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ЛЯЦЯЦЬ <<BYTKI>> 
Палiтычная актыунасць 

грамадства вызначаецца nа

лiтычнай актыунасцю кожна
га яго члена. За абстракт-

Стрэлка «радьiяфобаметра» апошнiм часам зноfj рэзка за
шкалiла ля панiчнай рыскi. Радыяцыйная небяспека выяfj
ляецца то на месцы жылоzа дома, то ва унiверсiтэцкiм 
двары i, нарэшце, у складскiм памяшканнi аэрапорта «Мiнск-
2». I калi першыя два названыя факты сродкi масавай iн
фармацыi не вельмi смакавалi, то трэцi прыйиiоfjся да спадо
бы амаль усiм цэнтральным . рэспублiк.анскiм выданням. На
ват газета «Известия» вуснамi свайzо fjлacнaza карэспандэн
та fj Беларусi М. МАТУКОУСКАГА распавяла '!:Ра_ zэтую_ 
сiтуацыю fj сты-лi лепшых дэтэктыfjных творау. ~еларуок~ 
унiверсiтэт», маzчыма, i npaмafjчafj бы сцiпла: навошта умеш
вацца fj iстэрычную пераклiчку «гранда[)». Калi б так !Иоцна 
не раэбуиtаваfjся zнefj нашых «аfjтарытэт~ых» калеz вакол 
унiверсrгэта, якi чамусьцi fj адзiн zолас абвiнавачвалi у ства
рэннi «небяспечнаzа_ уадыяцыйнаzа становiшча fj складзе 
аэрапорта «Мiнск-2». Mafjляfj, БДУ не забра(J свеочасова 
свой раiГьiяцыйны груз, якi i ста(/ крьщiцай выпраменьван/-fЯ. 
Растлумачыць zэтую журналiсцкую версiю мы папрасщi 
прарэктара па навуковай рабоце СТАН/СЛАВА СТАНIСJГА
ВАВIЧА ШУШКЕВIЧА. 

ным голасам - канкрэтны 

выпраменьвання быу .i ун i- чалавек са сваiмi nоглядамi 
версiтэцкi груз, хiба наша у j nазiцыяй . Прыйдзе час i 
гэтым была б вiна?· Адказ- нашы сnецыялiсты-nсiхолагi 
насць за надзейнасць пасыл- са скурnулёзнасцю навукоу-
кi н'ясе адправiцель . . (Ен, цау будуць даследаваць аса-
\дарэчы, вядомы, _ а не тайна бiсты настрой кожнага выбар-

~ 
сямю пячаткам,, як канста- шчыка . Сёння, наnярэдаднi 

е, у прыватнасцi, М. Мату- выбарау, - мы можам толькi 
ускi). Гэта кантора «l за- щ:щгназiраваць. Удала цi не? 
п». Яна адзiная у Саюзе Сачыце за nадзеямi 4 сака-

займаецца падобнымi - апе- вiка. Пакуль жа nраnануем 
рацыямi з радыяцыйнымi ---.':!.аша аnытанне. 
рэчывамi. 

- Унiверсiтэцкая лабара
торыя службы радыяi.J,ыйнай 
бяспекi адразу ж правяла 
расследаванне па гэтаму фак

ту абвiнавачвання. Hi на ад
ным з с ~м_i «радыяцыйных» 
пакункау не было слядоу па
шкоджання. 1 на адлегласцi 

больш за 30 сантыметрау 
ад ix дазiметрычны я прыла

ды ужо не фiксавал i выпра
меньвання. Самы актыуны з 
грузау фосфар-32 па 
сваёй шкоднасцi ус'тупае на

ват звычайным грыбам, якiя 
мы збiраем, напрыклад, у 
лясах Мiншчыны. Зрэшты,'яго 

строга устанохлены па серты

фiкату час. Астатнiя iзатопы 

Не хацелася б залiшне па
пракаць журналiстау, але ж 

яны зноу у пагонi за сенса
цыяй не здолелi зрабiць 
больш-менш узва~лiвыя 
вывады з таго: што здарыла

ся на складзе аэрапорта. 

Ганьбiць адрасатау за несвое
часовае з'яуле!fне за грузам 
зручна i проста. Але ж нiхто 
не nадумау, наколькi зручна · у транспартных дакументах 

значылiся як «некароткачасо

выя» i могуць захоувацца ·на 

складзе дoyri ~~ Яны не ня
суць пагро·зы здароую груз

чыкау i нават прь1самым няу
да.nым абыходжаннi не «вы
свецяць» такi фон, _якi зарэ
гiстравалi эксперты у памяш
каннi склада. r.lарушальнiк 
пэуна _усё-такi ёсць, але да 

унiверсiтэта ён не мае нiяка: 

га дачынення. 

· i эканамiчна iiыrадна наву
кова-даследчым iнстытутам 
i унiверсiтэту ганяць аутама
бiль за nакункам, якi каш
туе 15-20 рублёу. Адлег
ласць жа да аэрапорта 

«Мiнск-2» складае пр!>Jклад
на 60 км . Тут i разлiкi не 
патрэбны дакладныя. Вiда
вочна, што лепш . было б 

наладзiць , цэнтралiзаваны 
«развоз» радыяцыйных гру

зау . тадыТ не накоплiвалiся б 
яны на складзе у аварыйна й 

..._ва унiверсiтэт даставiлi у 

Я не апраудваюся, не спра

бую уратаваць г_онар мундзi
ра . Нават кал i . б крынiца !i колькасцi. 

Для Беларусi зн.а
чэн.не , натуральнага 
гама-фону ад 
0,010 да 0,020 мi
лiрэнтгеit у гадз.iну. 

лiвае за год · нату
ральнагit фонавага · 
апрамя.н.ення ·пры

кладна 100- 300 мi
лiбэр. 

здароуя i · жыцця) 
апрамяненне у нар

. мальных умовах за 
год - 500 мiлiбэр, 
або 0,5 бэра ( 1 бэр 

Любы чалавек на
шай планеты· атрым-

Дапушчал ь на е 
(бяёпечнitе для 

0,88 рэ'нтгена), 1 

АСЦЯРОЖН.А: ФОСФАР! 
П аляванне за радыяцыяй сёння пе

райшло за межы pilёнafj, пацярпеfjшых 
ад аварьii на Чdрнобыльскай АЭС. 
Л едэь · толькi · cynilкoiлicя страсцi па 
стронцыю, знойдзенаму ва у'нiверсi~ 
тэцкiм двары службай радыяцыйнай 
бяспекi, як выпадковd была выяfjлеitа 
новая крынiца радыяijыi.. . . 

На':lальнiк унiверсiтэцкай службы ра
дыяцыйнай бяспекi lван Васiльевiч 
ГАЛАВАТЫ праводзiу дазi.метрычны 
кантроль у лабараторыi кафедры бiя
фiзiкi. 1 якiм было здзiуленне супра
цоунiкау лаб·араторыi, калi дазiметр 
высвецiу дозу радыяцыi , якая у 500 

·разоу перавышала дапушчальны фон. 
«Адкуль тут узялiся радыеактыуныя рэ- , 
чывы? - недаумявалi даследчыкi.-

f!,ы ж з iмi дауно 'н'е'працуем». Узнiкла 
падазрэнне на цагляную сцяну памяш

ка.ння, на фарбу, у рэшце рэшт. 
Аднак «корань зла» хавауся... у звы
чайным спiдометры з фосфарнымi 
рыскамi. Прылада гэта прымянялася 
калiсьцi у ав iяцы i, а як трапiла у лаба
раторыю бiяфiзiкi нiхто не можа уця-

АФIЦЫйНЫ 

мiць. Вiдаць, . хтосьцi прынёс на усяля
кi выпадак, не ведаючы, якую пагрозу 
уяуляюць для здароуя людзей фосфар

ны,я рысачкi . 

Што ж, у дадзеным выпадку проста· 

пашанцавала. Радыеактыуны прыбор 
выявiлi i абясшкодзiлi. Але дзе цвёрдая 
гарантыя, што такiя «цацкi» не валяюц

ца у людных месцах? lx жа калiсьцi 

выпускалася процьма - «фосфарныя» 

гадзiннiкi, спiдометры, цацкi лiчылiс51 

прыгожымi, зручнымi i няшкоднымi . 

Зараз ix, прауда, знялi з вытворчасцi. 
Калi ж у вас, паважаныя чытачы, 

захавалiся падобныя прадметы, раiм 
звярнуцца з iмi у службу радыяцый
най бяспек i унiверсiтэта (галоуны кор
пус, пакой 527) i праверыць ix на радые
актыунасць. 1 яшчэ. · Не падбiрайце 
невядомыя вам прылады, не давайце 

гуляць з iмi дзецям . Магчымр, у ix 
якраз i хаваецца «выпадковая радыя
цыйная небяспека». 

Заува~:а «БУ». 
Гэта ужо не радыяфобiя, а мера 

перасцярогi . 

АДДЗЕЛ 

(1 проста 
11 не пайду 

- А Вы будзеце галаса 
ваць у час выбарау у мяс
цовыя Саветы? 
Алена ФЯДОТАВА, сту-

дэнтка: 

- На выбары, хутчэй за 
усе, я проста не пайду . 

Уявiце сабе, нават не памя-
таю ycix прозвiшчау: некаль
кi прэтэндэнтау на месца 
у парламенце рэспублiкi, 
гарадскiм Савеце i шмат-

~лiкая кол ькасць кандыдатау 
у народныя дэпутаты райса

ветау; .. А праграмы склада
юцца са спрытам паляунi

чага, якi рыхтуе пастку для 
збянтэжаных зайцоу. Мне 
перадвыбарная «шумiха» 
дауно надакучыла. 

О падтрымлiваю 

Я «Дэмакратычную 
зrоду• 

- Навошта студэнту дэ
nутацтва? 

ПРА ЗМЕНЫ, -
што адбылiся на 
мiнуJtым тыднi 
ва унiверсiтэце, 

дакладней за ycix 
сведчаць афiцыйныя 

дакуме.нты: 

сялеускi вызвалены «ад 
nасады рэктара Бел

дзяржунiверс1тэта 'iм sy' 
У. 1. Ленiна з 20 лютага 
1990 года у сувязi з пера
водам · на работу у АН 

БССР на пасаду члена 
П рэзiдыума». 

уск.ладзена на першага. 
nрарэктара , прарэктара 

п а вучэбнай рабоце унi
версiтэта тав . Капуцкага 
Фёдара Мiкалаевiча з 
20 лютага. 

••• 
На _пленуме партыйнага 

нальных aднociif . Было 

вырашана i арган iзацый
нае пытанне. Вызвалены 

ад пасады намеснiка сак

ратара парткома у · сувязi 

з nрызначэнн'1м на пасаду 

дэкана факультэта па

вышэння квал iфiкацыi вы

кл адчыкау Мечыслау 
Эдвардавiч ЧАСНОfСКI. 

Загадам № 127-Л Мi
н iстэрства народнай аду-
и~н 1...,i ~n 10 nu-.т-:.г-:ii 100{\ 

Выкананне абавязкау 
n~и-ro::i.n"'I! • ~.a nn.,. nn, ,.,,, , ,•.,..,. ..,. 

, камiтэта Белдзяржунiвер
сiтэта iмя У. 1. Ленiна 
разгледжаны задачы пар-
... ,._ . u Н<, u ............... . , •..,.,.. • • • 0 0 

Намеснiкам 
· партыйнага 
iдэалагiчнай 
е::: .......... . 

сакратара 

камiтэта па 

рабоце вы-

Андрэй МУРАШКА, кан
дыдат у народныя дэnутаты 

райсавета: 
- Шчыра? Каб упэунiцца, 

якую ролю адыгрывае сацы

яльны фактар. Вельмi цiкава , 

колькi ж чалавек прагал<!
'суе за звычайнага студэн

та? Я не складау праграмы, 
таму што выбаршчыкi наурад 
цi паставяць сабе за мэту 
разабрацца у яе тонка·сцях. 

У цяперашнiх умовах iдзе 

барацьба асоб: хто спадаба
ецца? Хоць, на мой погляд, 
выбары па~iнны весцiся па 
партыйнаму прынцыпу. 1 тады 
б я аддау свой голас за плат
форму «Дэмакратычнай зго
ды» . Гэта сiла, якая выступ11е 

за канструктыунае, радык9ль
нае вырашэнне праблем на
шага грамадства. Мне не 
да спадобы вузкалобая пал i
тыка · канфрантацыi i больш 
прымальнай я лiчу пазiцыю 

грамадзянска~=а- мiру: пра

вядзенне . радыкальных рэ

фор.м без рэвалюцыйнага 
перавароту. 

1111111/1/1111 

я за аль тэрнатыу
ныя 

кандыдатуры 

Як nаводзiлi б сябе Вы, 
трымаючы у руках бюлетэнь 

выбаршчыка з nрозвiшчам 
толькi аднаго кандыдата у 

дэhутаты? 
lrap ВЕРХАВОДКд., на-

меснiк сакратара камiтэта 
камсамола унiверсiтэта : . 

- Складанае пытанне. Усё 
залежыць ад таго, цi ведаю 

я гэтага чалавека . Калi не·
абавязкова выкраслю. 
Спецыфiка нашых выбарау 

- мiнiмум iнфармацыi пра 

кандыдатау. Таму часцей 

стрымлiваюцца - галасуюць 
за тых, чые прозвiшчы ка

лiсьц i пачулi . 

Пры iЕ.нуючым нiвелiраван
нi кандыдатау у свядомасцi 
выбаршчыкау верагодным 
становiцца галасаванне па 

анкетных даных. Прадстау

нiк партапарату? Далоу са 

cnicy! 1 каму справа да таго, 
што менавiта у яга могуць 

быць самыя прагрэсiуныя по
гляды? Разбiрацца няма часу. 

Я .- за альтэрнатыуныя , 
кандыдатуры. Не та~у, што 
гэта гарантыя дэмакратычных 

Саветау, проста людзi ка
лiсьцi павiнны пачынаць ву

чыцца выбiраць. 
На першым этапе (год на

зад) перамаглi тыя, хто на 
фоне грамадскага кансерва

тызму выrлядау неардынар

на. На другiм - рэвалю
цыйныя лозунгi ужо не уз

дзейнiчаюць, з асаблiвай 
асалодай «помсцяць» прад

стаунiкам «набiушых аскому» 
палiтычных структур. 1 толь
кi на трэцiм этапе, калi выбар
шчыкi пачнущ, надаваць на
лежную увагу пунктам пра

грам кандыдатау, магчымы 

дэмакратычныя выбары. 
гiакуль жа людзьмi вало

дае палiтычная апатыя, абу

моуленая як'н_iзкiм узроунем 
агульнай культуры, так i стра

тай веры у якiя-небудзь 
перамены. 

СЦЭНА МIЛАСЭРНАСЦI 

РАБI ДАБРО 

Добрая справа каштавала 

не так ужо_ i многа - хто 

ж у наш час ад сэрца грош 

адрывае? / усё ж боль
шая частка запрашаль

ных бiлетау на чатыры дабра
ч ын н ыя канцэрты твор

чы х калектывау ун iверсiтэта, 

прысвечаных дзецям чарно

быльскай трагедыi, так i 
засталася ляжаць у студэн

цкiм клубе. 
Сцэна была м.iласэрнай, 

калi калектыуна прымалася 

рашэнне аб перал i чэннi срод
кау, атрыманых ад канцэр

тау - на рахунак No 707801 -
Дзецям Чарнобыля. А зала? 
Бацькi юных артыстау дзi

цячага ансамбля «К°F)ынiчка», 
сябры i знаёмыя «Неруша» 
, «Крыжачка» сумны 

пералiк наведвальнiкау. 
- Акцыя не удалася,

канстатуюць у студэнцкiм 

клубе. 
Крыудна i балюча яе арга

н iзатарам. А усiм тым, хто 

свядома адмовiуся рабiць 
дабро i мiласэрным быць? 

Дзяжурная служба «Бела
.рускага унiверсiтэта>,> : Мiка-. 

........ ~ 1\11 ,\ rтn,utrv , :! г, _____ .,_ 

\ 



НЯМА ПРАБЛЕМ? 

ЦI ПАТРЭБНА НОВАЯ КАФЕДРА? 
Перад кiраунiцт-

вам унiверсiтэта i гi
старычнага факуль
тэта пастаулеtiа пы
танне аб адкрыццi 
кафедры метада

логн i метадау вы
кладання гiсторыi. 
Рэакцыя на прапано
ву аказалася затар

м о ж ан .ай. Аднак 
кожнае пытанне па

трабуе станоучага цi 
·адмоунага адказу ... 

Разам з «белымi плямамi» 
i застойнымi зо~амi перабу
дова у гiстарычнай мавуцы 
выявiла i патрэбу у крытыч
ным пераглядзе усяго, што 

дасягнута. Яна прадrгледж
вае новае прачытанне творау 

заснавал~;нiкау марксiзму

ленiнiзму, глыбокае выву
чэнне метадалогii гiсторыi i 
дастаткова поунае валоданне 

ёю. Гэта абавязковая умова 
барацьбы . супраць дэмагогii 
«справа» 1 «злева». 

Комплексны падыход 

'вывучэння гiстарычнай 
да 

рэ

чаitнасцi нельга ажьщцявiць 

без выкарыстання колькасна
га i сацыялагiчнага метадау, 
якiя уваходзяць у паняцце 

метадалогii. Хаатычная папу

лярызацыя выклiкала нега
тыуныя адно.сiны да ix з боку 
большасцi выкладчыкау i сту
дэнтау. 

Узрастае апошн iм часам 
значэнне гiсторыяграфii i 
крынiцазнауства, асаблiва 
па гiсторыi савецкага перыя

ду. У nрактыку уваходзяць 

альтэрнатыуныя падыходы 
да аналiзу гiстарь1чных nра

цэсау. Якая склалася у нас 

традьщь·1я у выкладаннi гiсто
рыi? Асвятленне праблем у 

той цi iншы перыя~ з пунrт_у 
гледжання маркс1зму-лен1-

нiзму, не дапускаючы розна
баковых меркаванняу нават 
у межах гэтага вучэння. Hi 
больш нi менш. Неабходна ж 
мець на увазе як «верты-
кальную», так i «гарызан
тальную» гiсторыяграфiю. 

Крынiцазнауства заклiкана 

даць адказ на пытаннi аб рэ
альным месцы i саnраудным 
сэнсе тых цi iншых крын.iц, у 
тым лiку i тых, што раней не 
выкарыстоувалiся з-за праду

зятых адносiн да ix цi ix не

дастуnнасцi, аб дастатковасцi 
ix базы для аб 'ектыуных вы
вадау. · 

3 навуковым даследа-
ваннем гiстарычнага мiнулага 

асацыiруецца. выкладанне 

гiсторыi. Зразумела, важнае 
зн"чэнне мае не толькi спо

саб, якiм дабыты .тыя цi iн
шыя вынiкi, што падносяцца 
навучэнцам цi студэнтам, а i 
як пры гэтым улiчаны асаб
лiвасцi аудыторыi i нават 

кожнага слухача. Аднак у 

методыцы выкладання сён

мя iнтарэс аудыторыi, арыен

тацыя на сенсацыi часцей за 

усё прэвалююць над навуко

вым гiстарычным анал iзам. 

Напрошваецца вывад: цi не 

мэтазгодна цесна звязаць nы

танн i методыкi выкладання з 
метадалогiяй гiсторыi? Тады 
навукова-,даследчы i педага
гiчны працэсы у ВНУ зной
дуць сваё лагiчнае завяршэн

не, i уласная метадалогiя 

даследавання будзе дапоу
нена уласнымi метадамi вы

кладання. 

Патрэбна прызнаць, што 
сrтецыяльнага навучання сту

дэнтау i аспiрантау метада

логii гiстарычнай навукi i ме
тодыкi выкладання гiсторыi 

у ix узаемасувязi не былс;, i 
не вядзецца. Няма яго i у 

дзеючых сiстэмах павышэння 

квалiфiкацыi выкладчыкау, 
у прыватнасцi на ФПК. Для 

выпраулення становiшча не

дастаткова таго nатэнцыялу, 

якi маюць гiстарычныя ка
федры. Больш таго, iснуе 
небясnека, што iстотнага 
паварота у гэтым напрамку 
можа i не адбыцца (знiзiу
с я грамадска-палiтычны 

пад'ём сярод студэнтау, якi 
адзначауся гоД-два назад, iн
тарэс выктздчыкау к-анцэнт

руецца вакол агульных рэкан

структыуных працэсау у краi
не i г. д.). Таму неабходна 
стварэнне такога аб 'яднання 
аднадумцау, для якiх дзей

насць, звязаная з вывучэнне_м 

НА fСЯЛЯКI ВЫПАДАК 

В,асrрыце · 

n~p'i 1 

Яны - «залатыя». Да

кладней, могуЦь стаць 
«эалатымi» у вашых руках, 
калi будзеце наведваць 
заняткi на аддзяленнi 
журналiстыкi факультэ-

та грамадскiх прафесiй. 
Усяго за два гады наву

чання вы без адрыву ад 
сваёй асноунай спецыял.ь

насцi зможаце авалодаць 

майстэрствам журналiста. 

За «публiцыстычнымi» 
пер'ямi звяртаи.и,еся на 
ад рас: вул . . Бабруйская, 
9, пакой 74. Прыёllf.ныя днi 
- кожны чаи,вер а 18-й 
гадзiне. 
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Гайда 
V 

у 

Шаталавы !. 
Усяго за тры месяцы 

юнакi i дзяучаты (студэн
ты 2-4 курсау) набудуць 
воnыт арганiзацыi работы 
з дзецьмi i падлеткамi у 
лагерах Планерскага i Ар
джанiкiдзе (r. Феадосiя). 

I у той час, калi важа

тыя-«дзiкуны» не зной

дуць сабе месца ад раз
губленасцi, слухачы пад
рыхтоучых курсау хутка 

з'арыентуюцца, на бла-
. ri каиец зазiрнуушы у кан
спекты па методьщы арга

н iзацыi адпачынку дзяцей 

у пiянерскiм лагеры, уё

помнiушы nрактычныя за
няткi па метадычных рас

працоуках масавых мера

прыемствау: сnартыуных 
спаборнiцтвау, КВЗ, тэат
ралiзаваных прадстау

ленняу, гуртковай рабоце. 
Знайсцi выйсце з самых 

непрадказальных сiтуацый 

iм дапаможа веданне nci
xaлorii дзiцяцi. 

На Шаталавых рыхтуе 
аддзяленне работы з 
дзеи,ьмi i падлеткамi фа
культэта грамадскiх пра
фесiй. Звяртizйцеся на ад
рас: вул. Бабруйская, 9, 
паверх 4, п·акой 61, дэка
нат ФГП. Тэл. 2~98. 

. метадалог'ii гiсторы1 1 мета
дау выкладання, стала б пра-
фесiйнай. · 

Патрэба у арганiзацыi но
в а й кафедры ужо вынiкае з 

апошняга вучэбнага плана 
для гiстарычнь·1х факультэ

тау унiверсiтэтау. 1:н nрадуг
леджвае увядзенне дысцыn
лiны «Метадалагiчныя праб
лемы гiстарычных навук», 
якая раней не вывучалася i у 
рамках якон павiнны раз
глядацца такiя пытаннi, як 

nрынцып гiстарызму, роля гi

старычнага факта, дастатко

васць базы· крынiц, тэарэтыч
ныя асновы перыядызацыi i 
г. д. Авалоданне гэтым кур
сам з 'яуляецца нялёгкай 

сnравай. Наяуныя дапамож
нiкi не могуць бьщь выка
рыстаны , з~за саст_?рэласцi 
матэрыялу 1 «цяжкаи» мовы 

выкладання. 1 х nатрэбна ства
рьщь нанова i рабiць гэта 
абавязаны спецыялiсты з 
базавай гiстарычнай адука
цыяй. Акрамя таго, план пра

дугледжвёlе па вел iчэнне на
грузкi па спецкурсах, час на 
якiя выкарыстоуваецца мала

эфектыуна i нярэдка зусiм 
прападае. Уводзяцца фактыч
на новы'я курсы па гiсторыяг

рафii i крынiцазнауству, у су
вязi з чым узнiкае рэальная 

небясnека ix вывучэння на 
нiзкiм прафесiйным узроунi. 

Гiстарычны факультэт не 

мае кафедры методыкi вы

кладання. Аднак тут ёсць 

неабходныя перадумовы для 
яе арганiзацыi у больш шыро
кiм варыянце - з навучан
нем метадалогii, гiсторыягра

фii, крынiцазнауства, у тым 
лiку архiва- i музеязнауства, 

i методыкi выкладання гiсто
рыi у навучальных установах 

ycix узр6уняу, са спецыялi
зацыяй студэнтау у галiне 

гiсторыяграфii i крынiцазна
уства, з распрацоукай наву
ковых праб.r,~ем i стварэннем 
вучэбных дапаможнiкау па 
ycix гэ+ых напрамках. На фа
культэце назапашаны як 

станоучы, так i адмоуны во
nыт' у навучаннi метадам вы
кладання гiсторыi. Распраца
ваны i апрабiраваны асобныя 

1 

лекцыi i спецкурсы па мета
далагiчных праблемах i коль
кас'ных метадах гiстарычнага 
даследавання. Чытаюцца та

кiя дысцыплiны, як гiсторы
яграфiя i крынiцазнауства гi

сторыi СССР, прычым закра

наюцца часткова i iншыя раз
дзелы усеагульнай гiсторыi i 
гiсторыi БССР. Створаны i 
пасnяхова эксnерыментуецца 

курс гiсторыяграфii гiсторыi 
СССР савецкага перыяду з 

выкарыстаннем АНС на базе 
ЭВМ, дасл~дуюцца прабле
мы гiсторыяграфii, метады 

вывучэння i выкладання гiсто
рыi. Паралельна фармiруец
ца а,Ь,паведная матэрыяльная 

база. 
Такая кафедра магчыма i 

як мiжвузауская - не у сэн

се падмены цi дублiравання 
работы iншых навучальных 
устаноу, а менавiта як iнтэг

рыруючы цэнтр. Думаецца, 
стварыушы такую кафедру, 

унiверсiтэт палепшьщь наву

чанне сту дэнтау методьщы 

выкладання, выкарыстоуваю

чы пры гэтым багаты воnыт 
педагагiчнага iнстытута iмя 

М. Горкага. 3 другога боку, 
iнстытут мог бы разлiчваць 
на nавышэнне тэарэтычнага 

узроуню сваiх студэнтау. У 
такiм аб ' яднаннi зацiкауле
ны I нстытут павышэння ква
л iф,кацыi выкладчыкау гра

мадскiх навук ВНУ, Мiнскi 
iнстытут культуры, Рэспублi
канскi абласны i гарадскi 
iнстытуты удасканалення на
стаунiкау, Рэсnублiканскi 
iнстытут nавышэння квалi

фiкацыi работнiкау народнан 
адукацыi. 

Неабходны рэальныя крокi 
на шляху паскарэння nера

бу довы гiстарычнан навукi i 
гiстарычнай адукацыi. Зараз 

варта усвядомiць такую не
абходнасць i, nераадолеушы 
вядомы кансерватызм, nры

ступiць да справы. Ад гэтага 

У м1:1огiм зале~ыць, наколькi 
праудзiвым i сnравядлiвым 
будзе наш погляд у мiну
лае, наколькi эфектыуным бу

дзе выкладанне i вывучэнне 
гiсторыi. 

У. СIДОРЦАf, 
доктар гiстарычных навук. 

ХТО МЫ? ЯКIЯ ВЫ? 

Цёмнае пакрывала сакрэтнасцi спадае 
не толькi з гiстарычных падзей, ракетных 
баз, бюджэту партыйнага апарату, але i з 
ладу жыцця нашых аднагодкаfj, калег з-за 
мяжы. Амаль штомесяц ва унiверсiтэт 
прыязджаюць госцi з замежных навучаль
ных устаноfj . . 
Вось i нядаfjна нащу альма-матэр наве

далi студэнты Сеульскага унiверсiт[!та -
старэйшай ВНУ Паfjднёвай Карэi. / калi 
мы рыхтуемся адзначыць свой сямiдзесяцi
гадовы юбiлей, то Сеульскi унiверсiтэт ужо 
святкаваfj стагоддзе. Дарэчы, у параfjнаннi 
з нашым гэты унiверсiтэт мае i колькасную 
перавагу. Тут праходзяць навучанне на 60 
факультэтах дзесьцi каля 20 тысяч студэн
таfj. Пры унiверсiтэце працуюць 17 коле
джаfj. Выпускнiкi Сеульскага унiверсiтэта 
даволi «высока цэняцца>> !( Паfjднёвай 
Kap:1i., ix ахвотна прымаюць на працу 
любыя фiрмы i дзяржауныя установы . 

.... 

ВЫБАРЫ I НАШ ВЫБАР 
с 

СJIУЖЫЦЬ 

ЗАКОНАТВОРЧАСЦI . 

ВIЗIТКА. Георгiн Аляк
сандравiч Варабей .- дацэнт 
юрыдычнага факультэта БДУ 

iмя У. 1. Ленiна. Валодае 

вопытам работы у апараце 
Прэзiдыума Вярхоунага Са

вета БССР. Юрысnрудэнцыя 
- яго род занятак i хоббi. 
Грамадская работа - стар-. 
шыня·рэвiзiйнай кaмicii Саю

за кааператарау БССР. Вылу
чаны кандыдатам у народ

ныя дэnутаты Беларускай 
ССР па Голубеускай выбарчай 

акрузе № 16. 
- Георгiй Аляксандравiч, 

быць народным р.эпутатам 
сёння няпроста. Хаця б та
му, што tiтуацыя у 1рэсnуб
лiцы складаная. Як лi
чыце, цi хопiць у Вас вопыту, 
ведау, бо людзi ж будуць 
прыходзiць з рознымi пытан
нямi, не то'лькi юрыдычны
мi? 

- Зауважу·, любое пы
танне - у першую чаргу 

юрыдычнае. Сяменная свар
ка цi забруджанне наваколь
нага асяроддзя, канфлiкт з 

кiраунiцтвам або удзел у 
несанкцыян iраваным мiтын

гу - усё гэта павiнна раз

глядацца у адпаведнасцi з 
законам, якi - 1 адзiн для 

ycix. lншая справа, што да 

гэтага часу законатворчасць 

у нас nляцецца у хвасце. 

Мяркуй_це самi. З ' явiлiся 

кааператывы, а разам з iмi 

i розныя негатыуныя з'явы, 

звязаныя з гэтым рухам. Нам 

бы пакараць хапуг i рвачоу, 
ды няма такога закона. А рэ~ 

кет, наркаманiя ... 
- За якiя ж законы Вы бу

дзеце выступаць у першую ча

ргу , стаушы народным дэпу
. татам? 

- Важ'нейшым маiм пра

грамным тэзiсам з ' яуляецца 
nатрабаванне хутчэншага 
стварэння у нашай краiне 

прававой дзяржавы. Упэуне

ны, што толькi яна здольна 
раскрыць кожнаму чалавеку 

магчымасць nражьщь сваё 

жьщцё не па nрадпiсаннях 

шчасцедаючага начальства, 

а свабодна рэалiзуючы свае 
уласныя мэты i задачы, аба
пiраючыся на даныя усiм нам 

nрыродан розум i энергiю, 
· дзелавiтасць i уменне. 

. Чалавек - вось аснова уся

го. 1 мы павiнны клапацiцца . 
не аб мiфiчным шчасцi у ад

даленым будучым, а аб сва
бодзе асобы, якая рэалiзуе 
сёння усе свае магчымасцi. 
Вось фундамент агульнача

лавечых каштоунасцей, на 
якiм трымаецца прававая 

дзяржава . 
- 1 усё ж некаторыя раз

важаюць прыкладна так: 

добра цi дрэнна, але жылi мы 
неяк i без прававой дзяржа-

BJ>I, галоунае, былi б палiцы у 
магазiнах поуныя. 

- Такiя меркаваннi быту
юць з-за нашай прававой не

niсьменнасцi. Мы павiнны бы
лi дабiцца таго, чаго у нас 
няма, прававым шляхам. Не 
вы канала прадпрыемства 

дагаворныя умовы - пры
цягнуць кiраунiцтва да кры

мiнальнай адказнасцi. 

- Георгiй Аляксандравiч, 
як сведчыць статыстыка, у мi
нулым годзе, у параунаннi з 
1988-м, колькасць правапа

рушэнняу у нас у рэспублiцы 
павялiчылася больш чым на 

36 працэнтау. Цi моi\<на, на 
Ваш погляд, неяк змянiць 

сiтуацыю, спынiць рост зла

чыннасцi? 
...!... У першую чаргу неаб

ходна nадняць аутарытэт пра

ваахоуных ор,ганау. У апошнi 
час мы праявiлi асаблiвую 
схiльнасць да крытыкi. Не 

абышла гэта хваля i мiлiцыi. 
Патрэбна прызнаць, што ча
ста. крытыкавалi сnравядлiва, 

але ть1м не менш аутарытэт 

органау унутраных спрау быу 
сур 'ёзна падарваны. Зараз 

патрэбна зарабляць яго нано
ва. 

Другi момант - тэхнiчная 

узброенасць мiлiцыi . Парау
н0йце дзве такiя лiчбы. У 

ЗША паставому палiцэнска

му, каб атрымаць любыя зве
сткi, спатрэбiцца дзесяць мi
нут, а у нас - !"iнiмум тры 
днi. 

1 яшчэ адна nрабл'ема, 

якую нам нiяк не удаецца 

вырашьщь,- фiнансавая. Не 

выручае нават такая папуляр

ная форма паnаунення «ка
шалька» мiлiцыi, як зв'арот 

за дапамогай да грамадскас

цi. Толькi не варта забываць, 
што танная юстыцыя надта 

дорага абыходзiцца дзяржа
ве. 

- Вас, як правазнауцу, у 
першую чаргу хвалююць пра

блемы юрыдычнага характа
ру. Але ж iснуе i безлiч iн
щых. Напэуна, няма сёння 
нiводнага кандыдата, як, мiж 
iншым, i наогул чалавека, 
якога б не кранала пытан
не, звязанае з аховай нава
кольнага асяроддзя. Агуль 
ная экалагiчная абстаноука 
у нашай рэспублiцы надзвы
чай складаная. Цi бачыце 
Вы якiя-небудзь шляхi яе ста
бiлiзацыi? 

- Гэты крытычны стан мы 

зiзязваем у асноуным з чарно
быльскай трагедыяй.Але эка
лопя - гэта не тольк.i Чар

нобыль. Выйдзiце калi-не
будзь на вулiцу, nаднiмiцеся 
на вышыню i паглядзiце на
вокал. Чорныя клубы · дыму 
пад_ымаюцца у блакiтнае не
ба - гэта нашы прадпрыем
ствы так «клаnоцяцца» пра 

экалогiю. А дымавыя шлей

фы за аутатрансnартам - хi

ба яны nрыбавяць нам зда
ро.уя? 1 як жа караюцца вi
ноу1;1ыя? На мой nогляд, 

патрэбна зрабiць так, каб 
матэрыяльную адказнасць 

нёс непасрэдны парушаль

нiк экалагiчнан дысцыплiны. 

Вiноуны - плацi штраф з 
уласнай кiшэнi. Прычым, 

пералiчваць яго абавязкова 
на мерапрыемствы, звязаныя 

з ахован прыроды . 
- Георгiй Аляксандра-

вiч, скажыце шчыра: у выпад

ку, калi выйграеце перадвы
барную барацьбу i станеце 
народным дэпутатам, цi пз,
кiнеце Вы работу ва унiвер 
сiтэце? 

- Я хацеу бы цалкам пры
свяцiць сябе заканадаучай 
дзейнасцi, каб мае веды як 
вучо1;1ага, юрыста nрынеслi 

карысць· грамадству, людзям. 

3a r1icaлa 3. АЛЯШКЕВIЧ. 
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ВIНШАВАЛЬНАЯ ПАШТОfКА 

Па:rрыярх 
беларускага 

u 

~нтыказнауства 

ПIНГ-ПОН.Г 

Экспрэс
вадзiцепi? 

Вядучы папулярнай тэлеперадачы з самай нейтральнай 
iнтанацыяй паведамlяе аб ~<звышардынарнай» з 'яве - кож
ны другi канадзец мае уласную машыну i, натуральна, 
вадзiцельскае пасведчанне. Mafjляfj, i fj нас з гэтым усё fj ажу
ры i даfjным-даfjно «адсеклi» хвост чарзе на курсы па падрых
тоfjцы вадзiцеляfj iндывiдуальнага транспарту. Яна ж, мiж тым, 
цягнецца на два гады наперад. Чyfj, што раней дазвалялася 
здав_аць _экзамены fj ДАI на права кiравання транспартным 
сродкам пасля самападрыхтоfjкi ... 

Перwы бniн,? 
Быу час, пра такое казал~: 1нтэрнацыяналь

ныя сувязi. Падлiчвалi «круrляшы » працэн
тау замежн iкау ад аrульнай колькасцi сту
дэнтау унiверс iтэта, з iмпэтам пляскалi у дало
нi на вечары чарrоваrа зямляцтва, па раскла
ду наведвалi iнтэрнацкiя пакоi i лiчылi, што 
rэтыя меры прафiлакты кi у р атуюць ад узн i к
нення «замежных» праб J1 ем. 

«Персу-ворагу, якi празмерна выхваляуся : праз мноства 
стрэл сонца не riабачьще,- ней~i лакедэманянiн адказау: «Бу
дзем змагацца у цянi!» Кожньr студэнт-гiсторык у 50-70-я 
гады чуу гэту крылатую ,: фразу ад · прафесара 
Фёдара Макарав iча Нячая, якi з . захапленнем апавядау аб 
мужнасцi 300 спартанскiх воiнау. Спытайце аб гэтым i зараз 
выпускнiкоу гiстфака тых' гадоу i амаль ад кожнага пачуеце 
яе на лацiнскай мове. Няхай не усе з ix сталi спецыялiстамi
антыказнауцамi але. курс гiсторыi старажытнай Грэцыi i Ры
му, якi блiскуча выкладау прафесар Ф. М . Нячай, пакiнуу 
у ix станауленнi як гiсторыкау глыбокi след . 

- Экспрэс-падрыхтоуцы i 
зараз «зялёнае святло»,

пацвердзiу начальнiк аддзя.
лення па кантролю за пад

рыхтоукай вадзiцельскiх кад
рау i экзаменацыйнай рабоце 
ДАI УУС Мiнгарвыканкома 
маёр мiлiцыi Уладзiмiр Фё
даравiч СВIРЫДОВIЧ. 

Ю. МАЛАШЭНЯ, 
студэнт-завочнiк. 

ваюцца у групы для васьмi-

... гадзiннай падрыхтоукi i зда
чы экзаменау. З эксперымен
тальнай групы у дваццаць 

чалавек пасведчанне' атрыма
лi двое. Астатнiя засталiся 
з надзеяй на тое, што наступ
ныя дзве спробы з iнтэрва
лам у дваццаць дзён будуць 
больш уда_лымi . · 

Не уратавалi . « Ноу п роблемз» не атрыма
лася . Як пясок скрозь пальцы зн i калi добра

зычлiвасць i павага у адносiнах памiж савец
кiмi i замежнымi студэнтi!мl. 1 заутра нала
джваць маеты сяброуства, нап.эуна, было-; 6 
ужо позна. Таму мы, замежныя студэнтr;,r , 
вельм i удзячныя арганiзатарам «круглага 
стала» - першай спробы наладжвання дыя
лога памiж парткомам унiверсiтэта, дэкана
там па рабоце з замежным~ ~туд~нтамi,~ 
мrтэтам камсамола r прадстаунrкамr зямляцт-
вау . ' 

Але iнфармацыйны абмен не быу бы на
столькi плённым, калi б iмкненне дзейнiчаць 
сумесна не пацвердзiлася б канкрэтн~iм i 
рашэннямi аб прадстауленнi замежны х сту
дэнтау у вучоным савеце унiверсiтэта i па'д
рыхтоуцы спецыяльнага рэкламнага выпус'ку 
«Беларускага унiверсiтэта». ' : 9 сакавiка Ф. М. Нячаю 

спауняецца 85 гадоу. Яго 
лёс - гэта лёс яго пакален~ 
ня. Маючы за плячыма вопыт 
работы настаунiка у школе, 
пасля службы у Чырвонай 
Apмii Ф. М. Нячай у 1933 
годзе паступiу у Растоускi 

педагагiчны iнстытут, nасля 
паспяховага заканчэння яко

га быу прыняты у аспiран
туру Маскоускага дзяржуl"ti
версiтэта iмя М. В. Ламаноса

ва . . Яго навуковым кiраунi
~ом - быу выдатны савецкi ву
чоны А. В. Мiшулiн. У 1940 г. 
Ф . М . Нячай абаранiу канды
дацкую дысертацыю «Саюз

нiцкая вайна у першакрынi
цах». 

З 1945 г. Ф. М. Нячай 
назауседы звязау свой лёс 

з Беларускiм . дзяржауным 
унiверсiтэтам. З 1946 па 1953 
гор, ён працавау дэканам г i

старычнага факультэта, а за

тым узначалiу кафедру гiсто

рыi старажытнага свету (1953 
-1955 гг. ) i кафедру гiсторыi 
старажытнага свету j· сярэднiх 

вякоу ·. (з 1961 г.) . Яму па
шчасцiла працаваць разам з 

акадэмiкам М. М. Нiкольскiм . 
У 1965 · годзе Ф. М. Нячай 

абаран iу доктарскую дысер-
тацыю. 

Ф . М. Нячай плённа рас
працоувау самыя складаныя 
праблемы старажытнай гiсто
рыi. Яго манаграфii «Рым i 
iталiкi», «Утварэнне рым

скай дзяржавы» атрымалi вы
сокую адзнаку не толькi са

вецкiх, але i замежных да
след,чыкау. Прайшло некаль

кi дзесяцiгоддзяу, але гiсто
рыкi зноу i зноу звярта

юцца да ix: яны па-ранейша
му_ · застаюцца актуальнымi. 

У апошнi час Ф. М. Нячай 
займаец1,1а даследаваннямi · 

праблем гiсторыi Грэцыi ча
соу Гамера . 

З першага года навучання 

вучнi памятаюць яго наказ, 

што у навуцы бывае важным 
не толькi вырашыць#прабле

му, але i паст.авiць яе. Ф. М . 

Нячай вучыу сваiх студэн
тау i аспiрантау · быць са
мастойнымi у вывадах , пад
вяргаць сумненню . палажэн

нi 'самых вялiкiх 'аутарытэ
тау t°! aByK\, калi Я l,( Ы r;IЯf)Э· 
чаць матэрыялам першакры

нiц. Для яго .галоуным у наву
цы заусёды была прауда. 
Ф . М. Нячай за сваю плён

ную працу адзначаны дзяр

жаунымi узнагародамi . Зараз 

ён на заслужаным адпачын
ку. Яго вучнi, выпускнiкi 

гiстфака вiншуюць Фёдара 
Макаравiча з юбiлеем i жа
даюць не толькi моцнага зда

роуя , але i · новых поспехау 
у навуцы . 

М. КОРЗУН, 
дацэнт ; 

_В. ФЯДОСIК, 
дацэнт. 

Асобы, якiя самастойна вы
вучылi правiлы дарожнаrа 
руху, авалодалi тэхнiкай кiра-. 

вання аутамаб iлем, прайшлi 
медыцынскi агляд, пасля су

бяседавання у ДАI · i уплаты 
зборау (30 рублёу) залiч-

lнфармацыю аб парадку 
падрыхтоукi экспрэс-вадз r
целяу можна атрымаць па тэ
лефоне,;> 29-49-52 (аутаадказ
чык). 

Шарль Мд й ЕКУ; 
студэнт 4 курса аддзялення мiжнароднай 

журналiстык i, 

АДКРЫЦЦЕ СВАЙГО <<Я>> 
Каму з нас н е хацелася калi-iiебудзь леу згуртаваць вакол сябе студэнтау ма- такiх, каб потым не было сорамl'!а 

вынайсцi штосьцi невераrоднае, такое, лодшых курсау . Зараз лепшыя з ix перад тымi кiраунiкамi, якiя возьмуць ix 
каб усе пра rэта ведал~ 1 заиздросц1л1. складаюць ядро лабараторыi, якую ён на работу . Пакуль гзта залатое прав iла 
Памятаю, у студэнцкiя гады мы, як кажуць; узначальвае. Амаль усе абаранiл i канды- не падводзiла. Многiя выпускнiкi працуюц,ь 
валам валiлi у СНТ. Але так нiчога но- дацкiя дысертацыi. Але гэта не дае пад- зараз ва у_нiверсiтэце, у Акадэмii наву_к 
вага не адкрыушы, хутка разв iтвалiс.я cfr' стау высакамерна а,~;носiцца да студэн- БССР iншых ВНУ . Усе яны маюць • 
~;.т.удэнцкай навуковай , як, мiж iншым, тау . Тут стараюцца пазбягаць залiшняй добрую рэпутацыю. 
i са сваiмi марамi. 1 хто ведае, маrчыма у субардынацыi . Усе: i супрацоунiкi лаба- - 1 не толькi як выдатныя спецыя
кiмсьцi з нас заriнуу выдатны хiмiк цi торыi, i студэнты - калегi. Яны робяць лiсты,- працягвае размову С. К. ·Рахма
фiзiк, Гiсторык цi фiлолаr. агульную справу . 1 атрыманыя вынiкi - нау,- але i нядрэнныя кiраунiкi . Ть 1 я, 
Чаму так здарылася, што мы страцiлi таксама агульныя. За няудачы i памылкi хто прайшоу «загартоуку» у нашай лаб.а-

цiкаунасць да навуковай работы? Можа у кожны адказвае у поунай меры. раторыi, хутчэй пераадольваюць перыяд , 
нас не хапiла настойлiвасцi i жадання Як жа прыходзяць сюды студэнты? Цi адаптацыi у калектыве, умеюць налар,ж
працаваць, а маrчыма наадварот: вы- усе маюць магчымасць працаваць над тэ- ваць вытворчьrя адносiны . У сваёй лаба
кладчыкi не здолелi разв iць у нас rэтыя мамi, як iя вызначаюць асноуны напрамак раторыi мы не тол~ кi даём прафесiйн~rя . 
якасцi! работы лабараторыi? Якая карысць лабара- навыкi, але i абменьваемся думкамi, 

Вось чаму звычайна, калi .ра·змова iдзе торыi ·ад студэнтау i наадварот? Адказ на вядзём дыскусii па розных праблемах, 
пра студэнцкую навуку, мы недаверлiва гэтыя ; iншыя пытаннi я атрымала, калi абмяркоуваем асабiстыя п_ытаннi. 1 што не 
пацiскаем плячьrма: мауляу, якая там на- · пагутарыла з С. К. Рахманавым. менш важна: тут студэнты вучацца быць 
вука"? Але не спяшайцеся скептычна усмi- Сярге й Кiмав iч цi то жартам, цi то усур ' - дысцыплiнаванымi. 
хацца. Зазiрн i це у лабараторыю xiмii ёз зауважыу : да нас могуць трапiць толь- Зараз у лабараторыi таксама працу-
фотапрацэса·у -НД(ФХП"; Вы пераканаеце: кi хлопцы, дзяучатам тут рабjць няма ~{.аго , юц·ь каля дзесяцi· с·тудэi1тау ·(дарэчьr, са-
ся , ш,: о у ёй (гэта не гучныя словы) пануе Я спача~ку засумн,jjвалася, , але калi пера- мыя стара_нныя здольныя на трэцiм 
творчая атмасфера~студэнты . па-са- каналася, што тыя, хто хоча працаваць i курсе зал1чваюцца на палову стаукi). 
прауднаму займаюцца навукай. Тут выдат- дабiвацца пэуных вынiкау, сапрауды пра- Разам з навуковымi супрацоун iкамi яны 
на · ужываюцца побач кандыдаты навук - водзяць тут увесь вольны час, амаль зга- займаюцца пошукамi шляхоу удасканален
штатныя «адзi"нк i» лабараторыi, i зусiм дзiлася з субяседнiкам. Жанчыне i са- ня фотапрацэсау . Правёушы шматлiкiя 
яшчэ маладыя навукоуцы. Дарэчы, апош- прауды цяжка сумяшчаць службовыя аба- даследаваннi, у якi х удзельнiчалi i сту
нiя не адчуваюць · сябе хлопчьrкамi на па- вязк i з хатнiмi . Сяргей Кiмав iч, як i я, дэнты-хiмiкi, тут пераканалiся, што фота
бягушках . З iмi гавораць на роуных, не перакананы у гэтым. Але яго непакоiць ·матэрыялы, якi i мы звычайна кары~та
баяцца даручаць самыя складаныя i ад- iншае. емся, в~льмi недасканалыя, напрыклад-, 
казныя даследаваннi. Многiя з ix маюць · на- ~ На жаль, з кожным годам змян- яны маюць нiзкую адчувальнасць да свят-
вуковыя публiкацыi . шаецца колькасць рабят, якiя цалкам пры- ла . Калектыву" лабараторыi удалося дака-

Сярrей Кiмавiч Рахманау - загадчык свячаюць сябе навуцы,- выказвае зане- заць, што яе можна павысiць, як, дарэчы, 
лабараторыi, кандыдат хiмiчных навук пакоенасць С. К. Рахманау.- Не ведаю, i на звычайных чорна-белых матэрыялах 
не так · дауно сам быу студэнтам . з чым гзта звязана: цi то iнт11рэсы у лю- атрымаць шматколернае адлюстраванне. 
Тады i пач ау займацца навуковай работай . дзей стал i больш рознабаковымi, цi то Выкарыстанне рэзультатау гзтых даследа
Спачатку , безумоуна, не усё атрымлiвала- менш арыентаваны яны на поспех . Ча- ванняу у медьщыне, ядзернай _ энерrетьщы 
ся, часам было крыудна за чарговую няу- сам прыходзяць студэнты, здаецца, i ня- д а з во лiць павысiць прадукцыйнасць працы 
дачу, але нiколi не узнiкала жаданне усё дрэнныя, а вытрымаць выпрабаваучы тэр- i з зканомiць рэсурсы. Важна, што яшчэ 
кiнуць, наадварот, з ' яулялася нейкая ·упар- мiн не могуць. Няма той настойлiвасцi, сту дэнтамi будучыя мал ады я спецыялi

----------------------------- тасць i настойлiвасць . Хацелася абавяз- мэтанакiраванасцi, самаахвяравання, без сты удзельнiчаюць У ~ялiкiх i важн_ых 
ГУТАРКI З · НАГОДЬI ... кова даказаць сабе, што гэта табе пад сiлу. якiх не можа iснаваць навука. Ей бабо усё · справах. Гэта на~учы~ rx быць· сапр~уда

у такiя вось цяжк}Я хвiлiны вельмi дарэ- аддай, або н i чога. Таму тыя, хто ачыць, нымi гаспадарамr, думаць па-дзяржаун -
чы была падтрымка выкладчыкау. 1 не што гуж яму не пад сiлу, адмауляюцца му . 

Аб'ява, змешчаная на стэн
дзе, што стаiць у холе пер

шага паверха галоунага кор

пуса унiверсiтэта, паведамs 

ляе : «У рэстаране «Свiслач» 
ёсць в11кан.тныя месцы на 

зiмова-вясеннi перыяд: швей
цара, гардэробшчыка. Звяр-
т_ацца у аддзел кадрау рэста
рана». 

Куды звяртацца1 У аб ' яве, 
прауда, ёсць прыпiска , што 
усе пытаннi - у аддзел кад
рау . Але н i дакладнага ад
расу , н i нумара тэлефона 

нiдзе не значылася. Да
вялося затрацiць нямала ча-

· су, каб удакладнiць, куды ж 
тэлефанаваць (i гэта улiч
ваючы , wто у мяне ёсць 

службовы тэлефон) . Нарэш
це, у аддзеле кадрау рэс та 
рана прыемны мужчынскi 

голас на маё пытанне: « Цi 

3 стао. 

можна уладкавацца на рабо
ту1» паабяцау высветлiць усё 
дакладна i пазванiць хвiлiн 
праз дзесяць. 

Чакаць давялося тры днi. 
1 калi цярпенне скончылася , 
зноу пачала надакучаць сама. 

- Месца гардэробшчыка 
ужо занята,- паведамiла 
мне iнспектар аддзела кад
рау «Свiслачы» В . А . Кан
драхiна,- а на пасаду швей
цара мы з большай ахвотай 
возьмем не студэнта. 

Каментарыi, як кажуць , не
патрэбныя. Уяуляю , якое 
расчараванне адчуе студэнт, 

прайшоушы па с.,:rядах не ад
ной, а дзвюх-трох такiх «лi
павых» аб'яу . Навошта , ска
жыце, яны, калi адно месца 
ужо занята, а другое не для 
студэнта1 

3 . дЛЯКСдНДРдВд. 

толькi мудрай парадай , але i практыч- ад яго. 
най дапамогай. У лабараторыi перакананы, што лепш 
Ужо у той час С. К . Рахманау здо- падрыхтаваць менш спецыялiстау, але 

ЗАВОЧНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФII 

П-АДРА ,няйЦЕСЯ! 
(ПРАВIЛА ЛIНЕйНАСЦI) 

Пасля знакау ,' якiя змян1л1 сваю пазiцыю , мы працяrвал i 
пiсаць слова на тым узроунi, на якiм аказалася пяро: 

вилки пилки ПЛИТRИ 

Ус_ялякае правiл~ · аднак, мае выключэнне. Правiла лiней
насц1 (або радковасцi) · яюраз i разглядае выключэнне з 
аrульнаrа правiла. Не абавязкова riicaць знакi на новым 
уз роунi, можна вярнуцца на асноуную лiнiю': · 

Ш ZP tr2 · И7 
выmки МЫШRИ СТИIПRИ дымки 

дс_аблiва ахвотна вяртаюцца иа асноуную лiнiю двухмерныя 
знак~: 

испёR испить испестрить 

. ~равiла лiнейнасцi дазваляе ,вяртаць знакi на асноуную 
л1н1ю нават,.r тых выпадках, калi чарrовая галосная патрабуе 
н?ваrа па-?, ему. ·Слова «висит» прав iла лiнейнасцi дазвал я е 
п1саць так1м чынам: 

Галосная i тут прапускаецца, а з~1чная вяртаецца на 
асноуную л iнiю . Аднак нам патрэбна клапацiцца аб ТЫМ·, 

-каб лёгка прачытаць стэнаrраму. Таму слова «висит» 
лепш пiшыце так: 

висит 

Прапускаць rалосную i мы будзем тол ькi у выключных 
выпадках, напрыклад, у слове «вышивки»: 

11? 
ВЫ!ПИВКИ 

Без сярэдняй rалоснай усё-такi можна здаrадацца, якое 
слова застэнаrрафавана: выш ... вки. · 

Урок вёу 
Уладзiслау ГЕРдСIМдS'. 

. . 
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МАСТАЦКАЯ ГАС IНАЯ 
_,мя_СПАСЦI г АЮЧ ·ЬI 

С-ВЕТ ЧАЛАВЕКА 
., 
у 

БАЛЕТ, БАЛЕТ, БАЛЕТ ... 

• 
в1хуры танца 

Калi бяруць iнтэрв 'ю у Уладзiмiра Дашука - к i 
напублiцыста, выпускнiка факультэта журналiстык i , 
чамусьцi пачынаюць з яrо прозвiшча. Н а мой поrляд, 
rрты чала11ек у сваiм творчым i асобасным развiцц i 
дасяrнуу такоrа узроуню, калi рабiць акцэнт iменна 
на rэтым няёмка. Так, Валодзя нарадз iуся у сям'i вя
домаrа майстра беларускаrа дакументальнаrа к iно 
В iктара Дашука, стужкi якоrа папоунiл i класi ку 
дакументалiстыкi: цыклы «У вайны не жаночы твар », 
« Я з забiтай вёскi» . Безумоуна, rэта аказала уплыу 
на лёс сын а, яrо выбар, я·к i вiдавочна тое, што сын 
стау - вучнем бацькi i у рэжысуры, i у жыццi. 

Магчыма, яшчэ рана казаць 
аб творчай пераемнасцi. У 
многiм фiльмы Уладзiмiра 
Дашука недасканалыя, з не
закончанай думкай, iдэяй. 

Але тое, што яны партрэтныя 
- безумоуны плюс i рэжы
сёру, i чалавеку - Уладзi
мiру Дашуку . Таму што , каб 
icцi на шчырую размову · з 
чалавекам (а без таког.а дыя
лога сучасная дакументал i
стыка немагчыма, калi гэта 

сапраудная публ iцыстыка), 

патрэбна валодаць пэуным 
запасам душэуных сiл, жьщ

цёвым вопытам, нарэшце, 

упэуненасцю у тым, што ге

рой будзе цiкавым для гле
д•ача . 

Марадзёр з «Граху» i на
родны скульптар з «Партрэта 

з сякерай» iндыl!iду
альнасцi. Рэжысёр у гутарцы 

з iмi гэта усяляк падкрэслi

вае, спрабуе ix рас крьщь, 
зразумець; дапамагч"1 зра

бiць гэта гледачу. 
Фiльм «Партрэт з сякерай» 

(аутары Ул. Дашук, С. Смiр
ноу) атрымауся, на мой по
гляд, крыху сумным, драма

тургiчна рыхлым" пазбауле
ным дынамiкi . Цiкавыя факты 
сцэнарыя , напоуненага 

людзьмi - аднавяскоуцамi 
мастака, ды i сам lван Су
прунчук здавауся асобай са

мабытнай i моцнай. У фiль
ме ж герой мала цiкавы, 

схематычны, нейкi сiмвал 

«народнай душы». Пачаушы 
пабудову драматычнага кан
флiкту як супрацьборств а'" ду
хоунага i бездухоунага, рэ
жысёр - ён жа аутар дыктар

скага тэкста - зусiм нечака

на заяуляе у сярэдзiне фiль
ма, што яго больш цiкавiла 
сям ' я, чым скульптуры lвана. 

1 гэтым разбурае стройнасць 
думкi, драматургiчнага ра

шэння фiльма. На мой погляд, 
найбольш удалiся шчырыя 

гутаркi з мацi мастака. У ix 
цалкам праяуляецца талент 

Д~шука-журналiста: уменне 
слухаць чалавека, накiроу

ваць гутарку , перадаваць гле 

дачу сваю любоу да героя . 
Больш таго, мне здаецца, 
што калi б фiльм быу пра гэ
ту жанчыну , якая шмат паба
чыла на сваiм вяку,- гэт а 

быу бы поспех . 

Сцэнарый «Граху» ' («Ма
радзёры») .1. Дылеускага уяу
_ляу закончаны драматургiч

ны твор, дзе прадумана усё 

- ад дакладна . пастауленай 
праблемы, да яе вобразнага 
вырашэння. Пазiцыя аутара 

была зразумелай - адмоу
ная. Ды iнша й ян,а i быць не 
магла. 

Але рэжысёр паглядзеу на 

праблему шырэй . Толькi у 
сцэнарыi засталiся тыя, хто 
абкрадау пакiнутыя жыхарамi 
дамы у. Нараулянскiм i Бра
гiнскiм раёнах, хто «чысцiу » 

дачь1 у Мiнскай вобласцi . Рэ
жысёра ж больш непакоiлi 
прычыны, вытокi марадзёр
ства у наш час : Адкуль яны 

узялiся? Што парадз iла гэтых 

людзей , для якiх н яма нiчога 
святога? Упершыню аб гэтай 
з ' яве загаварыу А. Вазнясен
скi у паэме «Роу» .. 
Адна дзеючая асоба (ге

роям назваць нiяк не магу) 

тлумачьщь, што яна вырасла 

на адмоуных адносiнах да рэ

лiгii i рабаваць цэрквы - не 
сорамна . Ен цудоуна памятае , 
як здымал i крыжы з купа-

лау, як «улады» зачынялi . 
цэрквы, якiя потым пера
тваралi у нарыхтоучыя пунк-

ты. 

«Душа» была зн i шчан а, 
як нешта нематэрыяльнае , я к 

i паняцце «грэх», тое, што 

супрацьпастаулялася ёй . Маг

чыма, менавiта тады былi 
закладзены першыя цаглiнк i 

у сцяну бяздушша , беспа
каранасцi i усёдазволенасцi . 

А пазней, калi iдэалы i i сцi

ны, здабытыя крь1вёю i мука
мi людзей, сталi проста ло

зунгамi, гэта сцяна атрымала 

свой закончаны выгляд . А . 

Блок аднойчы сказау: 

«Юнацтва - гэта адплата» . 
Хлопец, якi не iснавау у 

сцэнарыi, у фiльме - галоу

ная дзеючая · асоба. Промы
сел на закiнутых могiлках ён 

апраудвае так: у магiлах 

ляжаць астанкi белагвар
дзе йцау. Гэта магiлы ворагау, 
таму сумленне яго чыстае. 

- 1 усё "Ж, навошта ты гэ-
та робiш? - пытаецца рэжы
сёр. 

- Дзеля вышэйшай iсцi-

ны,- адказвае марадзёр 
(ён, дарэчы , з такiм азна-
чэннем цалкам згодны). Але 

што гэта за iсцiна? Ды i на
огул цi iс нуе яна для гэтага 

хлопца? Мы так i не даведа
емся. 1 вiна у гэтым - ·рэжы

сёра. Тым больш, што яго 
устаноука на героя даволi 

зразумелая : у чалавека ёсць 

свая фiласофiя, сваё бачанне 
свету, свае адносiны да яго. 
Ен не вузкалобы прымiтыу, 
якi хоча любымi спосабам i 
зарабiць . 

- Гэта Мефiстофель" у 

я кога адабрал i веру у бога , 
а веру у чалавек.а не дал i ,

так сказау пра героя Ула
дзiмiра Дашука Аляксандр 

Герман на заключным пася

джэнн i XV I агляду-конкурсу 
творчай прадукцыi.. «Бела

русьф iльма » за 1987 год. 1 
дадау: - Р эжысёр зразумеу 
i палюбiу яго , таму не змог 

падн яцца над iм . А быу жа зу
сi м б лiзка ад поспеху . 

Пазiцыя Уладзiмiра Дашу

ка у аднос iнах да свай го ге

роя так i застанецца незразу
мелай . Апошняе iнтэрв 'ю 

пасля во i нскай прысягi па , 
чынаецца з пытанн я : «Артур , 

гледачам так i не будзе зра
зумела, як i ты: добры цi 
дрэнны? А што ты думаеш 
пра с ябе?» 

А ён нiчога не думае - ня

ха й глядач усё вырашае сам . 

Г эта адказ i Дашука таксама. 
Аутар · не перашкаджае гле

дачу, н iчога не навязвае , па

кiдае права выбару за i м. 
дсаблiва маладому гледачу, 

якога любое навязванне дум
кi прымусiла 6 зрабiць ад
варотны крок i цалкам пры
няць Артура «за свай го», та

му што ён часта гаворьщь пра 

праблемы , я кi я зразумелыя 

многiм людзям . 

Развен чвання няма у гэтай 

стужцы, але ж_ i п 'едэстал 

нiкому не будуецца. Рэжы
сёр аддае перавагу у пуб
л iцыстьщы прынцыпам да
кладнасцi i праудзiвасцi , а не 

тэндэнцыйнасцi. У гэтым ба
чьщца яго павага да гледа

ча, жаданне размауляць з i м 

на роуных . Не даруючы, не 
апраудваючы, рэжысёр усё ж 

спрабуе зразумець . На мой 
погл яд, гэта прын цып буду
чага - будучай размовы гле
дача i мастака, · розны х п а ка
ленняу, проста зносiн лю

дзей. 

Этапнай у творчасцi У ла

дзiм i ра Дашука з ' яуляецца 
стужка «Пейзаж пасля бiт
вы » , тэму якой можна вы

значьщь словамi: Чарнобыль, 
' зона, людз i . Але аб гэтым у 
час наступнай р'азмовы . 

Ж. М I ХАйЛАВА. 

ДОШКА АБ 'Яf 

«XPOHIKA 
жыцця 

Iicyca Хрыста» па Еван 

геллю ад Лукi - каля ро

в ая мастацкая стужка , 

я кая будзе дэманстравац
ца 2-га сакавiка у 14.30 
у а ктавай зале галоун ага 
корпуса. Кошт б iлета 

1 руб. Набыць яго мо
жна у студэнцкiм клубе (п . 

401 галоунага корпуса). 

жыцця сэнс . 
и звуки музыки слились 

с порывом,. трепетом движенья, 

· и понеслось по залу ввысь 
дыханье танца вдохновеньем. 

«3 ycix мастацтвау балет здаецца мне са
мым радасным . i святочным»,- п iсала вядо

м ая савецкая балерына. Таццяна Вячаславава . 
Здаецца? tle тольк i . Гэта сапрауды так. 
П роста у любога свята , i' балет не выклю

чэн не, ёсць буднi , ш эрыя i сырыя, сумныя i 
цяжкiя , але менавiта гэты рабочы цяжар 
нараджае лёг касць i свабоду выканауцау 
для гледача, для нас . 

Гучаць акорды, п адымаецца зас Jюна i .. . -
падумаць тол ьк i , без усялякай машыны ч а
су - мы пераносiмся у пазамiнулае стагоддзе, 
калi на сцэне «Спячая прыгажуня » або «Ле
бядз iнае возера» , або я шчэ далей : да вытокау 
жыцця чалавеч ага - « Стварэнне свету». 1 
усё выглядае складана i проста, з разумела i 
загадкава. Танец, рух , мастацкi свет - абы
ходзяцца без перакл адчыка . lx мова гучыць 
без слоу, ды слова i не у стане ix раскрыць -
гэта iншае вымярэнне, iншая сфера, што клiча 
i прыцяrвае, захапляе, але не патрабуе тата
л iтарнасцi разумення , асэнсавання адзiнага. 
Кожны. разам з _кампазiтарам, балетмайстрам, 
мастаком , рыжысёрам стварае свой твор для 
сябе сам. Я к адч увае , думае, разумее. 
Колькi гледачоу - столькi аутарау, i таму 
кожны балетны спектакль ...J гэта радасць 

адкрыцця творчай работы. 
Павер це, застацца абыякавым вельм i 

цяжка: надта моцны i. цудоуны букет мастацт
вау, сабраных разам i паднесеных - Вам . 
Спачатку было слова, але яшчэ раней -

рух, якi нарадзiу яrо. Дзiця яшчэ не можа га
варыць, але так забауна i люба- варушыць 
ручкамi i ножкамi! Так i ч алавецтва у сваiм 
маленстве пачынала жыццё i зносiны з руху 
i . танца, у гэт!,!м першынстве еакрэт яго усе
зразумеласцi i усеаrульнасцi . 

Беларуск i балет нарадзiуся пазней мас
коускага, i трупа, безумоуна, не такая вядо
мая i славутая, як Вял iкага цi Юраускага 
тэатрау. Але галоуны балетмайстар В . Елi 
зар ' еу упауне м а"е права кiнуць пад нor i 
Ю. Грыrаров iчу б еJ1ую пальч атку, якая клiч а 
да спаборнiцтва у п аядынку . -

Хто хоча перака нацца у гэтым сам,калi 

ласка, шчыра запрашаем у Вялiк i · тэатр 
БССР, ~то на плошчы · Парыжскай камуны 
(былой Траецкай гары) . Адн ак пра б iлеты 
просьба паклапацiцца заrадзя - пасля з'яу 
лення у· горадзе афiш у тэатральных касах 
бiл еты хутка таюць. -

ТоJ1ьк1 за а пошн iя гады гор ад, ды i рэс
публiка (на усю Беларусь труп а Елiзар ' ева 
адзiная) был i парадаваны парадам nрэм ' ер 
ных спектакляу . 1 я к iх! «Кармiна- Бур ана» , 
«Вясна свяшчэнная » , «Рамэо i Джульета», 
« Спячая прыrажуня». П рычым, п астаноу ка 
«Вя сны » н а музыку 1. Стравiнскага прызна
на Jtепшай у СССР . 
Ал е , як вядома, леп ш ым доказам бясспрэч 

най i сапраудн ай знач н асц i у НАС· служыць 
прызнанне у IX. Заходнiя прадзюсары 
бесперапынна п ра111уляюць непадроб ную 
цiкавасць, што BЫ JI iваецца у канкрэтныя 
зап ра шэнн i , да беларускага балета. Нiво-

, дз iн з апош'нiх сезонау тэатра не быу абдзеле
ны га строл я мi за мяжой. Вось i зар аз амата
ры i n р ых iльнiкi мастацтва танца ведаюць : 

пасJ1я 14 лютага з тэатральных аф iш i са сцэ
ны зн iкл i балетныя п астаноукi - тэатр зноу 
у ад'ездзе, на гэты раз у I ндыi. Я к ён будзе 
прыняты у краiне, што славiцца сваiм i спева
м i i танцамi? 

Вернецца тэатр, вер нецца- i прэм'ера « Спя
чай п рыгажунi», якая што кольвечы пач ал ася 

i партыю у якой не п аспела выканацв заслу
жаная артыстка БССР Т . Я ршова (канфл iкт
ная сiтуацыя з Елiзар'евым з-за п аклону 
законч ылася для яе адхiленнем ад першай , 
прэм ' еры i строгай вымовай) , вернецца на' 
сцэну з заганнаrа круга траум J!Юб iм iца пуб-
л iкi заслужаная артыстка БССР \ . Душке
вiч i зноу для артыстау пачнуцца буднi рэпе
тыцый i урока харэаграф ii, а для нас, r леда
чоу, узновяцца радасныя спатканн i з цудоу
ным, прыняць удзел у як iх нiколi не позна. 
Далучэнне да « самаrа радаснаrа i святоч

нага з ycix мастацтвау » абварожыць , абага
цiць, узвысiць , i тады стане немаrч ымым i 
сумным жьщцё без балета, без вiхур , хваляу 
i пульса танца .. . 

, В. ЮСЯЛ ЕВА . 
НА ЗДЫМКУ: с,цэ на з балета « Вясна 

свяшчэнн ая ». 

Тады палову ганарару . 

Палову? 

мне 

што 

ЗА KYЛICAM I Касцюкоjскi • 
1 кампанiя 

1_ Добра, добра, супакойся .. . Я пажартавау. Не трэба 
нiчога . У мяне самога грошай куры не клююць ... Таму 
н яма нi кур, нi грошай . 

м. яншы н. 
Чаму Вы не здз iул яецеся з таrо, я к я пахудзеу? 
Так, я зауважыу . Адкры йце сакрэт. 

.' Паэт i кiнар.раматур г Якау Касцюкоуск i , вядзе зап iсы 
ц~кавых раз~оу са сваiм i сябрам i : 'артыстам i, рэжысёрамi, 
драматургам~ ... 

Б. А НДРЭЕSi'. 

Вы былi у Кiеве, 'Барыс Фёдаравiч? 
Так . _ дарэчы, бачыу там Вашу карцiну . 
Ну, 1 як Вам? 
А што Вам сябры кажуць? 
Пакуль нiчога . 

. _ Як ~iчога? Няужо Тарапунька не сказау, што Вы на-
п1сал1 ген1яльны сцэнарый? 

- Не . 

А Штэпсель не пав iншавау з вялiкiм поспехам? 
Не. 

1 Бернэс не хвалiу? 

- Не, не х вату. 

- Тады у Вас сумлен ныя сябры . 
М . БЕРНЭС. 

Ты ужо мемуары пiшаш? 
Не. Так, т6е-с~е зап iсваю .. . Пра цiкавых людзе й. 
1 пра мяне ёсць? 
Вядома , за пiсваю усё , пачынаючы з нашага знаёмс тва ... 
1 шмат ужо зап iсау? 
Дастаткова ... 

- А ты ужо дайшоу да таго дня, калi узяу у мяне пласцiн 
ку Азнавура, я кую i сён ня не вя рнуу? 
Я . СМЕЛЯКОУ. 
М iж iншым, з цябе належьщь . У тваёй «Аперацыi « Ы» 

чытаюць мае вершы . 

- Добра. 

А Вам навошта? 

Для адной актрысы . Адны ёй прапануюць бегаць, дру
г i я - Кiславодс к. 

Хай робiць i адно, i другое . 
- Не зразумеу ... · 
- Няхай бяжыць у Юславодск. 
\. П Ы Р ' Еs:': Што з Вамi , /ван Аляксандравiч? 
Жудасны спектакль . Я боле й не магу. Пойдзем . 
Няё'м ка . 

l ншыя ж, глядз i , выходзяць . 

У ix ёсць бiлеты . 
Туды i назад? , 
Ва усялякiм выпадку, янь.1 ix куплял i , а нас запрасiу аутар 

n ' есы. 

- Ну, добра . Дачакаемся антракту, куплю бiлеты i пайду 
на закон на й аснове . 

БЕЛАР-УСКI VHIB[RCIT3I 
Цана 2 кап. 1 СА КАВ I КА 

М iнс кая пал iграф iч на я . фаб р t.11,. 1 ~ ;~ к_ 2()() ') _ 

220080., Мiпск-80, YHIBEPU · 
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Рэдактар 
М . Г. ЗАГО Р С l(hЯ. 
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