
\ 

П~АЛЕТАРЫI YCIX KPAIH, ЯДНАИЦЕСЯ! 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАS' \' 

6f · 
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 

( 
. ПРАЦОS'НАГА ЧЫРВОНАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАfНАГА 
УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1, ЛЕНIНА. 

BIBAT! 

-.а 
а1 

3 
ta 
ж: 

29 ·сдКАВIКА НА ПАШЫРАНЫМ ПАСЯДЖЭННI ВУЧО
НАГА ·сАВЕТА РЭКТАРАМ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНА
ГА УНIВЕРС\ТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА БЫУ АБРАНЫ ФЕ
ДАР МIКАЛАЕВIЧ КАПУЦЮ. 

Вынiкi галасавання: «за» 105, «супраць» 3, 
«устрымаушыхся» не было, несапраудных -бюлетэняу 
таксама. 

«А ц! будзе выбар? » - сумнявалiся мноriя нашы чытачы, 
даведаушыся, што на па1,:аду рэктара прэтэндуе пакуль толькi 
адзiн чалавек. Выбар быу. Хоць канкурэнтау Фёдару Мiкала
евiчу _ Капуцкаму так i не знайшлося. Адсутнасць альтэрнаты
вы няхай застанецца на сумленнi большасцi членау вучонаrа 
савета унiверсiтэта, якiя далi дазвол балацiравацца у рэктары 
усяrо аднаму прэтэндэнту. · 

1 усё ж выбар быу. Выбар далейшаrа лёсу нашай шматпа
кутнай альма-матэр. На гэты раз мы звязалi яrо з прафеса
рам Ф. М. Капуцкiм. 
«Таленавiты вучоны, выдатны арrанiзатар, бясспрэчны лi

дэр , дэмакратычны кiраунiк i проста добры, шчыры, спаrад
лiвы чалавек»,- характарызавалi Фёдара Мiкалаевiча высту
паючыя. Галасаваць супраць кандыдатуры будучага рэктара 
нiхто адкрыта не заклiкау. Для нас, зв1,1клых сёння да 
rарачых выбарчых спрэчакr дыскусiй, нават лаянак, стрыма-

К'АНТАКТ 

Першы 
У гэтым навучальным годзе 

ва унiверсiтэце створана ка

федра беларускай мовы 
лiтаратуры для прыродазнау

чых факультэтау. Сваю зада
чу яе выкладчыкi бачаць не 
толькi у тым, каб пазнаёмiць 
студэнтау з riсторыяй бела
рускай мовы, лiтаратуры, 

культуры, але найперш у тым, 

каб моладзь зразумела неаб
ходнасць гуманiтарнай пад

рыхтоукi для кожнага, адчу

ла боль за страчаFtае i свя
дома павярнулася тварам да 

вянец 

та фiлалагiчных навук У. На

вумовiча, 1. Шамякiн рас
казау пра сваё маленства, 

пра голад 30-х гадоу, пра 
карпатлiвую працу у архiвах 
у час напiсання гiстарычнага 

рамё1на «Петраград 
ррэст» ... 
Сёння на стале · народнага 

пiсьменнiка - чарговы ра

ман. На гэты раз аб ' ек:rам 
увагi абрана трагедыя Чар
нобыля. 
Зразумела, удзельнiкi су

стрэчы цiкавiлiся не толькi 

. творчасцю пiсьменнiка. Пы

таннi часам былi самыя неча
каныя: 

насць i аднадушнасць на выбарах рэктара можа здацца з 'явай 
зусiм не перабудовачнай. Аднак паспяшаюся запэунiць: 
аднаrалоснасць у дадзеным выпадку не трэба атаясамляць 
з застойнай раунадушнасцю. __ ~ 
Выбары раптам ператварылiся у раду_ зацiкауленых Г 

занепакоеных лёсам унiверсiтэта людзей . Няшмат было пы
танняу прэтэндэнту , больш - раз.,,ваr над вострымi i надзён
нымi праблемамi нашага занядбанага флагмана. Значыць, 
не давядзецца новаму рэктару фармiраваць сабе кабiнет 
аднадумцау, застанецца толькi працаваць. Многа, самаадда
на, творча, плённа. \ншаrа выйсця няма. Гэта i наш з вамi вы
бар, паважаныя выкладчыкi, супрацоунiкi i студэнты. 
Новы рэктар нiчоrа не абяцау. Hi· льгот, нi прывiлей, 

нi лёrкаrа жыцця увоrуле. ·толькi цеснае супрацоунiцтва, 
толькi узаемаразуменне i клопат аб дабрабыце .унiверсiтэта 
дасць пэуны вынiк. Ра~ам мы нешта зробiм. Таму наш выбар 
не проста давер Фёдару Мiкалаевiчу Капуцкаму, надзея на 
яrо вопыт, мудрасць, розум, а i наш усеаrульны абавязак, 
вялiкi шанц - на адраджэнне храма беларускай нацыяналь
най навукi. 

Спадзяюся, што мы не памы;11iлiся. 

пiсьменнiкам? Цi прынесла 
сустрэча з iм нешта большае, 
чым спатоленне абывацель-

скай цiкаунасцi? , 
Напэуна. 1 асаблiва абна

дзейвае пачатак сустрэчы, ка

лi беларускага пiсьменнiка 
вiтаf студэнт, таксама бела
рускi у нацыянальным 

адзеннi. !:н чытау на памяць 
маналог настаунiка з рамана 
«Крынiцы» ... 

Так, раунадушнага гэтым не 
абудзiш, пачуццю нацыяналь
най годнасцi не навучыш. Але 

першы вянец пакладзены. 

1 хаця адзiн вянец яшчэ не 
хата, сцены узводзяцца. 

М. МАСТОУСЮ. 
Фота Р. КАБЯКА. 

ГАЗЕТА S'ЗНАГАРОДЖАНА ГАНАРОс 
ВАй ГРАМАТАЙ ВЯРХОS'НАГА САВЕТА 
БССР 
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Юрысты чытаюць 

Баrушзвiча 
!:н . - пачынальнiк новай 

беларускай лiтаратуры, вы
датны беларускi паэт . У гэ
тыя веснавыя днi мы успа

мiнаем яга iмя асаблiва ·часта 
- . Францiшак Казiмiравiч 
Багушэвiч. 
Няма у Мiнску пакуль нi

воднай вулiцы з такой назвай, 

няма на радзiме паэта помнi

ка. Магчыма, 150-гадовы юбi
лей стане рашучым штурш

ком для узнаулення нашай 

памяцi . А усе мерапрыем
ствы, яму прысвечаныя, 

па-новаму раскрыюць для нас 

асобу славутага беларускага 
грамадзянiна . 

Для тых, хто стау удзельнi
кам навуковай канферэнцыi, 

што адбылася 21 сакавiка на 
юрыдычным факультэце, ·iмя 

Багушэвiча стала менш загад
кавым i больш цiкавым . Ад
былася гэта падзея менавiта 
у юрыстау, ба паэт быу яш
чэ ... ix калегай. Таму на кан
ферэнцыi чаталiся не толькi 

вершы Францiшка Багушэвi
ча, iншыя яг .о творы, але i 
урыу15i з судовых спрау, у 
якiх ён прымау удзел у якас

цi адваката. 

1 усё ж асноунай часткай 
размовы, якая вялася на 

канферэнцыi, была творчасць 
Баrушэвiча-паэта. 

Гэтаму было прысвечана 
уступнае слова вядомага бе

ларускага паэта i вучонага-

РАЗМЕРКАВАННЕ 

фiлолага А . А . Лойкi . !:н 
расказау аб ролi, якую адво
дзiу Францiшак Багушэвiч 
мове, як вялiкай нацыяналь
най i культурнай каштоунас
цi. 

Пра Багушэвiча - рэвалю
цыянера, дэмакрата, удзель

нiка паустан_ня пад кiрау

н i цтвам Кастуся Калiноу
скага, абаронцу ycix абяз
долены х - гаварыу у сваiм 

выступлен н i даследчык жыц

ця i' творчасцi паэта пiсь-
.меннiк У. 1. Содаль . Лепшыя 
сатырычныя вершы Багушэ

вiча былi напiсаны дзякую
чы вопыту юрыдычнай дзей

насцi . Многiя з ix выкрыва
юць несправядлiвасць цар

скiх судоу, крытыкуюць ix 
цяганiну i заадмiнiстрава
насць. 

Супрац оун i кi факул ь -

тэцкай I бiблiятэкi да дня 
правядзення канферэн

цыi арганiзавал i выстау

ку творау Ф. Баrушэвiча 
розных гадоу выдання i прац 
лiтаратуразнауцау, прысве

чаных яга творч асц i. 

Мова - душа народа. Гэ

тыя славы запiсаны у першых 

радках Закона аб дзяржау
най мове Беларускай ССР. 
Належаць яны Францiшку 

Багушэв i чу. 
Т . ДОУНА Р, 

дацэнт юрыдычнаrа 

факультэта. •. 

1 нацыянальнага адраджэння, 

стала яе шчырым прыхiль

нiкам. Таму было вырашана 
не абмяжоувацца лекцыямi, 
а арганiзаваць шэраг сустрэч 
з пiсьменнiкамi , даследчыка

мi лiтаратуры, гiсторыкамi. 

Не выпадкова першым на 
такую сустрэчу бы·у запроша
ны 1. Шамякiн - яга рама
ны i аповесцi добра знаёмыя 
моладзi, а значьщь не мажа 

не цiкавiць i асоба аутара. 

Цi зауседы старонкi 

Вашых раманау пра каханне 

спiсаны з Вашага уласнага 
жьщця? 

- Калi пiшаце, Вы многа 

спiце? 

П . НАВОйЧЫК, 
выкладчык кафедры 

беларускай мовы 'i лiтара 
туры для прыродазнаучых 

факультэтау. 

Такая ж ранiца паутаралася шмат разоу 
на працягу пяцi гадоу. 3 прадчуваннем кож
най cecii, з хваляваннем перад кожным 
экзаменам ... 

Т ваё развiтанне з iм пачалося, калi ' ты 
пакiнуу свой подпiс насупраць месца буду
чай работы. 

28 сакавiка у гэтым упэунiлiся пяцiкур
снiкi факультэта журналiстыкi. Многiя з ix 
пасля унiверсiтэта застануцца працаваць у 
Мiнску - найвялiкшая мара студэнта. Нехта 
прыйдзе на тэлебачанне цi у газеты аблас
ных гарадоу рэспублiкi, хтосьцi вернецца 
дадому, да бацькоу, сяброу i родных мясцiн. 
Многае залежала ад жадання i старання. 
Каб яшчэ не дыктат npanicкi ... , 

Сапрауды, шмат людзей 
сабралася у аудыторыi. Пасля 
уступнага слова заrадчыка 

названай кафедры, кандыда-

- Вы мiльянер? 
Адказвау !ван Пятровiч 

шчыра, прама. 

. . . Сустрэча закончылася, 
студэнты вярнулiся да сваiх 
звычайнь1х, надзённых спрау. 

Цi з'явiцца на ix хоць малень
кi адбiтак зносiн з вядомым 

Дзяжурная служба 
«Беларускаrа ун1вер
сiтэта»: Веранiка БЯ
ГУН, Сярrей ГРЫЦ 
(фота). 

Гэты - з апошнiх. Самыя моцныя дры:нi:ы
кi у калiдоры, самы хуткi бег часу. Н,ейкая 
хвiлiна даецца табе у крэсле тварам да твару 
з вялiкай, важнай камiсiяй па раз-мер"аван
ню. Садзiуся у гэта крэсла студэнтам-пя
цiкурснiкам, падняуся з яго дарослым спе
цыялiстам. Наперадзе яшчэ дзяржауныя 
экзамены i абаl?она дыплома, але яны -
ижо толькi ас~лачкi студ~кага жыцця. У. добры шлях! 



., 

Мы шмат nica.лi. Аб тым, што кожны 
чалавек у нас мае маrчымасць атрымаць 

вышэйшую адукацыю. Працуючы, так · 
сказаць, без I адрыву ад вытворчасцi. 

падымаецца . .. Аб rэтым сведчыць i мi
нулаrоднi конкурс. Напрыклад, на спе
цыяльнасць правазнауства ён быу тры 
чалавекi на месца, - бiялоriя, руская мо
ва . i лiтаратура, riсторыя, матэматыка 
( педаrаriчнае аддзяленне) больш 
двух. Спадзяёмся, сёлета жадаючых ат
рымаць вышэйшую адукацыю без адрыву 
ад · вытворчасцi будзе таксама дастатко
ва. 

Мы шмат крытыкавалi. Мауляу, што 
rэта за вучоба, калi слухаеш выкладчы
кау толькi два разы у rод, а уся астат
няя падрыхтоука - на уласным сум~ 
леннi. 

Мы шмат думалi. Як зрабiць так, каб 
якасць ведау студэнта-завочнiка была , 
не нiжэйшай, чым у яго калегi са · 
стацыянара. Здаецца, сёе-тое nрыдума
лi, i прэстыж завочнаrа дыплома зноу 

Часу на роздум заста.лося няшмат -
з 3 мця пачнецца прыём заяу. Так што 
не марудзьце i хутчэй рабiце выбар. 
Завочны факультэт ча~ае вас! 
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МЫ ЗЫЧЫМ ВАМ УДАЧЫI 
БЕЛДЗЯРЖУНIВЕРС/

ТЭТ /МЯУ. /. ЛЕН/НА - вя
дучая ВНУ рэспуб.{!iкi i кра
iны. У кастрычнiку /990 года 
унiверсiтэту cnoyнiqqa 69 га
доу. За гэты час унiверсi

. тэт вырас як колькасна, так 
i якасна. П ачынаючы сваю 
работу з двух факультэтау -
медыqынскага i грамадскiх 
навук з кантынгентам 1390 
студэнтау,- унiверсiтэт вы
рас да 13 факультэтау, на 
якiх зараз вучыqqа больш як 
14 тысяч ,:тудэнтау. 
ЗАВОЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

з 'яуляеqqа адным са .._,__ста
рэйшых i шматколькасных. 
.V 1985 годзе факультэт адзна
чыу свой паувекавы юбiлей. 
Сёння на яго васьмi -аддзя
леннях, якiя дзейнiчаюqь на 
базе асноуных факультэтау, 
займаеqqа зв_ыш чатырох ты
сяч чалавек. Штогод завоч
ны факультэт выпускае каля 
700 спеqыялiстау. Выпускнi
кi факультэта укараняюqь 
атрыманыя iмi ва унiверсi
тэqе веды у многiх вучэб
ных, навуковых установах, 

на прадпрыемствах рэспуб
лi!S_i i краiны.а -Многiя · З ix 
сталi заслужаным1' настаунi
камi, вядп.111.ымi вучонымi, 
партыйнымi i дзяржаунымi 
дзеячамi. 
На завочным факультэqе 

павышае сваю квалiфitf:ачыю 
вял1к1 атрад педагагiчных 
кадрау школ, сярэднiх спе
qыяльных навучальных уста

ноу, прафесiйных ву.чылiш
чау. Вучэбную работу з гэтай 
катэгорыяй студэнтау-завоч
нiкау кафедры будуюqь, зы-

. ходзячы э рэформы вышэй
. шай, агульнаадукаqыйнай i 
прафесiйнай школы. 3 вя
лiкай qiкавасqю праблемы 
сучаснай школы абмяркоу
ваюqqа студэнтамi-завочнi-

ГIСТАРЫЧНЫ факультэт 
быу адкрыты у вераснi 1934 
года. Ен рыхтуе riсторыкау, 
выкладчыкау ricтopыi i rра
мадазнауства. Выnускнiкi фа
культэта nрацуюць настау
нiкамi, выкладчыкамi прафе
сiйна-тэхнiчных вучылiшчау 
i тэхнiкумау, супрацоунiкамi 
музеяу, архiвау i экскурсiй
ных бюро. Мноriя з ix ак
тыуна працуюць у саставе 
партыйных i камсамольскiх 
орrанау. 

Студэнт-гiсторык атрымлi
вае шырокую гуманiтарную 
адукацыю i rлыбокую iдэйна- . 
тэарэтычную nадрыхтоуку, а 
таксама фундаментальныя 

веды па сацыяльных дыс-

( . 

камi на навуковых канферэн
qыях. 

.V падрыхтоуqы спеqыялi
стау па завочнай форме на-
· вучання у БД.V iмя .V. /. 
Л енiна прымаюqь удзел каля 
80 унiверсiтэqкiх кафедрау . 
Д зякуючы гэтаму вучэбную 
работу забяспечвае высока
квалiфiкаваны прафесарска
выкладчыqкi калектыу, у са
ставе якога каля 40 дактароу 
навук, прафесарау каля 
300 кандыдатау ншiу~- , 
даqэнтау. 
Вядучыя прафесары, да

qэнты дэеляqqа сваiм вопы
там i ведамi па актуальных 
пытаннях юрыспрудэнqыi, 
журналiсqкага майстэрства 
i iншых хвалюючых сучасна
га спе'qыялiста праблемах. 

Студэнт не застаеqqа адэiн 
у сваёй вучэбнtiй дэейнасqi. 
Правiльна арганiэаваqь са
мастойную работу па выву
чэнню кожнай дысqыплiны 
яму дапамагаюqь дэканат 
i кафедры. Студэнт эабяспеч
ваеqqа графiкам самастой
най работы, вучэбна-м_ета
дычнай лiтаратурай па кож
най дысqыплiне . . О.а суботах 
'ud np'alfЯZY г~''i/раЬ7юзячча 
«днi завочнiка». .V гэтыя днi 
ён мажа атрымаqь кансуль
таqыю па любому пытанню 
вучэбнай дысqыплiны, па
слухаqь лекqыю, эдаqь эалiк, 
экзамен. 

Вялiкую дапамогу сту
дэнтам-завочнiкам у ix сама
стойнай рабоче акаэваюqь 
бiблiятэка унiверсiтэта i ву
чэбна-метадычны кабiнет эа
вочнага факультэта, якiя 
забяспечваюqь студэнтау ву
чэбнымi праграмамi, мета
дычнымi дапаможнiкамi, ву
чэбнай лiтаратурай. 
Творчая работа кафедрау, 

сiстэматычная самастойная 

работа студэнтау, наяунасqь 
iлыот у агульным спалучэн

нi прыводзяqь да таго, што 
кожны пяты студэнт-завоч
нiк вучычча на «добра» i 
«выдатна», а некаторыя за
канчваюqь унiверсiтэт з дып
ломам з адзнакай. 
П аскарэнне саqыяльна

эканамiчнага развiqqя краi
ны на аснове iнтансiфiкаqыi 
грамадскай вытворчасqi выз
начае новыя патрабаваннi 
да якасqi падрыхтоукi спе
qыялiстау вышайшай квалi
фiкаqыi, i у першую чаргу -
у сiстэме вячарняй i завоч
най форм адукаqыi. Рашан
не гэтай задачы ажыччяиля
ечча на аснове удасканален
ня ycix звенняу вучэбна-вы
хаваучага npaqacy, пошуку 
новых шляхоу i сп:осабау 
яго iнтэнсiфiкаqыi у святле 
Асноуных напрамкау пера
будовы вышэйшай i сярэдняй 
спеqыяльнай адукаqыi. 

.V бягучым годзе на завоч
ным факультэqе адкрылася 
аддзяленне саqыялогii 
патрэба народнай _гаспадаркi 
у спеqыялiстах гэтай npaфe
cii пастаянна узрастае. На 
аддзяленне саqыялогii пер
шапачаткова будзе прынята 
25 студэнтау. 
Абiтурыент-90! Завочны 

факультэт Белдзяржунiвер
сiтэта iмя .V. /. Ленiна адчы
няе перад табою дзверы ycix 
аддзяленняу, жадае табе з 
поспехам вытрымаць уступ

ныя экзамены i стаqь на 
шасqiгадовы, але qiкавы 
шлях узыходжання да глы
бокiх i трывалых ведау, не
абходных сучаснаму спеqы0 

ялiсту . 
С ардэчна запрашаем на 

завочны факультэт! 
Г. МАЦВЕЕУ, 

дэкан завочнага факуль

тэта. 

ГIСТОРЫЯ · 
цыnлiнах. 
На факультэце удзяляец

ца вялiкая увага рабоце са 
студэнтамi-завочнiкамi. Для 
ix чытаюць лекцыi такiя вя

домыя вучоныя, цк nрафеса
ры У. Р. lваwын, У. С. Багда
нау, Э. _М. Загарульскi, 1. О. 
Царук, А. П. lrнаценка, Л. М. 
Шнеерсон, В. В. Чаnко, Д. Б. 
Мельцар i iнwыя. Некаторыя 
з ix з'яуляюцца выnускнiка
мi гiстарычнага факуль.тэта. 
Мноriя былыя студэнты 

riстфака ·займаюць зараз вы
сокiя i адказныя nасады. 
Есць сярод выnускнiкоу ды
рэктары НДI, рэктары ВНУ/ 
дэканы, заrадчыкi кафедрау 
грамадскiх навук, адказныя 

работнiкi nартыйнаrа i са
вецкаrа аnарату. 

Студэнты-гiсторыкi маюць 
маrчымасць сnецыялiзавацца 
па ricтopы i СССР, ricтopыi 
БССР, nалiтычнай ricтopыi, 
усеаrульнай ricтopыi, apxea
лorii i этнаrрафii, ricтopыi 

pэлirii i атэiзму. 
Кафедры факультэта аказ

ваюць даnамоrу настаунiкам 
сярэднiх школ рэспублiкi у 
nаляnшэннi выкладання гi
сторыi, выдаюць даnаможнi
кi i метадычныя расnрацоукi 
для школ, вышэйшых i сярэд
нiх спецыяльных навучаль
ных устаноу. На факультэце 
ёсць музей, якi складаецца 
з аддзелау apxeaлorii, этнаr
рафii, Старажытнаrа Усходу, 
антычнага мастацтва, ну

мiзматыкi i манетных кладау. 
У 1977 rодзе створаны 1\'УЗей 
унiверсiтэтц. 

Факультэт nадтрымлiвае 
трывалыя сувязi з Сафiй
скiм (НРБ) i Йенскiм (ГДР) 
унiверсiтэтамi. Кожны год 
студэнты факультэта пра

ходзяць nрактыку у ГДР, 
знаёмяцца з гiсторыяй i 
культурай rэтай братняй кра
iны. У сваю чарrу студэнты 
з Балгарыi, ГДР, Польwчы
частыя rocцi на факультэце. 

МАТЗМАТЬI КА 

У 1985 ГОДЗЕ адкрыуся 

на!)ор на аддзяленне ·матэ
матыкi завочнага факультэ

та БДУ iмя У. 1. Ленiна . 
Аддзяленне рыхтуе квалiфi

каваныя кадры для работы, 
звязана·й з выкарыстаннем 

матэматыкi i ЭВМ у акадэ
мi чн ых, навукова-даслед

чых i галiновых iнстытутах, 

праектных i планава-экана
мiчных арганiзацыях, · вылi

чальных цэнтрах, зав одскiх 

лабараторыях, а тёiксама 
выкладчыкау сярэднiх школ, 

вышэйшых i сярэднiх спе~ы-
11льных на.вучальных уста
ноу. У адпаведнасцi з вучэб
ным планам выпускнiкi ад

дзялення матэматыкi атрым

лiваюць фундаментальныя 

веды у самых розных галi
нах тэарэтычнай i прыклад

ной матэматыкi, вывучаюць 

праграмiраванне i метады 

вылiчэнняу, авалодваюць 

неабходнымi навыкамi ра
боты на вылiчальных машы
нах. 

l 

ПАДРЬIХТОУКА сnецыя
лiст.ау0nравазнауцау ажыц- , 
цяуляецца па трох наnрам
ках: . дзяржауна-прававому, 
гасnадарча-прававому i ·судо

ва-nракурорска-следчаму. 

Выnускнiкi аддзялення 
nрацуюць у выканкомах Са

ветау народных дэnутатау, у 
мiнiстэрствах, ведамствах, 
на вытворчых аб'яднаннях, 
nрадnрыемствах, ва устано
вах, у органах юстыцыi, пра
куратуры, мiлiцыi. 

ДЗ ЯРЖАУНА-ПРАВА
ВАЯ. Гэта сnецыялiзацыя дае 
студэнтам rлыбокую nадрых

тоуку для работы у nартый
ных, камсамольскiх, nрафса

юзных i iнwых rрамадскiх 
арганiзацыях, у выканкомах 
Саветау народных дэnутатау, 
а таксама у аnаратах мi
нiстэрствау, ведамствау, iн
шых органах дзяржаунай 
улады i кiравання . 

Г АСПАДАРЧА.- П РАВА
ВАЯ . Выnускнiкi гэтай сnе
цыялiзацыi працуюць юрыс
тамi· у народнай гаспадарцы 
у якасцi начальнiкау аддзе
лау мiнiс,:эрствау i ведам
ствау, вытворчых аб'яднан
няу, прадпрыемствау, устаноу 
i арrанiзацыяй, а таксама 
юрысконсультамi . ' 
СУДОВА-ПРАКУРОР

СКА-СЛЕДЧАЯ. Па rэтай 
· сnецыялiзацыi вядзецца пад
рыхтоу,ка суддзяу, nракуро
рау, следчых, адвакатау, 

« БЕЛАРУС КI УНIВЕРСIТЭТ» 

З верасня 1986 года пад
рыхтоука спецыялiстау-ма

тэматыкау вядзецца на двух 

патоках: навукова-вытворчым 

i навукова-педагагiчным. Кон
курс паступаючых на кожнае 

аддзяленне з 1987 года пра
водзiцца паасобна. 
На навукова-вытворчым 

патоку робiцца акцэнт на 
-вывучэнне пастаноуцы i ра

шэнню розных матэматыч

ных задач. Студэнты навуке>
ва-nедагагiчнага патоку вы

вучаюць ды.сцыnлiны псiхе>

лага-педагагiчнага характа

РУ i методыку. выкла~ання 
матэматыкi. 

Вучэбны працэс на аддзя
леннi матэматыкi ажыццяу
ляюць сем кафедрау: вышэй

шай алгебры; геаметрыi i 
тапалогii; тэорыi функцый; 

функцыянальнага аналiзу; 

дыферэнцыяльных ураунен

няу; урауненняу матэматыч

най фiзiкi; лiчбавых метадау 
i праграмiравання. 
Выnускнiкi аддзялення 

матэматыкi - навукова-выт

ворчага патоку - змогуць 

працаваць у акадэмiчных, 

навукова-даследчых i галi

новых iнстытутах, праектных 
i nланава-эк<!намiчных арга
нiзацыях, вылiчальных цэнт
рах i лабараторыях, у вы
f:UЭЙшых i сярэднiх сnецы
яльных навучальных устане>

вах, а таксама у агульна

адукацыйных школах. 

натарыусау, работнiкау аnа
рату абласных аддзелау юс
тыцыi, орrанау Мiнiстэрства 
унутраных спрау. 
Леnwыя студэнты - вы

nускнiкi факультэта - - ма
юць маrчымасць nастуniць 

у аспiрантуру. -Значная част
ка прафесарска-выкладчыц

кага саставу факультэта -
былыя выnускнiкi. 1 · 

Вучоныя факультэта пры
маюць актыуны удзел у nад
рыхтоуцы мноriх законау Бе
ларускай ССР. Яны былi ук
лючаны у рабочыя груnы па 
nадрыхтоуцы крымiнальнага, 
крымiнальна-працэсуальна
га, rрамадзянскаrа, rрама

дз я н с к а-пр а цэ с у аль на r а, 
працоунаrа i iншых кодэк
сау. Да навукова-даследчай 
работы па nадрыхтоуцы пра
ектау заканадаучых актау 
прыцяrваюцца студэнты. У ix 
ёсцf! маrчымасць працаваць i 
па тэарэтычн~,~х праблемах 
дзяржавы i права. 
На кафедрах факультэта 

працуюць навуковыя сту

дэнцкiя rурткi. 
У nрацэсе вучобы студэн

ты nраходзяць i вытворчую 
nрактыку у. народных судах, 
nракуратуры, следчых орга

нах, юрыдычных аддзелах 

nрадnрыемствау i устаноу. 
Заканчваецца вучоба абаро
най дыnломнай работы i зда
чаii дзяржауных · экзаменау. 

5 красавiка 2 стар . . 
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ФIЛАЛОГI.Я 

ХТОЛЮБЩЬ родную мову 
i лiтаратуру, хто жадае быць 
выкладчыкам беларускай 
рускай мовы i лiтаратуры цi 
выкладчыкам рускай мовы 
i лiтаратуры , той заnраwаец

ца на аддзяленне беларус
кай мовы i лiтаратуры i рус
кай мовы i лiтаратуры. 

Адзiн са старэйwых i буй
нейwых ва унiверсiтэце фi

лалагiчны факультэт мае 
багатыя i слауныя тр.адьщыi у 
вучобе i выхаваннi творчай 
моладэi. Яны эвяэаны э наву
кова-педагагiчнай работай 

на факультэце вядомых вучо
ных i пiсьменнiкаУ: народна
га пiсьменнiка Беларусi Якуб~ 

Коласа, акаАэмiка АН БССР 

1. 1. Замоцiна, nрафесарау 
Е. 1. БарычэУскага, А. Н. 
Вазнясенскага, М. Н . Пiату-

ховiча, 1. Я. Навуменкi, Н. С. 
Гiлевiча, П. А. Бузука i iн
шых, якiя шмат зрабiлi для 

развiцця лiнгвiстычнай i лi

таратураэнаучай навукi БССР, 
для падрыхтоУкi высокаква
лiфiкаваных кадрау для на

р"однай адукацыi, навуковых 

i культурных устаноу рэс
публiкi. Гэтыя традыцыi за
хоувае i nамнажае прафесар
ска-выкладчыцкi калектыу 

факул ьтэт а, у саставе якога 

сёння налiчваецца 125 чала

век. Сярод ix вядом'ь1я niсь
меннiкi, паэты; крытыкi, чле
ны Саюза niсi.меннiк,ау СССР 
i БССР, вучоныя-фiлолагi: 
nрафесары А . А. Лойка, П . 1. 
Ткачоу, А . Я. Супрун, Л . М. 
Шакун, П. П. Шуба, Н. Б . 
Мячкоуская, А. Б . Плотнiкау, 
дацэнты Д. Я. Бугаёу, В. В. 
Ка3лова, М . Б . Яфiмава i . 
iнwыя. 

Завочную форму навучан
ня абслугоуваюць восем ка
федрау: беларускай мовы, 
беларускай лiтаратуры, рус
кай мовы, рускай класiчнай 
лiтаратуры, рускай савецкай 

лiтаратуры, агульнага i сла

вянскага мовазнауства, за
межнай лiтаратуры, методыкi 
выкладання. 

Студэнты-завочнiкi .выву
чаюць тыя ж дысцыnлrны 

вучэбнага плана; у тым жа 
аб'ёме, WTO i студэrты стацы
янара. Вучэбны npa1.pc на 

завочным факулыэце адроэ
нiваецца ад стацыянарнага 
тым, wто ён дэелiцца на дзве 

вучэбна-эк~аменацыйныя се· 
cii (зiмовую i летнюю) i nе
рыяд мi>Ксесiйнай самастой

най работы студэнтау. 

Значнае месца у вучэб
ным плане студэнтаУ-завоч
нiкау адводзiцца nрафесiй

най nадрыхтоуцы будучых 
спецыялiстау . Таму яны па
вiнны валодаць · глыбокiмi 
ведамi па сучаснай беларус

кай i рускай мовах, гiсторыi 

&IЯЛОГIЯ • --J 

БIЯЛАПЧНЫ факультэт 
з'яуляецца старэйшым i буй

нейшым цэнтрам у рэсnублi
цы па падрыхтоуцы бiёлаrау. 
Па гэтай спецыяльнасцi пад
рыхтоука вядзецца на дзён

. ным i завочным аддзялен
нях. Выпускнiкам прысвой
ваецца квалiфiкацыя «бiёлаr, 

выкладчык бiялorii i xiмii». 
Аrульнанавуковая падрых

тоука на факультэце ажыц
цяуляецца пры дапамозе вы

вучэния цыкла rрамадскiх 
дысцыnлiн, замежнай мовы, 
вышэйшай матэматыкi, фi
з1к1, неарrанiчнай, арrанiч 

най, аналiтычнай, фiзiчнай i 
калоiднай xiмii, варыяцый
най статыстыкi. Студэнты 

вывучаюць таксама neдarori
кy, ncixaлoriю, методыку вык
ладання бiялorii i xiмii, пра
ходзяць педаrаriчную nрак

тыку у сярэдняй школе. 
Агульнаnрафесiйная пад' 

рыхтоука пачынаецца з пер
шага курса i забяспечваецца 
вывучэннем уводзiн у спецы
яльнасць, зaaлorii беспазва
ночных i пазваночных, ана

томii, марфалоrii, сiстэматыкi 
раслiн, мiкрабiялоrii, фiзiялo
rii раслiн, фiзiялогii чалаве
ка i жывё.л, бiяфiзiкi, бiяxiмii, 

гiсталогii, генетыкi, дарвi

нiзму. 
На rэтай аснове вядзецца 

сnецыялiзацыя студэнтау па 

адной з сучасных rалiн бiя

лorii, батанiцы, зaaлorii, мiк
рабiялогii, бiяxiмii. Студэнты 
праходзяць вытворчую прак

тыку у . лабараторыях ка
_федрау, экспедыцыях, iнсты
тутах Акадэмii навук БССР 
i iншых навуковых установах, 
на_ прамысловых nрадпрыем

ств.ах. 
На факультэце працуе во

сем кафедрау, комплексная 
nраблемная лабараторыя 
эксперыментальнай бiяло
гii, лабараторыя фотасiнтэ- · 
зу (пры кафедры фiзiялorii 
раслiн..), бiялаriчная станцыя 
на возеры Нарач, вучэбна
доследная rаспадарка «Шча

мыслiца», батанiчны сад, за
алаriчны музей. Вучэбны пра
цэс забяспечваюць 28 вучэб
ных .i навукова-даследчых 
лабараторый i кабiнетау. 

Вучэбны працэс на факуль
тэце вядуць больш за 40 
дактароу i кандыдатау бiя
лаriчных навук, а таксама 
супрацоунiкi бiялаriчных iн
стытутау Акадэмii навук 
БССР. 

Выпускнiкi факультэта на
кiроуваюцца на работу у 
якасцi настаунiкау сярэднiх 
школ, выкладчыкау сярэднiх 
спецыяльных навучальных 

устаноу i ВНУ, ва установы 
сiстэмы Дзяржаунаrа камi
тэ:rа па ахове прыроды, дзяр

жауныя запаведнiкi, на пра
мысловыя прадnрыемствы, 

а студэнты, якiя ВЫЯВIЛI 
здольнасцi да навукова-дас
ледчай работы,- ва устано
вы Акадэмii навук БССР, 
а таксама у навукова-даслед
чыя iнстытуты Мiнiстэрства 
аховы здароуя. 

беларускай i рускай лiтара
тур, методыцы ix выкладан
н я, стараславянскай мове, 

культуры мовы, рускай i 
беларускай- дыялекталогii , 

фалькл ору, тэорыi лiтарату

ры, агульнаму мовазнауству 

i iнw. 
Вялiкае значэнне надаецца 

на факультэце вывучэнню 

грамадскiх дысцыплiн, якiя 
фармiруюць у студэнта марк
сiсцка-ленiнскi светапогляд 

i выхоуваюць актыуную жьщ
цёвую пазiцыю. Гэта такiя 

дысцып11iны, як палiJычная 
гiсторыя, сацыяльна-палiтыч
ная тэорыя i пал iт~логiя i 
г .д. Акрамя гэтага, студэнты , 
вывучаюць лацiнскую мову, 

а таксама адну з замежных 

(англiйскую, нямецкую, 
французскую, iспанскую), лi

таратуру народау СССР i за
межную лiтаратуру (лiтарату
ру краiн Еуропы, Aзii i Аме
рыкi), wэраг дысцыплiн па 
спецыялiзацыi, праходзяць 
вучэбна-педагагiчную прак
тыку. 

Студэнтам-завочнiкам чы
таюцца лекцыi, праводзяцца 
практычныя i .семiнарскiя за

няткi, Вучонымi факультэта 
напiсана шмат падручнiкау, 
вучэбных ДапаможнiкаУ, ме

тадычных распрацовак для 

студэнтау-3авочнiкау. 
Шматгадовая nрактыка 

сведчыць аб тым, wто сту

ДЭНТЫ зав очнай формы на-

вучання з'яуляюцца высока-
квалiфiкаваным i с пецыя-

лiстамi-фiлолагамi, якiя з 

г онарам нясуць высокае 

званне настаунiка. Многiя з 
выnускнiкоу-завочнiкау сталi 
в ядомымi вучонымi, дзеяча-

мi культуры, пiсьменнiкамi. 

ФАКУЛЫЭТ журналiстыкi 
быу створаны у 1944 годзе у 
адпаведнасцi з nастановай 
ЦК ВКП(б) «Аб блiжэйwых за

дачах партыйных арганiзацый 
КП(б) Беларусi у галiне ма
сава-nалiтычнай i культурна
асветнiцкай работы сярод на
сельнiцтва». Утварэнне фа
культэта у гады Вялiкай Ай

·чыннай вайны - яwчэ адно 

сведчанне клоnату nартыi пра 

наш друк. Факультэт журна
лiстыкi БДУ iмя У. 1. Ленiна 
такiм чынам з'явiуся рода
начальнiкам у nадрыхтоуцы 
кадрау для друку ва унiвер
сiтэтах НjЗwай краiны . 

Аддзяленне журналiстыкi 

эавочнага факультэта рыхтуе 

работнiкау сродкау масавай 
iнфармацыi - · газет, чaconi

cay, радыё i тэлебачання . 
За час iснавання факулыэт 

nадрыхтавау па стацыянар

най, вячэрняй i завочнай фор
мах навучання больw як 3000 
высокаквалiфiкаваных . жур
налiстау. Многiя яго выnуск

нiкi сталi вядомымi nартый

нымi, савецкiмi, камсамоль
скiмi работнiкамi, грамад
скiмi дзеячамi, вучонымi. 

·Сёння няма nрактычна нi

воднага раёна, дзе б нi 
nрацавалi наwы выnускнiкi, 

а· многiя nрацуюць за межамi 

Беларусi . 
3 кожным годам факуhь

тэт набiрае сiлу. Расце коль
касць выкладчыкау, nав.ыwа- . 

ецца ix квалiфiкацыя. Ума
цоуваецца матэрыяльна-тэх

нiчная база. Асаблiва гэта 
вiдавочна пасля nастановы ЦК 

КПСС «Аб мерах па nаляn
wэнню nадрыхт оукi i _nера

nадрыхтоукi журналiсцкiх 

кадрау». Калi у nяцiдзесятых 
гадах на факультэце дзей
нiчала толькi адна кафедра, 
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ГЕАГРАФIЧНЫ факультэт 
- вядучы цэнтр падрыхтоукi 
кадрау для навукова-даслед
чай i вучэбна-метадычнай 
работы па rearpaфii у Бела
русi . Геаrрафiчная адукацыя 
ва унiверсiтэце вызначаецца 
шырокiм дыяпазонам ведау. 
Таму выпускнiкоу факультэ
та можна сустрэць у школах, 

навукова-даследчых, праект

ных i вытворчых установах, 
арrанiзацыях прыродазнау
чаrа, эканамiчнаrа i края
знаучаrа профiлю. 
На факультэце два ад

дзяленнi: дзённае i завочнае. 
У саставе факультэта сем ка
федрау i дзве лабараторыi: 
праблемная навукова-даслед
чая мелiярацыi ландшафтау 
i галiновая навукова-даслед
чая возеразнауства. 

Студэнты завочнага фа
культэта атрымлiваюць спе

цыяльнасцi: фiзiчная цi эка

намiчная rearpaфiя. Студэн
ты-завочнiкi, таксама як i 
студэнты дзённа а аддзялен-

НЯ, вывучаюць rрамадскiя i 
агульнаадукацыйныя дыс
цыплiны, шырокае кола rе

аrрафiчных навук. Усе сту

дэнты слухаюць лекцыi па 
аrульнай геалогii, глебазнау
ству i геаграфii глеб, метэа

ралоrii · i клiматалоrii, riдpa
лorii; бiяrearpaфii, тanarpaфii 

~ i_ к.11рнфафii, фiзiчнаit_ i_,эка
намiчнай геаграфii СССР, 

фiзiчнай rearpaфii мацерыкоу 

i акiянау, эканамiчнай геаг
рафii замежных краiн, геаг-

paфii БССР, ricтopыi i мета
далоrii rеаrрафiчнай навукi 
i iншыя . 
Акрамя таrо, фiзiка-rеоrра

фы вывучаюць reaлoriю i ка
рысныя выкапнi СССР, rear
paфiю чацвярцiчных адкла
данняу, ландшафтазнауства, 
праблемы фiзiчнай rearpa
фii СССР i iншыя спецыяль
ныя дысцыплiны. У лiку 
спецкурсау, якiя чатаюцца 
для эканомiка-rеоrрафау,
эканамiчнае раянiраванне, 
статыстыка, rearpaфiя тран
спарту, школьны турызм i 
краязнауства. 
Важным вiдам вучэбнай 

дзейнасцi па падрыхтоуцы 
спецыялiс,:ау -rеоrрафау з'я
уляюцца вучэбная i вытвор
чая практыкi. Сiламi выклад
чыкау i студэнтау факультэ
та створана вучэбная rеаrра
фi~ная 1станцыя «Заходняя 
Бярэзiна» - месца прахо
джання ycix вiдау вучэбнай 
практыкi . Тут ёсць тры кар
пусы iнтэрнатау, вучэбныя 
пакоi, клуб, сталовая, · спар
тыуная пляцоука, ,iабарато
рыi . У час вучэбных практык 
студэнты праводзяць тапаr

рафiчныя здымкi мясцовас

цi, вывучаюць rеалаriчныя 
працэсы, rлебу, вызначаюць 
форму i памеры узвышшау, 
нiзiн, ix прыроду, вядуць 
назiраннi за прыродай. 
Вытворчая nрактыка сту

дэнтау-завочнiкау звязваец

ца, як правiла, з месцам i 
характарам ix работы. Па 
матэрыялах вытворчай прак

тыкi пiшуцца курсавыя i дып
ломныя работы. 

Як i студэнты дзённай фор
мы навучання, завочнiкi пры
маюць удзел у навукова-

даследчай рабоце, выстуnа
_ юць . з навук-овымi паведам

леннямi r дакладам:Гitа пася 
джэннях rурткоу, канфе

рэнцыях, nадаюць работы на 
рэспублiканскi агляд-кон
курс . 

ЖУРНАЛIСТЫКА 

то зараз ix nяць: гiсторыi 

журналiстыкi, тзорыi i nрак
тыкi савецкай журналiстыкi, 
стылiстыкi лiтаратурнага 

рэдагавання, тэлебачання 
i рады~вяшчання, зарубеж
най журнал iстыкi i лiтара
туры. Кафедры узначальва

юць nрафесары i дацэнты. 

Сёння на факулыэце nра
цуюць 39 выкладчыкау, з ix 
6 дактароу навук i 16 да
цэнтау. Сярод ix дактары 
навук Р. В. Булацкi, Е. Л. 
Бондарава, А . . 1. Наркевiч, 
1. 1. Сачанка, Б. В. Страль-
цоу, М. Я. Цiкоцкi. ., 
У адnаведнасцi з пастано

вай ЦК КПСС «Аб мерах па 
nаляnwэнню nадрыхтоукi i 
nераnадрыхтоукi журналiсц

кiх кадрау» на факультэце 

больw глыбока вывучаюцца 
грамадска-'nалiтычныя, агуль
наадукацыйныя i сnецыяль

ныя дысцыnлiны: фiласо

фiя, палiтычная г.iсторыя, уну
траная i знеwняя nалiтыка 
nартыi i урада, савецкае пра
ва, тэорыя i nрактыка буржу-
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азнай журналiстыкi, метады 
iдэалагiчнай работы, сацы

яльная псiхалогiя. Па унiвер
сiтэцкай nраграме студэн

т~.1 вывучаюць беларускую, 
рускую, замежную мовы i 
лiтаратуры, практычную сты

лiстыку i рэдагаванне, гiсто
рыю рускай, беларускай, nар
тыйна-савецкай, замежнай 
камунiстычнай i рабочай жур
налiстыкi, тэорыю i nрактыку 
тэлебачання i радыёвяwчан
ня, тэхнiку газетнай справы, 
журналiсцкае майстэрства. 

Факультэт журналiстыкi 
рыхтуе кадры не толькi для 

рэсnублiкi, але i для больw 
чым 48 краiн, якiя развiваюц
ца. 

Асаблiвая увага удзяляец
ца падрыхтоуцы журналiсцкiх 

кадрау па эканамiчных nы
таннях. Таму уводзяцца но

выя курсы па вывучэнню ак

туальных nраблем сацыялi
стычнай эканомiкi, навукова

тэхнiчнаму nрагрэсу, аналiзу 
гасnадарчай дзейнасцi nрад
nрыемствау, арганiэацыi са

цыялiстычнага спаборнiцтва, 
комплекснай nраграме iдэй
нага выхавання i iнw. Сту
дэнты факультэта выnуска

юць сваю вучэбную газету 
«Журналiст» i альманах 

«Творчасць >1<урналiста», ак
тыуна удзельнiчаюць у выпу

ску wматтыражкi · «Белару<;
кi унiверсiтэт», nрацуюць у 

гуртках студэнцкага навуко

вага таварыства. Шмат цiка

вага даюць iм суст.рэчы са 
старэйшымi калегамi па пя

ру, вучонымi, пiсьменнiкамi, 
артыстамi, рэжысёрамi. 

,. 
\ 



1 

-------------- ~ 

/ 

СУСТРЭЧА ПАСЛЯ КАНЦЭРТА 

ДЗЕЦI 

-выРАТУЮЦЬ СВЕТ 
Калi лiнzвiсты будучаzа задумаюць скласцi слоfjнiк крылатых 

выразаfj 80-х zaдofj, думаю, на лiтару «в» мы зможам там 

знайсцi zэты: «Всё! Я сказал!» А [j за[jвазе будзе растлумачана, 
што прыдумалi zэты выраз Рш~ан Каr~орын i Пётр Струка[j, а[j
тарытэты «Дзяцей» - тых самых, што zуляюць па савецкай эст
радзе [j шорцiках, касаваротачках, _ з акцябрацкiмi значкамi i 
соскай fj вусе. Акрй.111Я экстранеардынарнаzа выzцду мне пада
баецца [j «Дзецях»: першае - тэксты песень, другое - музыч
ныя кампазiцыi, трэцяе - сёе-тое яшчэ. 

Напрыклад: фальклорны паралелiзм у сукупнасцi з застой
на-абывацельскiм задавальненнем жывёльным iснаваннем на
радзiлi тры радкi з zенiяльным, на мой поzляд, абагульненнем: 

Ветер гонит лис'тья вдаль. 
Жаль, что ничего не жаль. 
Раньше было -хорошо и - все! 
Музычны матэрыял zрупы fjяfjляe сабой сумесь розных 

жанра[}: электра-попа, бал.ад~ частушак. Аfjтары fjcix песень 
«Дзяцей» - Раман i Пё'rр, якiя разам з /zарам Рудзiкам i ста
лi асноfjным састiiвам zрупы [j 1987 zодзе. Акрй.111Я ix, сярод 
«Дзяцей» яшчэ Дзмiтрый Ларыёнаfi,. Леанiд Цярэнцьеfj i 
Аляксандр Вераб'ёfj. 
Я сустрэ[jся з iмi [j час ix выступленняfj у Мiнску i узя[} 

iнтэрв'ю. 
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- Чаму «Дзецi»? 

КАПОРЫН: У адно з iмг
ненняу нашага жыцця гэта 
слова загучала па-новаму. 

Яно афарбавалася у такi тон, 
якога мы раней не ведалi! 

«Дзецi » - у гэтым ёсць неш
та новае, незвычайнае, а што 

менавiта? Нейкая незамутне
насц ь. 1 мы стараемся вельмi 

МАРИ МЕРМАН: 

непасрэдна, па-дзiцячаму 

глядзець на свет. 

СТРУКАУ: Мы пачынаем 
рабiць разам з iншымi адно i 
тое ж. Гэт~ проста нудна. 

Людзi сталi падзяляцца на 

тых, хто мiрьщца з нудой i 
працягвае яе стварац~;,, i тых, 
хто спрабуе знайсцi свежы 
струмень. 

ЗН_АЕМЦЕСЯ 

- А якiя у вас адносiны з 
тэлебачаннем? 
СТРУКАУ: У нашай , краiне 

няма - законау, якiя 6 рэгла
ментавалi рэкламу .творчасцi. 

Тэлебачанне можа ганяць 
клiпы колькi хоча, пакуль яны 

не пачнуць выклiкаць аскому. 

- На рэжысуру клiпау вы · 
маеце якi-небудзь уплыу? 
СТРУКАУ: У нас немагчыма 

рабiць тое, што хочацца, бо 
людзi, якiя займаюцца рэ
жысурай ... 
КАПОРЫН: ... дарослыя. 

мы вымушаны неяк прыста

соувацца да ix .. . 
СТРУКАУ: 1 хiтрьщь. Калi 

б мы ' стваралi нашы клiпы 
так, як ~4ам paiлi, гэта быу бы 
поуны правал. Але настыр
насцю мы дасягнупi таго-сяго. 

- Для «Дзяцей» шчасце 
не у грошах. А у чым? 
КАПОРЫН: Нам хочацца 

амаль немагчымага : каб усiм 
было добра. М~1 верым, што 
гэта маrчыма. 

СТРУКАУ: Слова «добра» i 
у нашых песнях часта фiг.у

руе. 

- Чым тлумачыцца такая 
разнастайнасць iнструментау 
на сцэне? 

КАПОРЬIН: У нас, як у ка
лейдаскопе: павярнуу - i ма
люнак змянiуся. Мы усе вале>

даем нейкiмi iнструментамi i 
хочам усе ix выкарыстоуваць ! 

Усе-усе цацкi згарнуць пад 

сябе! 
- Хлопцы, вы саnрауды 

дзецi! 

Дарэчы, трэцяе, што най

больш падабаецца мне у 
«Дзецях», - ix па-дзiцячаму 
добры розум. 

Сяргей ШАПРАН. 

«Адказнасць за тое, 
V 

WTO . ТЫ~- ск~з.ауt 
ЖУРНАЛ\СТ МIХА\Л ВАЛОДЗ\Н У за тое, што ты сказау, бо праз дзень на 

БУКЛЕЦЕ ДА В\ЛЬНЮСКАГА ФЕСТЫВА- няудалую песню магла пр·агучаць злосная 
ЛЮ АУТАРСКАй ПЕСН\ СКАЗАУ БЫЦ- пародыя. 
ЦАМ ПРА ЯГО: «МЫ ПАЧУЛ\ ПЕСНI ТЫХ, - Ф1лфакауская бяда - катастрафiчна 
ХТО УСЕ ГЭТЫЯ ГАДЫ ПIСАУ «У СТОЛ»,· не xanae мужчын-студэнтау. 
СПЯВАУ У ВУЗКIМ КОЛЕ СЯБРОУ ... » - Мая думка, фiлолаг - мужчынская 

- Але зараз ты выступаеш даволi часта_ прафесiя ужо таму, што лiтаратуру «робяць» 
Магчыма, з'явiлася свая аудыторыя? мужчь·1ны. 1 у гэтым парадокс. Хацелася б 

- Цвёрды прынцып - спяваць i для трох , дажьщь да таго часу, кал i пры слове «вык-
i для трехсот чалавек. Важна, цi цiкава rэта ладчык» будзе узнiкаць вобраз мужчыны-
тром або тремстам? Самае страшнае - дал i- 'tлавеснiка. · 
катныя апладысменты. - А у песеннай творчасцi? 
Мiнулым летам запрасiлi на Усерасiйскае - Я быу аднойчы запрошаны у Балцiйск 

свята аутарскай песнi. Яно праходзiла у да маракоу Балцiйскага флоту. Цiкава, ш,о 
Зялёным тэа'l'ры у Маскве. Быу аншлаг. 1 на iх, _ людзей ваенных, зацiкавiу мой «Джазавы 
здзiуленне, перш за усё добра iшлi творы цыкл». Магчыма таму, што 'у тапёра, скажам, 
фарсава-гумарыст.ычнага плана: вiдаць, якi кожны вечар сядзiць перад iнструментам, 
сярод гледачоу стала больш тых, хто чакае ёсць чыста мужчынскi падыход да справы. 
жартачак аА аутарау... - З _ якiм пачуццём ты глядзiш у бок эстра-

- Выnадковы глядач? ды? 
- Бадай. А мiнская школа заусёды - Лiчу яе той з ' явай, якая, здаецца, пе-

рацягвае цiкавых бардау да сябе. Але аутар
ская песня, пастауленая на паток, прайграе. 

тэкставая . 

- Што ты маеш н·а увазе пад мiнскай 
школай? 

- Гэта старэйшае пакаленне аутарау i 
аб'яднанне «Алея АП», якое з ' явiлася пазней. 
Яго i стварыу у 1986 годзе М. Валодзiн, 
такiм чынам сабраушы разам аутарау, якiя 
был i невядомыя дасюль. Гэта-Дзмiтрый Стро
цау, Мiкалай Кадол, Наталля i Аляксей 
Мартынавы ... 

- Марк, ты атрымау фiлалагiчную адука
цыю. Цi дапамагае гэта у складаннi песень? 

- Безумоуна . Вакол былi мае аднакурснi
кi, i сяброускiя _адносiны заканчвалiся там, 
дзе•пачыналася паэзiя. Яны не даравалi прако
лау . У творчасцi шкодзяць сяброускiя адно
сiны . Я nicay не ад жадання даrадзiць густу 
сяброу . Наадварот - з'яулялася адказнасць , 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
Вся труппа занимает старый шкаф: 
Ц'аревны, фе·и, колдуны, солдаты; 
Им никогда не пить на брудершафт 
Они из плюша, пестрых лент и ваты. 

Все замерло до следующих премьер, 
На гвоздиках, как на расnятьях ~:,~алых, 

Они висят, к чему им интерьер, 
Марионеткам, как дворцы,· подвалы. 

- · Калi М. Валодзiн nicay: «У кожнаrа ча
су свае песнi. Час праступае скрозь мелодыю 
i вершы, ён кладзе адбiтак на манеру выка
нання. Марку Мерману -з часам «не пашанца
вала », .. то , падводзячы вынiк размовы, можна 
сказаць: сёння шанцуе больш? 

- Гаворачы словамi Лiса з «Маленькага 
прынца», «няма у свеце дасканаласцi». 
Гады маучання далi пра сяqе ведаць. 

- Але, па сцвярджэнню Вальтэра, · «все 
к лучшему в этом лучшем из миров»! 

- Будзем · спадзявацца, што гэта так. 
Гутарыу Ш. СЯРГЕЕУ. 

Тым, хто сёння толькi пачау сваё знаёмства 
з творчасцю Марка Мермана, прапануем 
тэкст яго песнi: 

Нет закулисных склок и нет бесед, 
Нет интервью и шумных 19билеев, 
Поклонников, представыrе, тоже нет; 

Разбившихся случайно просто склеют. 

И им отметить надо Новый год, 
Но позабыли напрочь мастера их ... 
Вы присмотритес~: ~,,олушка идет 
И цифры старые с доски стирает. 

колеры>> 

Аматары беларускай рок-музыкi атрымалi 
яшчэ адну маzчымасць высветлiць узровень 
i шырыню развiцця сваiх «каманд». III фесты~ 
валь рок-музыкi «Тры колеры» caбpafj больш 
за nafjcoтнi zypтafj. Лiдыравала знакамiтая 
«Мроя». Яе хiт «Гуляй, душа» прызнаны 
лепшым. 

Фота С . ГРЫЦА. 

POK-APXlf 

«КРЫДЭНС» . 

Гiсторы~ славутай амерыканскай rpynы «Крыдэнс 
Клiеруотэр Рывайвл» па~ася з таго моманту, калi чацвёра 
студэнтау вышэйшай школы у Эль- Каррыта вырашылi 
аб'яднацца у музычны квартэт. -PoJ1i размеркавалiся хутка. 
Яны адпавядалi музычным здольнасцям i схiльнасцям 
кожнага з хлопцау: браты Том i Джон Фогерцi узялi у рукi 
riт3:р_ы, Сцью Куку таксама дасталася riтapa. Прауда, струн 
на еи аказалася чатыры i хутка, звыкшыся са сваiм 
становiш_чам, ён стау нядрэнным басiстам. Барабаны без 
усялякiх размоу «п~весiлi» на Дуга Клiфарда, тым больш што 
1ншых прэтэндэнтау на rэты «скарб» не знайшлося. Сnяваць 

ряуся. Джон Фоr~р_цi, у якоrа акрамя своесаблiваrа вакалу 
у ху!к1м часе в~:~яв1л1ся разнастайныя здольнасцi: ён нядрэнна 
1грау на гармон1ку, саксафоне, клавiшных . Усё гэта, зразумела, 
выкарыстоувалася музыкантамi у ix рабоце. 

Складана было выбраць лi
дэра. Сёння мы ведаем, што 
iдэйным натхняльнiкам групы 

быу Джон Фогерцi, аут ар тэк
стау i музыкi «Крыдэнс». 
Аднак у самым пачатку боль
шай пашанай у rpyne кары
стауся яго брат Том. Нездар-

'\ ма i сам калектыу звауся на
пачатку «Том Фогерцi i бла
кiтны аксам-iт» . Затым назва · 

скарацiлася да «Блакiтнага 
аксамiту» . А у 1964 годзе 

хлопцау прыкмецiла даволi 

прэстыжная фiрма «Фэнтэзi 

Рэкордс», якая прапанавала 

iм зноу змянiць назву. Без 

асаблiвага жадання музыкан
тау «Блакiтны аксамiт» перай
менавалi у «Вырадкi». Але 
гэта быу не самы вялiкi кам п
рамiс , на як i iм · давялося . 
пайсцi, каб атрымаць магчьr.: 
масць выхаду на больш шы
рокi рынак 11 шоу-бiзнесу. 
3-за сваёй поунай непракты'j
насцi яны падпiсалi адзiн з 
самых кабальных кантрактау 
у гiсторыi сусветнага року. 

У iм асаблiва падкрэслiвала
ся, што музыканты адмауля

юцца з гэтага моманту ад ycix 
аутарскiх правоу на усе буду
чыя творы на карысць фiрм~,1 

i абяцаюць не прад'яуляць ёй 
фiнансавых прэтэнзiй. 

· Прэс.а адразу ж ахрысцiла 
музыкантау «iндустрыяльны
мi рабамi ад рок-музыкi» . 
Але тады «Вырадкi» яшчэ не 

адчувал i, што клетка за iмi 

зачынiла~я, не здагадвалiся, 
што яны апынулiся у стане>
вiшчы вавёркi у коле. Атры

маушы аднаразовую пазыку 

у памеры трох тысяч доларау, 

якiя у будучым былi утры
маны фiрмай з ix ганарарау, 
«)?ырадкi» узялiся за с!;Еаву . 
На працягу - двух гадоу -яны 
амаль бязвь1лазна працавалi 
у Цэнтральнай Калiфорнii, за

пiсаушы некалькi дзесяткау · 
сiнглау. 

У 1967 годзе катары y>ko 
раз музыканты выраu._:·лi 

змянiць сваю назву. Новае 
i мя групы «Крыдэнс Клiеруо
тэр Рывайвл,I было ~шыф_:, 
равана шляхам змены напi

сання першага слова, утве>

ранага ад англi йскiх «ве
ра» i ' «давер'е>> , спалу
чэння слоУ «чысты>> i «вада» 
i, зрэшты, назоунiка « ад
раджэнне». Гэта ня.зменна вы

клiкае цяжкасцi у тых, хто 

cripaбye даць адэкватнь! пе
раклад назвы гэтай групы. 

Самы распаус16джаны пера
клад «Адраджэнне чыстай 

вады» наурад цi можна лi
чьщь узорным. 

lснуе меркаванне , што ме

навiта .«Крыдэнс» стварылi 
кантры-рок. Як бы там нi бы
ло на самой справе, але сваё 

натхненне янь1 1 сапрауды чэр
палi з н.ароднай творчасцi, 
перш за усё з блюзау белых 
перасяленцау, якiя аказалi 
найб_ольшы уплыу на фармi
раванне гэтага музычнага на

прамку. 

Пасл я запiсу другога альбе>
ма «Балотная краiна» стала 

вiдавочна, што « Кр~;,1дэнс» 

прыйшоу да сваёй вяршын1, 
нечакана стаушы першай 

славутай амерыканскай гру

пай. 

Другiм важным момантам 
было прызнанне Джона Фе>
герцi, якi да гэтага часу быу 
ужо бясспрэчны~ ~iдэр~м 
квартэта, вядучым рок-кам

пазiтарам ЗША. На працягу 

трох гадоу дзевяць песень 

Джона Фогерцi былi пера

можцамi па шкале «Лепшыя 
дзесяць» . Нельга абысцi ува
гай i той- факт, што ён быу 
рэзервiстам узброенных -с i л 
ЗША i адным з першы х," калi 
не першы, напiсау 11~снi на 
в'етнамскую тэму - «Бег 
скрозь джунглi» i «i;;юбёнец 
лёсу», якiя выконвалi салдаты 

а'мерыканскай apмii i удзель
нiкi дэманстрацый у розных 

кутках ЗША, пратэстуючы 

супраць злачыннай вайны. 

Цiкава, што у той час, калi 

паусюдна з'явiлася тэндэнцыя 
да выпуску альбомау, «Кры
дэнс» разrлядалi альбом ' не 
як суцэльны i закончаны са
мастойны твор, а толькi як 

зборнiк сiнглау, механiчна 

аб ' яднаных на адным дыску. 
Так, напрыклад, амаль самая 

папулярная ix пласцiнка «Ма
ленькi заводзiк «Косма» уяу

ляе сабой менавiта зборнiк 
тр ох сiнглау, кожны з якiх 
ста}' «залатым>>. 

Да пачатку 1970 года «Кры
дэнс» кан чаткова замацавау

ся як самая папулярная гру

па, асаблiва пасля турн:;~ па 
Еуропе, якое прынесла iм 
м ора аплад-ысментау i гара
чыя прамянi сусветнай с1;а

вы. 

Але рост папулярнасцi му

зыкантау не прыбавiу iм дахе>
дау. За ix кошт лiтаральна 

тлусцела фiрма. Яе прэзi
дэнт Соул Зенц разбагацеу 
на «Крыдэнс» i проста купау
ся у раскошы. у · т ой час калi 

непасрэдныя стваральнiкi яе 
знаходзiлiся у параунальнай 

беднасцi . Але , спачатку гэта 
нiяк не адбiвалася на твор

чым патэнцыяле групы, хлоп

цы працавал j на усе сто. 

1 усё ж крызiс наблiзiуся. 
Джон Фогерцi зрабiу спробу 
заключьщь кантракт з iншай, 

больш прыстойнай фiрмай. 
Гэта было няпроста: раней
шы кантракт бь1у падпiсаны на 
сем гадоу з правам прадау

жэння цi скасавання са з rоды 

фiрмы . Соул Зенц не збi
' рауся развiтвацца з дарма
вымi грашыма , i перагаворы 
з iм не далi нiякiх вынiкау. 
н·астрdй музыкантау быу 
сапсаваны, што не садзейнi

чала ix творчаму энтузiязму. 
Апошнiя студь~'йныя пласцiн
кi аказалiся слабейшымi за 
ранейшыя . 

У студзенi 1971 года аб с;ва
iм выхадзе з гру'пь1 заявiу Том 
Фогерцi. Ужо утраiх «Кры

дэнс» зрабiу гастрольную 
паездку па Еуропе, вынiкам 
якой стау альбом «Канцэрт у 
Еуропе» . 

У кастрычнiку 1972 ,года 

rpyna спынiла iс~:<аванне. Але 
i сённ11 працягваецца пера

. выданне пласцiнак гэтага цу
доунага амерыканскага квар
тэту. 
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