту будынка, на niль-

ных вартаунiц не дзейнiча
юць. 

(рутравыя шапкi дауно у 

апале. Зараз яны замест 
свайго законнага месца у 

гардэробе вымушаны тулiцца 
у цесных студэнцкiх торбач

ках цi проста на пыльным 

пада~оннiку. «Шапкi не пры
маем!» - такi кароткi пры-

суд в iс i ць ва ycix гардэро
бах унiверсiтэта. 

- Ну, гэта ужо занадта,
абурыуся начальнiк гаспадар
чага аддзела Ула.qзiмiр Кар
павiч Казлоу.- Шапкi зда
ваць у гардэроб можна, толь
кi у полiэтыленавых мяшоч
ках . Так больш надзейна. 
Непакой У. К. Казлова, маг

чыма, небеспадстауны. Ба
ранi бог, прападзе у каго 
са студэнтау футравая шап

ка. Гардэробшчыку ж на яе 
трэба паугода працаваць. 
Прауда, у выкладчыкау шапкi 
не горшыя, чым у студэн

тау, а ix . у гардэро'бе пры
маюць ахвотна . 1, здаецца 
(каб не наклiкаць бяду!), 
пакуль усё цiха. Выкладчыц

кiя шапкi цэлыя i непашкод
жаныя. 

- Маштабы не тыя,- па
рыруе Уладзiмiр. Карпавiч. 
- Студэнты перад пачаткам 
заняткау стрымгалоу ляцяць . . 
Толькi паспявай нумаркi вы
даваць. У такой мiтуснi 

зблытаць шапкi няцяжка , , 
згубiць . А адказваць жа гар-

дэробшчь,ку. Зрэшты, ix у 
нас i так не хапае .. . 

ДАРЭЧЫ 
Боязь, што студэнты закi

даюць шапкамi гардэроб
шчыкау, не толькi псуе эс

тэтычны выгляд нашых (i · 
без таго не вельмi прываб
ных) аудыторый, аднак дае 
шанц «дробненькiм» злачын
цам на удачлiвае паляванне. 

Студэнты - народ непасед
лiвы, пад час cecii - раз

гублены. Не кожны будзе 
сядзець усе перапынкi i 

' вартаваць сваю шапку. Ды 
i не браць жа з сабой вушан
ку, прабачце ... Разумныя лю
дзi дауно прыдумалi гардэ

роб, мы ж чамусьцi iгнару
ем гэтае вынаходнiцтва цы
вiлiзацыi. А прэтэндуем жа 
на флагман навукi, i, у пэу

най ступенi, культуры. 
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СКРЫЖАВАННI 
САВЕЦКА~ 

ПОЛЬСКIХ 
АДНОСIН 

. Савецка-польскiя адносiны маюць доугую i складаную 
гiсторыю. Але сярод iншых падзей у гiсторыi дзвюх 
краiн выдзяляюцца адносiны памiж СССР i Польшчай у 
гады другой сусветнай вайны. Тут нямала «белых 
плям», якiя яшчэ чакаюць свайго даследчыка. Працэ
сы перабудовы у СССР i аднаулення у Польскай 
Рэспублiцы паставiлi перад гiсторыкамi задачу 
даследаваць мiнулае узаемаадносiн ва усёй сава
купнасцi фактау i адмоуных, i станоучых, 
аднавiць гiстарычную прауду. 
Аб адным са складаных перы.ядау у гiсторыi 

савецка-польскiх адносiн i пойдзе размова. 

Пасля вываду з СССР у 
жнiунi 1942 года nольскай 
apмii Андэрса адносiны nа
мiж савецкiм урадам i ура
дам Польскай рэсnублiкi у 
Лондане значна ускладнiлiся. 
Да nачатку 1943 года сnынi
лася сумеснае супрацоунiцт

ва у галiне аказання дana
мor i nалякам, што nражы

ваюць у СССР, фактычна бы
ло анулявана ваеннае nагад

ненне nамiж урадамi . ад 14 
жнiуня 1941 года, не nрад
nрымалася сумесных знешне

nалiтычных акцый. 

Становiшча ускладнiлася 
тым, што на nрацягу усяго 

nерыяду суnрацоунiцтва са

вецкага i nольскага эмiгранц
кага ураду у гады другой 

сусветнай вайны так i не было 
вырашана,,_жьщцёва важнае 

для абодвух бакоу nы~:анне.,.. 
Размова iдзе пра савецка- · 
польскую rранщу. Савецкi 

урад абгрунтавана настойвау 
на аднауленнi тых гранiц, якiя 
парушыла riт лерауская -Гер

манiя у 1941 годзе. У адносi
нах Польшчы 1. В. Сталiн у 
снежнi 1941 года у ходзе 

вiзiту прэм 'ер-мiнiстра Поль
екай рэспублiкi генерала 

виднокреги», у niсьме на iмя 

В. М . Молатава nраnанавала 

стварьщь Саюз польскiх па

трыётау (СПП) у СССР i пача
ла весцi практычную работу 
у гэтым наnрамку. 

У гэтай сiтуацыi частка 
польскiх эмiгрантау у Aнrлii 

i ЗША, · nрыхiльнiкi тэорыi 
«Вя~iкай Польшчы», настой
лiва выстуnаюць з nатраба
ваннем заходнiх абласцей 
Украiны, Беларусi i Лiтвы, ро
бячы стауку на рознагалоссi 
у лагеры антыфашысцкай ка
алiцыi i разлiчваючы на пад
трымку Чэрчыля i Рузвельта. 

Другая, больw умераная 
частка польскай . эмiграцыi, 
да якой належау i прэм 'ер
мiнiстр У. Сiкорскi, , спраба

вала, не змяняючы паз i цый 

у адносiнах да rранiц, нейкiм 

~ь.1./iам урэгуляваць адносiны 

з Савецкiм Саюзам i такiм 
шляхам забяспечьщь раней
шы статус-кво у Польшчы. 

9 лют ага 1943 года У. Сiкор
скi . накiроувае 1. В . Сталiну 
nасланне, у якiм выказвае 
хваляванне наконт nагаршэн

ня узаемаадносiн памiж nоль
скiм эмirранцкiм урадам i 

У . Сiкорскага заяв1у, што · 
урадам СССР. У пасланнi ён 
указвау, што «тыя выключ

ныя пакуты, якiя nеранесла · яна павiнна атрымаць знач
ныя тэрытарыяльныя прыра

шчэннi на захадзе, стаць 
дружалюбнай Савецкаму Са
юзу краiнай. Пазiцыя nоль

скага эмiгранцкага урада за

ставалася нязменнай на nра

цягу усёй другой сусветнай 

вайны : «Што датычьщь Поль
шчы, - nicaлa «Мысль nоль
ска » (адзiн з неафiцыйных 
органау польскага урада у 

Лондане,- аутар),- то адзi
ная гранiца, якую яна пры

знае,- гэта rранiца Рыжска
га дагавору» . 

У пачатку 1943 года пытан
не аб гранiцах вылучаецца на 
першы план у савецка-поль

скiх адносiнах. 1 справа тут 
не толькi у тым, што rэта 

праблема рэльефна паустала 
пасля замарожвання савецка

польскага супрацоунiцтва у 

ваеннай i iншай абласцях . 
Гэта было выклiкана i змена
мi ваенна-палiтычнай абста

ноукi на савецка-германскiм 

фронце. Перамога у Сталiн

градскай бiтве, паспяховая 
зiмовая камnанiя 1943 года 
паказалi, што Чырвоная Ар

мiя у хуткiм часе выйдзе на 
гранiцу СССР i што менавi
та яна будзе вызваляць 
Польшчу. Лонданскiя палi
тыкi разумелi, што iм у такiм 
выnадку будзе цяжка уста
ляваць у Польшчы свой рэ

жым . Для rэтага былi усе nад
ставы . У nачатку 1943 года 
савецкае кiраунiцтва робiць 
крокi, накiраваныя на кансалi

дацыю i арганiзацыйнае 

афармленне польскiх груп 

у СССР, якiя знаходзiлiся у 

апазiцыi да «лонданскiх паля
кау» . У студзенi 1943 года 
rpyna nольскiх дзеячау, аб '

яднаных вакол часопiса «Нове 

мая краiна, а таксама сродкi, 

якiмi яна ~-авучылася пе~~: 
адольваць ,х, даюць маеи 

краiне права на тое, каб яе 

iнтарэсы i яе запыты былi 
асаблiва прь_,ймальны да увагi 
у nерыяд, калi вызваленчая 

вайна устуnае у рашаючую 
фазу». У . Сiкорскi выказау 

гатоунасць абм.еркаваць nра
блемы, звязаныя з двухбако
вымi адносiнамi, i npaciy 
1. Сталiна nрыняць пасла 
Т. Ромера, якi вярнууся з Лон
дана у Маскву з новымi iн

струкцыямi . Як жа адрэага
вау · на гэту nрапанову Савец
кi урад? 

У 1. Сталiна да гэтага часу, 
вiдаць, ужо склалася свая кан

цэпцыя у адносiнах да урада 
будучай Польшчы. У сярэдзi
не лю,тага rpyna польскiх 

дзеячау у СССР на чале з вя

домай niсьменнiцай В . Ва
сiлеускай была прь1нята у 
Крамлi. Вынiкам гэтай су
стрэчы з ' явiлася стварэнне 
арганiзацыйнага камiтэта 
СПП. 19 лютага у газеце 
«Радзяньска Украiна», а nо
тым у «Правде» з'яуляецца 
артыкул вядомага савецкага 

пiсьменнiка А. Карнейчука 
(хутка ён быу назначаны 
намеснiкам наркома замеж

ных спрау). У iм гаварылася: 
«У адзiн цяжкi дзень бараць-

- бы, калi украiнскi народ 
наnружвае усе сiлы, калi гi

нуць яго леnшыя сыны i доч
кi у барацьбе з фашысцкiм 
катам Украiны i Польшчы,
там, у цiшы утульных кабi
нетау Лондана, польскiя «па

лiтыкi» - паны-шляхцiчы, нi
бы чорныя вараны, nагля
даюць на акрывауленую зям
лю Украiны i думаюць адар-

ваць заходнiя яе вобласц, , 
зноу здзеквацца над украiн

сюм народам» , У артыкуле 

А . Карнейчука упершыню у 

афiцыйным выданнi Савецка- ~ 
га урада быу дадзены адnор 
прэтэнзiям на заходнiя воб

ласцi Украiны i Беларусi. 
Далей nадзеi развiвалiся з 

калейдаскапiчнай хуткасцю. 
25 лютага урад У. Сiкорскага 
абмеркавау польска-савецкiя 
адносiны i выступiу з заявай. 
У заяве указвалася, што 
«Польшча пастаянна праяу

ляла гатоунасць да суnра
цоунiцтва з Савецкiм Саю

зам у вядзеннi вайны i у 

захаваннi сяброускiх i добра
суседскiх адносiн пасля ne

, paмori. Зусiм недарэчна па

дазраваць Польшчу у наме
рах пабудаваць усходнiя 
rранiцы Польскай рэспублiк ( 
на Дняпры цi Чорным мары 

або nрыпiсваць Польшчы ней
кiя тэндэнцыi да расnаусюд

· жвання rранiц даJJей на Ус

ход». Тым не менш у заяве 

падкрэслiвалася, што nольскi 
урад «нязменна nрытрымлi

вауся з моман·ту заключэн

ня польска-савецкага дагаво

РУ ад 30 лinеня 1941 года той 
п азi цыi, што у nытаннi аб гра
н iцах nамiж Польшчай i Са
вецкай , Расiяй захоува'ецца 
статус-кво, iснаваушы да 1 ве
расня 1939 года, i лiч.ьщь, 

што падрыу гэтай nазiцыi, 

якая адпавядае Атлантычнай 

хартыi, шкодзiць адзiнству 
Аб'яднаных Нацый».-

ltа настуnны дзень, 26 лю
тага, 1. В . Сталiн nрыняу 

польскага пасла у СССР 
Т. Ромера . На сустрэчы пры

сутнiчау i В . М. Молатау. 

Польскi бок быу схiльны 
абмеркаваць nытаннi, звяза
ныя з дадатковым наборам 
у польскую армiю на тэры
торыi СССР, nытаннi грама

дзянства, эвакуацыi nоль№

скiх дзяцей з СССР, стварэн
не сiстэмы арr_!!нiзацый nоль

скага nасольства на месцах . 

Савецкае кiраунiцтва у якас
цi праблем вылучала настуn
ныя: аб праnагандзе, аб 
грамадзянстве, аб гранiцах. 
Узаемаразуменне дасягнута 
не было у асноуным nытаннi 
- аб гранiцах, i сустрэча 
у цэлым закон.чылася без
вынiкова. Яна не магла спы

нiць nрагрэсiруючы крызiс 
двухбаковых, адносiн. 

2 сакавiка была надрукава
на заява Т дс;С, якая стала 

адказам на заяву польскага 

ураду ад 25 лютага. У ёй 

гаварылася, што «савецкiя . 

кiруючыя колы лiчаць, што 
адмауленне права за украiн

скiм i беларускiм народамi · 
на уз'яднанне са сваiмi адзi
накроунымi братамi свед
чьщь аб наяунасцi iмnерыя
лiстычных тэндэнцый, а сnа

сылкi nольскага урада на Ат
лантычную хартыю не маюць 

пад сабой нiякiх падстау. 
Атлантычная хартыя не дае 

нiкому npsiвa рабiць замах 
на нацыянальныя правы укра

iнцау i беларусау, а наадва
рот, яна зыходзiць з nрынцы
nау' nрызнання нацыянальных 
nравоу народау, у . тым лiку 
украiнскаrа i беларускага». 
Далей гаварылася, што нават 
брытанскi мiнiстр лорд Кер
зон у свой час разумеу 

бесnадстаунасць замахау По
льшчы на землi украiнцау i 
беларусау, . а «польскiя кiру_ю
чыя колы да гэтага часу не 

хочуць разумець гэтага nы

тання ... Такая nазiцыя nоль

скiх кiруючых колау аслаб
ляе перш за усё саму Поль

шчу i ломiць адзiны фронт 
славянскiх народау у бара
цьбе з германскiм нашэс
цем». Пазiцыя савецкага кi

раунiцтва была безагаворач
на nадтрымана Саюзам nоль

скi х патрыётау. 

( П рацяг у наступным. ну

мары). 

А. РУСАКОВIЧ. 
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• 
На экзамен трэба 

ic14i узброеным. Гэта 
ведаюць усе, але кож
ны разумее па-свой.Аtу. 
/ вiд узброенасцi сту
дэнта залежьщь ад яго 
працаздольнасцi у 
каго ведамi, .здабытымi 
пад час заняткау, у ка
го «гармонiкамi» i 
стужкамi шпаргалак, 

над якiмi таксама трэ
ба папрацаваць, а 
самы адчайны i лянiвы 
запхне за пояс пад
ручнiк, махнуушы на 

усё рукою. Пасля пая
дынку раззбраенне так
сама рознае . веды 
застаюцца, а тое, што 

трымалася на «шпо

рах», · знiкае разам з iмi. 
У самастойным жьщ

цi наурад цi давядзецца 
выцягнуць цiшком вы
ратавальны «гармо

нiк». Так што выбiрай, 
студэнт. 

ПАЧЫТАЕМ? 

«Кабзар• сябруе з «Гусляром• 
Прыгожыя альбомы Сярэд

няй Aзii i строгiя томiкi з 
Прыба:лтыкi, рамантычныя 
творы малдаускiх niсьменнi

кау i гумарыстычныя выданнi 
грузiнскiх ау.тарау ... Усё гэта 
можна знайсцi на палiцах 
магазiна «Кнiгi народау 
СССР», якi знаходзiцца па 
адрасу: Ленiнскi nраспект, 
131, кор. 1. 

- Больш чым на 120 ты
сяч рублёу у год прадаём 
мы кнiг , вь~дадзеных у саюз
ных рэспублiках. 1 цiкавасць 
да ix пастаянна расце,- рас
казвае загадчьща магазiна 

Антанiна Андрэеуна Трафi
мовiч.- Зараз рыхтуемся да 
удзелу у «Тыднi украiнскай 
кнiгi у БССР», якi nройдзе з 
23 да 30 студзеня. На вы
стауцы-nродажы, арганiзава
ным у нашым магазiне, сярод 

творау мастацкай лiтарату
ры - адна з самых , знака
мiтых i чытаемых кнiг у све-

це, кнiга драматычнага i вя
лiкага лёсу - «Кабзар» Тара
са Шаучэнкi, а таксама цу
доунае мiнiяцюрнае выдан

не nаэтычнага зборнiка «Пе
радсв iтальныя arнi» Лес i Ук
раiнкi. 

Пра жьщцё творчасць 
Тараса Шаучэнкi nасля ссыл
кi, пра яга дружбу з М. Чар

, нышэускiм расказвае кнirа 

Аляксандра lльчанкi «Пецяр
бурrская восень» . 
Далёка не кожнаму вядо

ма, што легендарны герой 

грамадзянскай вайны; каман

дзiр Чырвонага казацтва 
Вiталь Прымакоу быу талена
вiтым niсьменнiкам . у кнiэе 
«1 узыходзiлi макi чь'1рво
ныя ... » сабраны яго нарысы, 
артыкулы, вершы i расказы. 
У магазiне можна зрабiць 

папярэднi заказ на патрэб

ныя выданнi, пазнаёмiушыся 

з планамi выпуску лiтарату

ры украiнскiх выдавецтвау 

«Политйздат Украины», «Ра
дзяньский nисьменник», «Те х

нiка» · (навукова-тэхнiчная i 
вытворчая лiтаратура), «Вища 

школа » {вучэбна-метадыч
ная i даведачная лiтаратура 
для студэнтау), «Будiвель

ник» { кнiri для будаунiкоу) , 
«Урожай», 

А урачыстае адкрьщцё 
Тыдня украiнскай кн,п у 
БССР адбудзецца 23 студзе
ня у Доме кнiri (пр . Машэ-

. рава, 11 ). Тут будзе разгар
нута выстаука кнiг, nрывезе

ная нам з Украiны, якая дасць 
маrчымасць беларускiм чы
тачам блiжэй пазнаёмiцца з 
лiтаратурай брацкiх рэсnуб
лiк. 

С. ДАШЧЫ НСКАЯ, 
рэдактар аддзела 

nраnаганды i рэкламы кнiri 
Рэсnублiканскаrа 

аб 'яднання « Белкнirа ». 
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Партрзт 
u 

крылатаи 

Hiкi 
Чаму мастак niuia партрэт? Цi таму, што чалавек зацiкавiу 

яго? Цi таму, каб людзi, сённяшнiя i будучw~, змаглi убачыць 
гэтага чалавека? .. 

Як гэта дзiуна атрымалася: 
нядауна успомнiу . пра Нiку 
Турбiну, якой бьiло усяго 
восем гадоу, калi пра яе nica
лi газеты, расказвала тэлеба-. 
чанне. У 1984 годзе выйшла 
першая яе кнiга «Черновик». 

-Што ж здарылася з «крыла

тай Нiкай»? - падумау я. 
1 нечакана Нiка прыехала у. 

Мiнск. Усяго два канц:;\рты. 
1 тыя не далi аншлагу. Заду
майцеся: яе слухау шматты

сячны Калiзей i - н ,япоуная 
зала Белдзяржфi:nармонii. 
Во вторсырье . 
Сдают журналы, 
Газеты, книги и стихи. 
Вот хламом стал 
Некр~сов, Пушкин, 
А дальше- · 
и того уж гуще 
Несут старательные руки 
Тугие, ПJ)Отные тюки. 
И - на бумагу туал·етную 
Готовы выменять 
Заветную 
Строку, 

Которой ' бредил · мир,
у каждого ведь свой 

Кумир. 
17 снежня ёй споунiлася 

пятнацщщь. Вершы пачала 

пiсаць вельмi рана. «Мне 
было чатыры гады. Была 
ноч. Я прачнулася i нешта га
варыла. Як аказалася, мой 

-пёрш ы -;~рш, якi i запiсала 
мама: 

Алая луна, 
Загляни ко мне 

В темное окно. 

В комнате черно: 

Чёрные углы, 

Чёрные дома. 1 

Чёрная сама. 

Яе «Черновик» выдадз,ены 
у адзiнаццацi краiнах свету: 

Амерьщы, Англii, lтaлii, Япо
нii i iншых. Ей, як i Ганне 
Ахматавай, у Венецыi уруча
ны Вялiкi Залаты Леу. . 

Былi людзi, якiя не веры0 • 
лi, што гэта маленькая дзяу
чынка сама пiша вершы, i та
ды яна адказвала, што ix niuJёi
яe сабака. 

«Я пiшу вершы, але не пры

думваю... Балюча. Toriькi 

адны гавораць пра гэта услых, 

а я - вершамi». 
Яна не падобная на тую 

дзяучынку з газетных старо

нак - вырасла. У свае пят
наццаць гадоу Нiка_ пакiдае, 
без перабольшання, уражан
не тонка адчувальнага iнтэ

лекту. Бясспрэчна, юная Тур

бiна - ужо асоба. 
Калi яна чытае свае вершы, 

калi гаворьщь, здаецца, што 

пакутуе, што ёй балюча. На
пэуна, у такiя моманты нервы · 

ужq _ на мяжы. Думаю, што 
Нiка спадзяецца, што людзi 

стануць больш добрымi i 
знойдуць свайго Бога. Сама 

Нiка Верьщь. «Мне здаецца, 
калi чалавек без веры, то ён 
не мажа iснаваць - у яго 

няма душы. Напэуна, зараз 
вельмi многа бяздушных, та
му што у свеце многа злосцi. 

Мы па;збаулены веры. Калi 
мы не верым адзiн у адна
го - гэта ужо страшна. У 

нас няма нiчога святога, дзеля 

чаго б мы ж~1лi. Так, дзеля 
сваiх дзяцей. Але дзеля чага 

будуць жыць нашы дзецi? .. 
У чалавека павiнен бьщь свой 
дух. Свой дух - гэта жыву-

чая думка на · карысць iншага 

чалавека. Я проста хачу, каб 
людзi пастаралiся паверьщь 
адзiн аднаму. Я спадзяюся, 

што. мы зразумеем адзiн 

аднаго, iнакш мы не зможам 

жьщь». ' 
Ей падабаецца раннi Мая

коускi, Мандэльштам, Хлеб
нiкау, Пастэрнак. Любiць 
«Науцiлус Пампiлiус» i «Скор
пiонз». 

· - Якая ты, Нiка Т,урбiна, 
у жыццi? 

- Вы ведаеце, Нiка Турбi
на у жыi\ц i----~дрэнная дзяу
чынка. Любiць кнiгi, дыска
тэкi, марожанае, падарожнi

чаць i многае-многае ... 
Выходзiць чытаць вершы, 

. jiiбы на ' Галгофу,- напру
'ж,ан~я .i скаваная, здаецца, 
т/Jм, у мiкрафона, згарае. 
1· таму, 'падалося, не вельмi 
любiць icцi да мiкрафона. 
А калi адказвае на пытаннi -
i удала iранiзуе, i здзiуляец
ца, i ... але усё роуна згарае. 

- Што табе больш па 
душы: неба цi зямля? 

- Неба. 
- Вытокi тваёй рад!iсцi-

смутку? 

У ЛIQДЗЯХ. 
- Дзеля чаго жыць? 
- Дзеля кахання. 
Нiка трымае у руцэ сваю 

кнiгу, выдадзеную у Амеры-
· цы. Тыраж савецкаrа выдан
ня (50000) аказауся настолькi 
малым, што у яе нават няма 

гэтай кнiгi" Хаця Дзiцячы 
фонд плануе выпусцiць Нiкiна 
«Избранное». Але ... 

- Нiка, ты шмат ездзiш 
па свеце, вьrступаеш .. . 

- Гэта патрэба. Калi у 
мяне нешта атрымлiваецца, 

няхай людзi ведаюць. 
- 1 уражаннi ад 'паездак? 
- Я нiколi не чакала тако-

га прыёму] .. Калi гаварьщь 

аб lтaлii, яна - краiна Сонца. 
1 там такiя ж сонечныя лю
дзi, такiя ж светлыя. Я, калi 
ад'язджала, плакала. 1 яны 
плакалi. Мы так падобны! 

- Ты сустракалася з lо

сiфам Бродскiм ... 
- Калi я iшла на сустрэчу, 

то вельмi хвалявалася. А по-

тым убачыла вочы гэтага 
чалавека: блакiтныяl Не, шэ
рыя. 1 такiя шчырыя! 1 ад 
душы зацiкауленыя ... Я лiчу 

яга цудоуным, вялiкiм паэ

там. Але, акрамя таго, я уба
чыла, якi ён цудоуны чала

век~ Якi натхнёны. 
- Нiка, што для цябе 

Расiя? 
- Расiя - гэта мой дух, 

дух генiяльнага народа, якi 

быу зломленьi. Я спадзяю
ся, я веру, ш·то рускi дух, што 

Русь будзе жьщь. 
- «Я не хачу так хутка 

жыць!» - твой радок. Цi 
атрымлiваецца не спяшацца? 

- Ведаеце, даводзiцца 
спяшацца: усе бягуць. На 
жаль, i я не магу спынiцца. 
Жьщцё - гэта бег. 1 патрэб
на паспець нешта зрабiць, ха
ця б паспрабаваць. 

Нiку запрашаюць у Бастон
скi коледж на паугадавое 
навучанне па спецыяльна рас

працаванай праграме з . улi

кам яе iнтарэсау - · мова i 
гiсторыя мастацтв'ау ЗША i 
амерыканскага тэатра. Спра
ва у тым, што Нiка думае 

паступаць ва Усесаюзны 

дзяржауны iнстытут кiнема

таграфii на акцёрскае ад

дзяленне. 1 _ на пытанне: 
«А чаму не у Лiтiнстытут?» 

выпалiла: «Я хачу iграць, а 
не вучьщца пiсаць вершы». 

. Акрамя таго, на экраны ужо 
выйшла карцiна з яе удзе
лам «Гэта было ля 
мора». 

«Каб разумець, не патрэб
на вывучаць англiйскую, 

французскую цi iншую мову, 
не патрэбна эсперанта,- вы 
без мовы зразумееце адзТн 
~аднаго»,- гэта Нiкiна думка. 

Неммчыма перадаць на 
паперы той гiпнатычны стан, 

якi зыходзiць ад Hiкi. Здаец
ца, зала зачаравана i - запа

лонена. Усе сказаныя мною 
. славы, бясспрэчна, не пер,а
дадуць i паловы усёй iстоты 
Hiкi. Але гэта - мой партрэт 
паэта. Магчыма, ён дапаможа 
ва,.. знайсцi для .сябе Нiку. 

Сяргей ШАПРАН. 

, l1.. ____ ;..... _____ Б_А_Б_У_л_1_н_л_п_л_д_к_л_з_к_л....._ ________ .... l 

Чатыры стагоддзi назад · 
( са Статута для студэнтау) 

«Ужь!ванне вiна цi пiва не толью у ранiш
нiя гадзiны не рэкамендуецца, а катэгарыч
на забаронена». Так адназначна выказвауся 
па пытан ню, якое горача абмяркоуваецца , 
сёння, нехта Сiмон Гроненберг, аутар Ста
тута для студэнтау, выдадзенага у 1588 го
дзе. 

Гэты унiкальны дакумент знойдзены у ар
хiве Лейпцыгскага унiверсiтэта iмя Карла
Маркса. У iм утрым,11iваецца шмат iншых 
цiкавых прадпiсанняу, якiя дапамагаюць 
уявiць, ~к жылi i ву~ылiся студэнты чатыры 
стагоддз1 назад. 

« Вучыцца неабходна у спецы11льных па
мяшканнях, а не на прыродзе, таму што гэ-

та адцягвае увагу. ад заняткау. Навучаль
ныя уст~tновы пав1нны быць пра~торн1,:1мi i 
добра праветрывацца, павернутым1 на усход 

цi на поудзень .... 3 р_анiц~ да абеда нi" у 
якiм выпадку не галадаць, а прыма~ь лег

кi сняданак з аднаго зваранага усмятку 

яйка, спелай садавiны, масла, хлеба i сыра. 
У час абеду удосталь есцi мяса, рыбу i све
жыя яйкi. Прычым, у гэты час студэнт не 

павiнен быць на сонцы цi спаць». 
Статут рэкамендуе таксама ' студэнтам 

пазбягаць меланхолii, апранацца, як сказа
лi б сёння, сцiпла, · але з густам - у лiку 
абавязковых аксесуарау адзення называецца 
гальштук. 

ПРЭМII НЕ 

ПРЬIСУДЖАЦЬ!? 
/ , 

Год 1990 ЮНЕСКА аб'явiла годам Францыска 
Скарыны. Наколькi вядома, помнiк пачынальнiку 
усходнеславянскага кнiгадрукавання, выдатнаму 
беларускаму асветнiку i гуманiсту павiнен быць 
устаноулены перад прэзiдыумам АН БССР. Кажуць, 
вынiкi першага тура конкурсу на лепшы праект 

неt;уцяшальныя: першу,о прэмiю не прысуджалi ... 

А. ГУСАКОУ, 
студзнт. 

У адказе на гэтае пытанне нам дапамагаюць калегi 

са шматтыражнай газеты· «За ·передовую науку». Вась што 
адзначыу у iнтэрв'ю член журы, доктар фiлалагiчных на

вук А. В. МАЛЬДЗIС: 

- Так, праекта, якi зада

волiу бы ycix, сапрауды, не 
было. Размясцiць помнiк пе
рад магутнымi акадэмiчнымi 
калонамi - справа нялёгкая. 
Яны патрабуюць або «звыш
манументальнага» выра

шэння, або цалкавiтага пад
парадка.вання. 1 тое, i другое 
непрt,tмальна, бо помнiк павi
нен «жыць,, самастойным 
мастацкiм жыццём. А наблi
зiцца да гэтага удалося лi
чаным скульптарам (усяrо 
былi прадстаулены 22 праек
ты). Таму перспектыунымi 
мне ,:уяуляюцца тыя праекты, 
якiя арыентаваны на iншае 
месца - на фоне Цэнтраль

най навуковай бiблiятэкi 
АН БССР (металiчную ага
роджу можна было б зняць). 

Тут ёсць прастора, ёсць 
мажлiвасць стварыць ан
самбль, прысвечаны выдат

ным беларускiм пiсьменнi

кам са Скарынам у цэнтры. 
Прынамсi, падставу для тако
га помнiка дае задума П. Лу
ка, адзначаная трэщ~й прэ

мiяй (але ж Скарына у 
гэтага скульптара атрымау
ся агрубелым, неадухоуле
ным). 

Найбольш мне спадабау
ся вынiк працы творчай групы 
у складзе А. Арцiмовiча, 
В. Бялянкiна, М. Рыбнiкава 
i Г. Новiка (д_ругая прэмiя). 
Першы этап конкурсу усё 

ж дау свой плён. Чатыры 
прадстауленыя работы былi 
рэкамендаваны для другога 

тура. 

ЗАВОЧНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 

ПАДКРЭСЛIМ :. 
(1 

Нагадваем: пачыналi мы у нумары 28 за, мiнулы год. 

У нас кожная лiтара мае толькi адно напiсанне. Сярод 
нас няма выбраных знакау - прап1сных. А каб адзначыць 
i~ён·ы уласныя, ix падкрэслiваюць: 

КИм Клим Лели 

Добра вядомыя iмёны пiшам скарочана: 

--- l 
/ 

7 
Марко Энгельс Левин тo.forol! Есении 

Доугая рыёка патрабуе разгорнутага чытання: 

У многiх тэксн1х iмёны Маркса 
разам. Так · i пiшам: 

Энгельса сустракаюцца 

Законы эканомi1 у стэнаграфii шануюцца, таму i вырашылi 
мы, што на два прозвiшчы хопiць аднаго падкрэслiвання. 

Практыкаванне для чытанн-я (паутор м iнулых урокау): 

~-. Z~ZZZ:: 

~/. · . ю= .. ·z~~ 

' Урок· вёу 

Уладзiслау ГЕРАСIМАУ. 
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РЭКЛАМА 

Трыбуны 

чакаюць 

i· 3 кн~~· ПНЕСА ! 
РЗКОРДЫ ... 

РЭКОРДЫ ... 
. Г1 РО CCI, саракагадо

вы эльзасец з горада 

Кольмар, усталявау новы • 
рэкорд у сnаборнiцтвах па 

·трыятлону. Атлет затрацiу 
нямала намаrанняу, каб 
nраnлыць 20 км, nераадо
лець на веласinедзе адлег

ласць даужынёю 900 км i 
nрабегчы дыстанцыю у 
211 км . Гi Pocci фiнi
шыравау nраз 111 гадзiн. 

3 ДАПАМОГАй руха
вiка , якi умяшчаецца у 
школьным ранцы i nрыво

·дзiць у рух драуляны npa
neлep, Томасу i Мiхаэлю 

Троnманам давялося раз
вiць хуткасць да 75 км у 
гадзiну. Браты-nадарож
нiкi, абодва з I Вайдхау
зэна (ФРГ), могуць ру
хацца, выкарыстоуваючы 
сваё вынаходнiцтва на 

ролiкавых каньках, вела
сinедзе, звычайных кань

ках , лыжах i санках . Ру

хавiком з'яуляецца матор 
з газонаnрыбiральнай ма
шыны. 

21 CAKABIKA 1987 
года студэнт вышэйшай 
му~ 1,1чнай навучальнай ус

тановы Хрысцiян Патцыг, 
fJlадкаваушыся на сваiм 
веJ1асinедзе задам наnе
рад, npaexay, за nяць га
дз iн 8 мiнут адлегласць у 
li:1.45 км. Дваццацiчаты
рохrадовы аматар музы

кi irpay увесь гэты час на 
скрыnцы. Месца дзеянн'я: 

участак аутастрады, што 
вядзе да горада Санкт

Гален (Швейцарыя) . 

Сустракаць rасцей заусёды прыемна. Асаблiва, ка
л i яны добрыя знаёмыя. Гасцiнны rаспадар абавяз
кова стараецца, каб rасцям спадабалася i усё было 
на вышэйшым узроун i . У тым, што нашы спарт
смены . - rасцiнныя i ветлiвыя rаспадары, валей
балiсты з Вiльнюса, Pыri i Тарту мелi маrчымасць 
nераканацца : ix сяброускiм сувязям не адзiн год. 

А якiя ж мы з вамj? Аб rэтым скажуць 
трыбуны для балельшчыкау. Вельмi хочацца, каб 
у час традыцыйны~ спаборнiцтвау па валейболу 
памiж камандамi БДУ i Прыбалтыкi яны былi поу
нымi. Чакаем вас у спартыуным комплексе унiвер
сiтэта. Пачнуцца rульнi 29 студзеня i закончацца 
31. Пачатак а 12-й rадзiне. · 

1 

BIP ЛЯ ' ВАРОТ. Фота С. ГРЬIЦА. , 

АfТАГОЛ 

СТЬIМУЛ, -
ЗДАРОfЕ 

Дзяучына нясмела адчынi

ла дзверы i працiснулася у 

пакой . Прыв iтаушыся, так i 
засталася стаяць пасярод ка

б i нет а, перамiнаючыся з на
гi на ногу . Выраз твару яе 
выклiкау спагаду. Убачыушы 
свайго вык11адчыка, дзяучы

на нерашуча !1адышла да 

стала. 

- Ну, · U1то, ролi паМSJНЯ
лiся - зараз 'вы прыходзiце 
нас прасiць? Але ж аб чым 
можа icцi размова : у вас 

больш за дваццаць гадзiн 
пропускау. Вы думаеце ix 
адпрацоуваць? . 

Так, я на думала. ' Толькi 
думала. А мiж тым . экзаме
нацыйная сесiя, як кажуць, 

была на носе. Без залiку ж 

па фiзкультуры , па .палвжэн

ню, студэнт · не дапускаецца 
да здачы экзаменау . У гэтым 
мяне пераконвалi· у дэкана

тах . Тым не менш, калi пра

сiла назваць канкрэтныя вы

падкi , у адказ пацiскалi пля

чыма: мауляу , не памятаем 

дакладна. 1 толькi адзiн дэ
кан аказауся больщ шчырым, 
заявiушы: «Усе атрымаюць 

зал_iк па фiзкультуры». 

Што гэта: упэуненасць у 

т ым, што студэнты адпрацу

юць патрэбную колькасць 

гадзiн, цi у тым, што выклад

чыкi калi-небудзь усё ж не 
вы трымаюць ix атак i «зда
дуцца·»? 

- Няправiльна думаюць 
тыя, хто упэунены, што ад

знака па фiзкультуры (як, 

прынамсi, i па iншых прад

мета)( ) патрэбна выкладчы
ку,- лiчьщь старшы выклад

чыk кафедры фiзiчн·ага выха

вання i спорту У. С. Мура
шоу.- Гэтак жа, як i здароуе 
студэнтау: яно неабходна у 
першую чаргу iм. Так, вы
кладчыкi iдуць часам на ус

тупкi, бо пера!:(ананы: таго, 
хто iгнаруе спорт, нiколi не 

прымусiш iм займацца. 

Хтосьцi са з наёмых студэн

тау горача пераконвау, што 
не ходзiць на заняткi па фiз

культуры таму, што яны не 

цiкавыя. Вельмi аргумен

таваны _довад. Аднак колькi 
нi ламала галаву, так i не 

змагла прыдумаць, чым ix за
цiкав'iць? Размiнка, здача 

норм комплексу ГПА, якiя 
абавязкова патрэбна выка
наць.. . Здаецца, школьная 

гул~,ня у хованкi тут бу
дзе не зус i м да месца·. 

Кажуць , няма стымула. Ка

л i iм не -з'яуляецца уласнае 
здароуе (нешта сумняваюся, 
што хто-небудзь займаецца 
спортам самастойна), то усё 

ж тое, што такога студэнта 

не дапусцяць да здачы эк

заменау, павiнна прымусiць 

яго задумацца . Трэба толькi 
кiраунiцтву факультэта бьщь 

больш прынцьтовым. Не лi
чыць фiзкультуру прадметам 
другарадным i непатрэбным. 
l накш навошта ён наогул 
у раскладзе заняткау? 

БEA.4PVCKI 
UU1BEPCIT3T 

Цан а 2 кall. 

Мi11ская палiграфiчная фабр1,1"а 
« Чмрвона~ зорка» МВ П Л 

iмя Я. Колас;.1 . 
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ЗАП РАШАЕМ НА АЛ.IМ П 

адаеце 

сrаць 

ба·рцом? 
Аляксандр Мядзведзь ... 

Каму не знаёма гэта iмя! 
У свой час яно гучала з экра

нау тэлев iзарау, не знiкала 
са старонак газет. Мы ган а

рылiся рэкордам i славутага 

спартсмена, здзiулялiся яго 

сiле, вытрымцы, · мужнасцi . 
А. Мядзведзь - самы ты

тулаваны атлет у гiсторыi ба
рацьбы, трехкратны чэмпiён 
Алiмпiйскiх гульняу. Прычым, 

ён падымауся на вышэйшую 

прыступку п'едэстала гонару 
тры разы запар. У 1964 го
дзе яму апладыр.авалi у Токiа, 
у 1968 Аляксандру таксама 

не было роуных на барцоу
скай арэне, у 1972 _;_ на Алiм
пiядзе у Мюнхене зно'у у го

нар нашага барца гучьщь 
гiмн Савецкага Саюза. 

- Яго рэкорды i .сёння за
стаюцца рэкордамi А. Мядз

ведзя,- гаворьщь экс-чэм

пiён СССР, заслужаны трэ!:!ер 
БССР Уладзiмiр Мiкалаевiч 
Лятун.- Напэуна, шмат гадоу. 
назад, кал i Аляксандр упер
шыню выйшау на арэну i пра
вёу першую атаку, ён наурад 

цi думау, што калi-небудзь 
riобач з яго прозвiшчам · 

будзе стаяць столькi тыту
ла у. Магчыма, некага з на

шых студэнтау таксама ча

каюць званнi i узнагароды, 

хоць яны гэтага пакуль i не 
падазраюць. 

Таму i вырашыу Уладзiмiр 
Мiкалаевiч з наступна га се

местра пасля доугага пера
пынку аднав iць работу секцыi 

вольнай барацьбы: у новым 
спартыуным комплексе абста

лявана барцоуская зала. Ак
рамя таго, студэнты, як i я пач

нуць занятк i у секцыi, бу

дуць забяспечаны неабход
най формай . 1 хто ведае, маг
чыма н~ наступнай Алiмпiя

дзе мы пачуем знаёмыя 

прозвiшчы. 

РАДОК 3 APXIBA 

Псторыя данесла да нашага часу скуnыя радкi, якiя 
nацвярджаюць, што яшчэ з 708 года да нашай эры бараць
ба з'яулялася фiнальнай часткай Алiмniйскiх rульняу у 

· Старажытнай Грэцыi. Вольная ба_рацьба стала алiмniйскiм 
вiдам у 1904 rодзе на 111 Алiмniядзе у амерыканскiм 
rорадзе Сент-Луiсе. А у 1921 rодзе была створана Мiжна
родная аматарская федэрацыя барацьбы (ФIЛА), членамi 
якой барцы Савецкаrа Саюза сталi толькi у 1947 r. У 
нашай краiне rэты вiд спорту атрымау развiццё у 1945 
rодзе. Тады у Ленiнrрадзе адбыуся nершы чэмniянат 
СССР па вольнай барацьбе. 
Выкарыстанне nры nадрыхтоуцы барцоу вольнаrа стылю 

шматrадоваrа воnыту сnецыялiстау па класiчнай барацьбе, 
разнастайных элементау тэхнiкi i тактыкi, якiмi баrатыя 
мноriя вiды нацыянальнай барацьбы, садзейнiчала хуткаму 
развiццю вольнай барацьбы. 
У 1951 rодзе савецкiя сnартсмены уnершыню выйшлi на 

мiжнародную арэну. У cnicax чэмniёнау Алiмniяд свету i 
Еуроnы з'явiлiся nрозвiшчы Р . Дзмiтрыева, Б. Гурэвiча, 
Л . Тадыашвiлi, 1. Ярыriна, А . lванiцкаrа, С. Андыева, 
братоу Сярrея i Анатоля Белаrлазавых i мноriх iншых. 

Савецкая школа вольнай барацьбы з'яуляецца вядучай 
у свеце. Звыш трох дзесяткау rадоу нашы барцы вольнаrа 
стылю займаюць nерадавыя nазiцыi на Алiмniйскi~ rульнях, 
чэмniянатах свету i Еуроnы. Такi высокi nocnex тлума
чыцца творчым nадыходам сnецыялiстау да вучэбна
трэнiровачнай работы. Так што nакуль ёсць маrчымасць 

заniсацца у секцыю вольнай барацьбы, сnяшайцеся. Вас 
чакаюць алiмniйскiя вышынi. 

ВЕДАЙ НАШЫХ! 

Дojri шлях 
У гэтым навучальным годзе 

сiстэма nравядзення nер

шынства В НУ БССР па ва
лейболу аказалася вельмi 

складанай. Мяркуйце . самi. 
Заяукi на удзел у rульнях 
nадалi 24 каманды . На nер
шым этапе усе былi разбiты 
на шэсць чацвёрак. Па вы
нiках nepшara тура засталося 
дванаццаць каманд, якiя 

таксама склалi тры чацвёркi. 
Пасля кожнага этапа толькi 
дзве леnшыя каманды nрацяr

валi шлях да фiналу. 

Каманда дзяучат нашага 
' унiверсiтэта nершы тур nра
водзiла у Брэсце, дзе выи
грала у сnартсменак Гомель
скаr.а кааnератыунаrа - iнсты
тута i у Маriлёускаrа тэхна
лагiчнага. Быу i проигрыш -
Брэсцкаму nедаrагiчнаму 
iнстытуту з лiкам , 1 :3. На 

гэтым барацьба ix не скончы- , 
лася. Яна nраця :валася у 

друriм крузе, у лiку дванац
цацi. 

. Дpyri этап nраходзiу у 
Брэсце. 1 сnартсменкi наша- · 
га унiверсiтэта i Брэсцкаrа 
nедiнстытута, якiя ужо суст
рэлiся , як старыя знаёмыя, 
разумелi, што толькi nера
можца rэтай сустрэчы траn 
ляу у фiнальную шасцёрку. 

Гульня была вельмi на
nружанай. Чатыры nартыi 
нiкому н.е далi · nepaвari. Лiк 
2:2. У nятай, рашаючай, nар
тыi лiк мяняецца то у адзiн, 
то у дpyri бок. У канцы 
гульнi з вынiкам 14:14 нашы 
дзяучаты nравялi . дзве рэ
зультатыуныя атакi- 16:1 4, 
Паядынак, а разам з iм 
i _сустрэчу выйгралi валей 

балiстк i Белдзяржунiвер
сiтэта. 

Найбольш удала у гэтых 
сnаборнiцтвах згуляла сту
дэнтка IV курса гiстарычна-

НЯfЖО?! 

КАРАТЭ 
БОКС 

+ 
••• 

Даволi сцiплая рэклама 

паведамляла i запрашала: 
«Кiкбоксiнг - у Мiнску! 
У.сесаюзнь1я спаборнiцт
вы». Той , хто не палена

вауся i прыехау у Палац 
лёгкай атлетыкi СКА 
ЧБВА, стау сведкам няз

выклага для нас пакуль 

яшчэ вiдовiшча. Што такое 
кiкбоксiнг? Гэта вiд адзiна
борства, якi сiнтэзуе эле

менты каратэ i бокса, уда
ры наносяцца рукамi i 
наг-амi, асобныя частю 
цела спартсмена ахоува

юцщ1. 

Падведзены вын1ю. 3 
васьмi першых месцау 
пяць - . за мiнскiмi спарт
сменамi. Беларускi кiк
боксiнг мацнейшы у краi .

не ! 
Фота С. ГРЫ ЦА . · 

га факультэта Анжэла Зарэц
кая . Ей добра даnамаrала на 
лiнii трэцякурснiца Ф П М 
Анжэла Варабей. Ды i астат
нiя дзяучаты таксама заслу

гоуваюць nахвалы. 
Здавалася б, nершынство 1 

В НУ закончана i можна ад
nачыць. Але г.эта не так. 
Дзяучатам няма калi рас
слабляцца - трэба nадтрым
лiваць форму: у красавiку 
каманды I Ф К, nедагагiчнага 
iнстытута, наргаса i нашага 
унiверсiтэта, а таксама Гро
дзенскаrа унiверсiтэта i Гро
дзенскага медыцынскаrа iн
стытута будуць асnрэчваць 
права называцца леnшай ву
заускай камандай рэсnублiкi. 
Удачы iм! 

М. КУЧЫНСКI, 
старшы выкладчык кафед

ры . фiзiчнага выхавання 
i спорту. 

Рубрыку « Студыён» вя
дзе Зiнаiда Аляшкевiч. 
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