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Дапаможнiк 

.для роздуму 

Мы усё бяром пад сумненне. Гэта добра - будзе рух 
наперад. Але калi мы пачынаем сумнявацца лiтаральна ва 
усiм, наурад' J- цi ад гэтага будзе некаму карысць. 1 не дзi
ва, што сенJн·я част~ 'чуем: «Няма для ix нiчога святога. Як 
дзяцей выхоуваць, на' якiх прыкладах? Нават да л·енiна 
дабралiся». 

1 сапрауды, , у абстаноуцы рэальных палiтычных дыску
сiй Ленi н стау мiшэнню для крытыкау. Многiя спрабуюць 
зрабiць генiяльнага' палiтыка ~сным бацькам тэрору. Мау
ляу, вось ЯК з' явiлася сталiншчына . Многiя iдуць яшчэ далей: 
пераконваюць у тым, што «крамлёускi летуценнiк» не ведау 
жыцця i навязвау нам сацыялiзм, да якога нi краiна, нi народ 
не былi гатовы :i_зараз не супраць вярнуцца да лютага 1917. 
Карацей, фiгура Ленiна зноу у цэнтры кiпучых страсцей . 
Чаму так атрымалася? Некаторыя даследчыкi жьщця i дзей

насцi У. 1. Ленiна лiчаць, што адна з прычын так6га усплеску 
- неадпаведнасць таго партрэта , якi насаджауся у народзе 
афiцыйнай гiсто ыка-парт,ый 1:1 ай навукай на працягу дзесяцi 
годдзяу, рэальнаму аблiччу •кiраунiка правячай бащ,шавiцкай 
партыi i Савецкай дзяржавь1 у цяжкi перыяд грамадзянскай 
вайны у краiне. Зараз мы асаблiва уважлiва удумваемся у 

сэнс ленiнскi iдэй, iмкнёмся зразумець логiку яго думак i 
паступкау. , Магчыма, у нейкай ступен i зрабiць гэта вам 
дапаможа выстаука, арганiзаваная да 120-годдзя са дня на
раджэння У . \. Ленiна аддзелам масавай работы бiблiятэкi. 
Калi вы з1:1ойдзеце час зазiрнуць у бiблiятэку (трэцi паверх 
галоунага корпуса), вам прапануюць пазнаёмiцца з ленiнскай 
спадчынай, прачытаць старонкi бiяграфii, а таксама прааналi
заваць публiкацы i , якiя змяшчаюцца у газетах i часоп iсах 
зараз. Тут шырока прадстаулена навуковая л i таратура, выраз
кi з перыядычных выданняу. 

3 ДАЛЕКIХ ВА.НДРОВАК 

1 -песням 

Зноу вясна! 1 зноу Дн i 
фiзiка вiтаюць унiверсiтэт ! 

Урачыстае шэсце, прэс
канферэнцыя выкладчы
кау, шматлiкiя прыемныя 
нечаканасцi у час святка
вання , спакусы прыня ць 

удзел, паспрабаваць, па
rлядзець у вясёлых 

справах фiзiкi сябе не 
шкадавалi. Як' i у вучобе 
таксама. 

сэрца абуджаць 
Хто ведае , магчыма, каб нi сённяшняе па

цяпленне у адносiнах да pэлirii, наша размова 

з мастацкi м к iраунiком народнай ,харавой ка
пэлы Маргарытай Дзмiтрыеунай Лапкоускай 
не адбылася 6. Не было 6 гэтых шчырых, 
узнёслых fЛO'f аб гасцiннасцi польскага наро
да , не было б сапрауднага гонару за сябе i 
свой калектыу, што не падкачал i , паказалi 

сябе, ва ,усёй прыгажосцi, а галоунае - яшчэ 
раз пеlраканал ~ у непаутоР,нас цi i мiлагучна-
сцi беларуска·й народнай песнi . . 

Увесь час (з'а-выключэннем некалькiх га
_ дзiн, адведзеных на сон) яны спявалi. У час 
канцэртау i пасля ix - на прыёмах у гонар 
беларускiх гасцей. Па-беларуску, па-польску, 
па латынi , а таксама на рускай, англiйскай, 
французскай мовах . Слухачы былi ашаломле
ны: _!(аб та_!< выступал i сам~дзейныя артысты 
-не можа быць..:..!.._у~ё ж гзта так: меладычныя , 
задушзуныя песнi л i лiся менавiта з вуснау ама
тарау народнай творчасцi. А шчыры, сардэчны 
прыём прысутных заахвочвау ix, прымушау 
укладваць у кожны гук сваю душу . 

Свет цудоунага узяу у палон ix ажно на 
восем дзён. Толькi усё прыемнае, на жаль, 
хутка канчаецца. У м i нулым засталiс я канцэр
ты у Кракаве, Катавiцы , Чэнстахове , Вадов iцы , 
Сасн'аjцы i iншых гарадах Польшчы, куды 
народная харавая капэла БДУ была запроша-

на Прыхадской абшчынай гiадняцця Святога 
Крыжа у асобе ксяндза Юзафа Марака для 
выступленняу у культавых будынках . 

Нiхто не чакау такога сардэчнага прыёму. 
Але словы ксяндза Марака растлумачыл i усё: 

«Белая Русь , Л L!.о..а, Украiна i Польшча -
адзiныя народы, i памiж iмi не пав iнна быць 
межау . Яны абавязаны жыць у мiры i згодзе». 
Важкi уклад у справу яднанн я народау 
уносяць i вось такiя паездкi самадзейных ка
лектывау. 

Развiтваючыся, прыхажане падарыл i ун i вер
сiтэцкiм артыстам вiдэакасету, на яко й запiса
ны некалькi канцэртау капэлы. Дарэчы, М . Д. 
Лапкоуская спадзяецца, што знойдуцца жада
ючыя паглядзець запiсы, тады удзельнiк i 
капэлы арганiзуюць так i прагляд, напрыклад , 
у кафэ «Гаудэамус» . 

1 яшчэ адна навiна. У час гастроляу сама
дзе йныя артысты пабывалi на дыскатэцы ва 
унiверсiтэце г . Катавiцэ i· былi здзiулены уз
роуню яе правядзення i майстэрству дыск
жакея Гжэгажа Куша . Ен у сваю чаргу ветлiва 
згадзiуся прыехоаць у БДУ i правесцi некалькi 
дыскатэк для нашых студэнтау. Так што, сачы
це за аб ' явамi студэнцкага клуба. , 

... Магчыма, каб нi сённяшняя перабудова, 
не было б гзта й паездк i . 1 не было 6 таго уз нё
слага настрою , якi, упэунена, надоуга. 
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Хутка лета 

Звычайна, збiраючыся 
летам адnачыць, мы за

доуга да вакацый nачы
наем заnасiць грошы. Усё 

адкладваем з i так не над
та вялiкай стыnендыi -
на адnачынак сума патрэ-

1бна немалая. / кожн'ы раз 
хвалюемся: назбiраем не
абходны капiтал цi не. Ра
зумеем, што без яго не 
вiдаць нам поуначы . 

Намеснiк старшынi сту
дэнцкага прафкома Н . Ту

ромша запэунiла, што у 

кожным правiле ёсць вы

ключэнне· , i не заусёды, 

каб адnачыць, патрэбны 
фiнансы . Наnрыкл'ад , калi 
вы nажадаеце nра_весцi 
свае кан iкулы у лагеры 
nрацы i адnачынку «Фе
адасiйскi». · Усяго арганi
завана чатыры змены: 

. першая: з 25 чэрвеня да 
16 лiпеня; 
другая : з 17 лinеня да 

7 жнiуня; 
трэцяя: з В да 29 жнiу

ня ; 

чацвёртая: з 30 жнiу

ня да 28 верасня. 
Тут вам rарантуюць на

члег , трохразовае харча

ванне i nрыемны адnачы
нак (безу~ оуна, i nраца
ваць патрэбна). У прафко
ме студэнтау чакаюць ва
шы заявы. 

У НАВУКОВЫХ КОЛАХ 

Для кожнага з ix гэтыя пра
блемы дауно знаёмыя . /м, 
як кажуць , па доугу службы 

дqеодзiцца займацца пытан• 
ням i рацыянальнагi!._ выка~,
стання i ах овы прыроднага 

асяроддзя . Вывучаюць, па

рауноуваюць , робяць выва
ды . Добра б, сабрацца разам, 
выказаць набалелае, прад
прыняць нейкiя крокi, падзя

лiцца воп.ытам - такая дум

ка асянiла маладых вучоных 
нашага унiверсiтэта . З гэтай 

нагоды i вырашыл i заnра

с i ць сваiх калег-географау 

на V 111 навуковую канферэн
цыю. 

- -у БДУ з ' е халiся 1,1аладыя 
в учоныя з розных гарадоу 

СССР. У ~ожнага з -ix было 
што сказаць: нenafl oiлi пра

блемы сельскагасnадарчага 
прыродакарыстання ва умо

вах аграрнай рэформы, неаб

ходнасц ; рэгулявання стоку 

рэк Беларусi, уздзеяння! жы

вёлагадоучых ферм на 'нава- , 
кольнае асяроддзе , р-ацыя

нальнага выкарыстання i ах о

вы лясоГ,З'абруджваннj гле
бы цяжкiмi металам i, м iгра
цыi радыенуклiдау у ланд

шафтах Пауднёвага Усх оду 
Беларусi i многiя iншыя . Усе 

гэтыя nытаннi грунтоуна аб-

мяркоувалiся на пленарным 
пасяджэннi i секцыйных . Аnо

шнiх было чатыры: ландшаф
тныя nрынцыnы аховы i ра
цыянальнага выкарыстання 

прыроднага асяроддзя, nы

таннi мелiярацыi i рацыяналь
нага выкарыстання глебы, 
водныя рэсурсы i ix рацыя
нальнае выкарыстанне, ~ацы

яльныя i эканомiка-геагра
фiчныя аспекты прыродака
рыстання. Вучоныя мелi маг
чымасць пазнаём iцца са 

шматлiкiмi стэндавымi дак_л<!

дамi . 

Канферэнцыя закончыла
ся, а яе удзельнiкi яшчэ сур '
ёзне ~ii задумалiся аб ахове 
nрыроднага асяроддзя, бо 
nачутыя лiчбы уразiлi i пры

мусiлi зрабiць вывi!~ : <~!5f!Лi' 
не я, то хто?» Саnрауды, усё 
тое, што датычыць захавання 

прыроды,- справа геогра-

фау . . 

Дзяжурная служба 
«Беларускаrа урiвер
сiтэта»: Зiнаiда АЛЯЮ
КЕ 81.9, Сярrей ГРJ>lЦ 
l(Фота}~-----· 
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ВЫБАРЧЫ 'fЧАСТАК 

«КОНЕЙ НА ПЕРАПРАВЕ . НЕ МЯНЯЮЦЬt 
аб зямлi , аб арэндзе. Мы 
хочам навучыць чалавека 

працаваць творча, д_аць яму 

магчымасць адчуць сябе 
гаспадаром . Мы гатовы заах

вочваць яго маральна i ма
тэрыяльна. Аляксандр С яр-

хапае паунамоцтвау, таму i 
дау Аляксандр Сяргеевiч 

згоду балацiравацца на выба
рах . Якiм i ж пытаннямi ён 

будзе займацца, кал i атры
мае падтрымку вь1баршчы
кау? 

нае ашальмаванне партыi . А 

цi прымалi удзел у будаунiц
тве камандна-адмiнiстрацый-

н а,:; сiстэмы 18 '°"'i ль-

ёнау простых камунiстау? 
1 чаму мы павiнны звязваць 
з iмi усе нашы няудачы? 

3 АФЩЫЙНЫХ ХАРАКТАРЫСТЫК. Прызнаны у краiне 
сnецыялiст у галiне nабудовы с-iстэм кiравання робатау, А. С . 
Мiхалёу у 1981 годзе быу .~апрошаны у Белдзяржунiверсiтэт 
iмя У. 1. Леuiна для развiцця новай спеu.ыялiзацыi «Юбернеты
ка. Сiстэмы кiравання робатау». Па яго iнiцыятыве ствараец
ца вучэбна-навукова-вытворчае аб'яднанне «БДУ iмя У. 1. Ле
нiна - НВА «Гран.11-т», што дало магчымасць упершыню у 
рэспублiцы забяспечыць мэтавую падрыхтоуку высокаквалi
фiкаваных спецыялiстау у галiне робататэхнiкi. 

патэнцыял. Таму 1- з ' яв1уся у 
маёй перадвыб~рнай пр·агра
ме пункт, у якiм запiсана: 

буду змагацца за прадастау
ленне мiнскай npanicкi i пра
цауладкавання iншагароднiм 

выпускнiкам мiнскiх наву

чальных устаноу з востра 

Аэфiцытнымi для горада спе

цыяльнасцямi. 

Вядома, не магу абысцi у 
сваёй перадвыбарнай пр·агра
ме самую надзён.ную сённяш

нюю праблему - экалагiч
ную. Мне здаецца, не трэба 
паутараць тое, што было 
сказана yciмi папярэднiмi 
кандыдатамi. Выкажу адну 
асабiстую прапанову, за рэа

лiзацыю якой буду ·. змагац
ца незалежна ад таго, выбе
руць мяне народным дэпу

татам цi не. 

1:сць у дыялектыцы выдат
ны закон адзiнства · i бараць
бы супрацьлегласцей. Гэта 
асноуны закон развiцця. У 

адносiнах да партыi яго пры
мянiць нельга, бо у нас няма 
гэтых супрацьлегласцей. Не
льга навучьщца гуляць у 

шахматы, не маючы партнё

ра . У партыi яго не было дзе
сяткi гадоу. Толькi i шматпар
тыйная сiстэма наскокам не 

складваецца. Сёння мы . не 
маем другой палiтычнай 

структуры, якая дапамагла 

Навукова-тэхнiчныя распрацоукi прафесара Мiхалёва вы
значаюцца навiзной i арыгiнальнасцю, апублiкаilаны у больш 
чым 190 навуковых працах, абаронены 82 аутарскiмi пасвед
чаннямi, 25 з якiх патэнтуюцца у 14 краiнах свету, укаранёны 
вядучымi робатабудаунiчымi прадпрыемствамi СССР. Яны 
унеслi важкi уклад у вырашэнне ш:эрагу важных народнагас
падарчых задач, аказалi iстотнае уздзеянне на навукова
тэхнiчную палiтыку вядучых робатабудаунiчых арганiзацый 
рэспублiкi i краiны, выклiкалi камерцыйную зацiкауленасць 
не адной замежнай фiрмы. 

Уявiце · сабе такую сiтуа
цыю . Вы зайшлi у магазiн, 
купiлi кавалак каубасы цi сы
ру, але, наслухаушыся i начы
таушыся розных страхау, есцi 

баiцеся. Вы тут жа, у магазi
не, правяраеце прадукт на 

радыеактыунасць i утрыман
не нiтратау. Прычь1~е про
ста глядзiце на шкалу i, нiчо
га не зразумеушы;-;;.;. ахаеце 
рукой, а супастауляеце свае 

паказчыкi з кантрольнымi , 

якiя змеш·чан'ы побач . Фан
тастыка? Пакуль што так. 
Але, на маю думку, зрабiць 
гэта не так ужо i складана - '· 
забяспечьщь кожны прадук
товы магазiн дазiметрамi i 
прыладамi па вымярэнню 

колькасцi нiтратау. 

, 6 устанавiць раунавагу . 
каб стварыць яе, патрэбна 
шмат часу. 

Цi застануся у КПСС, калi 
будзе iншая партыя? На гэта 
пытан не даволi часта спрабую 
даць адказ. Мне непрыемна 
усведамляць, што я член той 

жа партыi, у якой у свой час 

быу Берыя, Стал i н. Але ·к6нJЕ 
на пераправе н~ мяняюць, i 
абавязак кожнага камунiста 
- дапамагчы партыi зноу 

заваяваць давер народа. 

ЗАМ ЕСТ ВIЗIТЮ. Ен прайшоу шлях ад шахцёра да прафе
сара. 16 гадоу пражыу у iнтэрнатах i 9 вучыуся на мiзэрныя 
стыпендыi. Сутыкнууся з бюракратызмам i адкрытым непры
ман,~ем сваiх iдэй ..• 

1 усё ж ён аптымiст. Ен перакананы: наша грамадства, можа 
быць квiтнеючым i шчаслiвым , калi узамен абсурднай адмiнi
страцыйна-каманднай сiсtэмы здолее пабудаваць разумную сi
стэму кiравання, якая абапiраецца на дэмакратыю, · планава

рыначную эканомiку i незалежныя моцныя мясцовыя Саветы. 

Такая упэуненасць нарадзi

лася у кандыдата - у народныя 
дзпутаты Мiнскага гарад

скога Сав ета, загадчыка ка

федры кiбернетыкi. БДУ iмя 
У. 1. Ленiна, доктара тэхнiч
ных навук, прафесара Аляк

сандра Сяргеев iча M·IXAЛl:
BA не раптам. Яна выношва
лас я гадамi, будав алася на 

аснове уласных думак i мер
каванняу. Прауда, штуршок 
быу. Аднойчы А. С . Мiхалёву 

давялося працаваць н9д д<!

кладам да першай гарадской 

канферэнцыi па робататэхнi
цы. Дакументау побач - i 
«адкрытых» , i для службова
га карыстання. Чым больш 
Аляксандр Сярг еев1 ч г артау 
ix, тым больш сумныя лiчбы 

пауставалi . . С ярод "26 сталiц 
саюзных рэспублiк i гарадоу
мiльянерау Мiнск займае ; 

па забеспячэнню жыллём -
13-е месца, колькасцi ура
чоу - 16-е, кол ькасцi прад

прыем ствау грамадскага хар

чаванн я - 20-25-е, мес.ц 
у тэат рах - 22-е ... Насел ьнiц
тва вырасла за пасляваенныя 

гады амаль у пятна1,щаць 

разоу, а Мiнск па-ранейшаму 

з.ас-таецца горадам-заводам. 

Напэуна, час мяняць яго 
iнфраструктуру, «перакачау

шы» частку насельнiцтва з 

прамысловасцi у сферу аб

слугоування. Лёгка сказаць; 

змян iць iнфраструктуру, то

лькi як зрабiць гэта? Вась 
тут i аказалiся дарэчы пра

фесiйныя навыкi Мiхалёва

вучонага: аналiтычны склад 

розуму, неардынарнасць мы

слення, нечаканасць вывадау i 
фармулёвак. 1:н паставiу пы
танне так: справе дапаможа 

механ iзацыя i рабатызацыя 
вытворчасцi. На жаль, нярэд
ка даводзiлася пераконваць 

некаторых кiраунiкоу у тым, 

што за робатамi - будучы
н я , i выкарыстанне робата
тэхнiкi дазволiць павысiць 

прадукцыйнасць працы, знi

з iць сабекошт прадукцыi, а 
галоунае - у нас з 'явяцца 
«лiшнiя» рукi, якiя м ожна вы
карыстаць у сферы абслугоу
вання. 

Сёння мы ствараем законы 

геевiч Мiхалёу выдатна памя

тае iншае. Праз яго рук i 

беззваротна праходзiлi бу
дучыя Кулiбiны, Капернiкi, 
~нштэйны... Ураунiлаука не 
дала iм магчымасцi развiць 

i удасканалiць свае здольна
сцi i талент . Гэта сёння мы 

пачынаем весцi гаворку 

дзе-н iдзе . прыступаем да 
стварэння студэнцкiх груп у 

залежнасцi ад узроуню пад

рыхтаванасцi, а не рауняючы

ся на серадняка . А. С . Мiха
лёу таксама прыхiльнiк тако
га навучання. Менавiта таму 

да яго на кафедру трапляюць 

толькi таленавiтыя людзi, 
як iя могуць сказаць у роба
татэхнiцы нешта сваё, новае. · 
Тут нiчога не прымаецца, як 

пастулат, аксiёма. Толькi той, 
хто умее зауважаць недахо
пы, валодае крытычным по-

. глядам на рэчы i з 'явы, 
зможа зрабiць нешта вартае. 

Моладзi ёсць з каго браць 
прыклад. Яна паважае тале

навiтых. Напэуна, таму i вы
лучылi А. С.Мiхалёва канды
датам у народ\iЫЯ дэпутаты 

Мiнскага гарадскога Са!Jета 

народных дэпутатау па Кур

чатаускай выбарчай акрузе 
NO 93. 1:н, хто амаль палову 
свайго жьщця правёу у сту
дэнцкай аудыторыi, добра 

ведае патрэбы моладзi, зау
сёды iмк'нецца дапамагчы 

ёй. Здараецца, для вырашэн

н я таго цi iншага пытання не 

МАНАЛОГ-СПОВЕДЗЬ. 

- Я не магу гаварыць пра 
жыццё, як пра свята, але i 
скардзiцца на лёс таксама 

не буду. Я удзячны яму хаця 
6 за тое, што прымусiу мяне 
усе гады заставацца мала
дым. А гэта, паверце, ня
проста магчыма толькi 

тады, кал i сэрцы здольны 
бiцца ва унiсон. lнакш нiчога · 
не атрымаецца, ты не зразу

мееш таго, хто маладзей за 

цябе больш чым удвая. 
Мол!!дзь - наша будуч~1-

ня. 1 якiм ёй бьщь, у многiм 
залежьщь ад кожнага мала

дога чалавека. Але паступова 

я прыйшоу да вываду, ш~о i 
~д нас, старэйшага пакален

ня, гэта залежыць не У мен

шай ступенi. Растлумачу ча

му. Калi нам неабходны былi 
рабочыя рук i для прамысло
вых прадпрыемствау, мы з 

ахвотай прымалi у Мiнск ycix, 
хто пажадае. Але, нарэшце, 

прамысловасць перанасыцi

лася, i мы зачынiлi дзвер 'ы, 

пакiнуушы на той бок i тале
навiтую моладзь. 

Захацrла, напрыклад, тэ
лебачанне узяць выпускнiка
рэжысёра, а мы , яму: 

«Прад'явiце прапiску». Нiчо
га не заставалася маладому 

чалавеку, як падацца на 

перыферыю. А дзе там та

лентам развiвацца? 1 тыя, што 
былi, загiнуць. 

Вось так паступова горад 

страчвае сво_й iнтэлектуальны 

Мае к;алегi, сябры часта 
пытаюць у мяне: «Цi не 

будзе перашкаджаць на вы
барах тое, што ты камунiст?». 
Шчыра кажучы, я таксама 
думау аб гэтым, але прай- · 
граць не баюся. Гэта не тра
гедыя. Насцярожваюць адно

сiны да членау КПСС, агуль-

Вось такiмi думкамi хацеу 
бы падзял i цца са сваiмi вы
баршчыкамi на сустрэчах. 
Прауда, аналiзуючы папярэд

нюю выбарчую кампанiю, 
зауважыу, што сярод прэтэн
дэнтау на дэпутацкi мандат 

вельмi модна было даваць 
авязацаннi, часам самыя не

верагодныя. Лiчу..што мы не 
маем на гэта права. Я магу 

гарантаваць выбаршчь1кам 
толькi непахiснiзсць сваiх 
перакананняу, поглядау, пам

кненняу i тое, што буду зма
гацца за ажыццяуленне ix 
наказау. 

СУБ'ЕКТЫS'НАЕ МЕРКАВАННЕ. Есць людзi, якiя не скар- ' 
дзяцца на лёс, а прымаюць яго такiм, якi ён ёсць. Не, не таму, 
што яны, як кажуць, не могуць стукнуць · кулаком па стале. 

Не таму, што маюць мяккi характар. SI б сказала наадварот: 
яны у поунай меры валодаюць моцн_ай сiлай волi, вялiкай 
вытрымкай, мэтанакiраванасцю, рашучасцю·. Проста у жыццi 
iм давялося усяrо дабiвацца самiм, i яны перакананы, што 
так i павiнна быць. 

... Яму часта хацелася усё кiнуць, забыць, на усё махнуць 
рукой i застацца адзiн на адзiн з сабой, са сваiмi думкамi, з цi
шынёй нарэшце. Але хутка мiнорны настрой праходзiу - i 
зноу за работу, у кругаварот будняу i спрау, з-за якiх, быв.ае, 
не зауважаеш нi выхадных, нi свят. 1 усё ж якая гэта асалода 
- уве';.ь _час адчуваць наnру_жанне д~11tак, пачуццяу. Пастаян
на дзеинtчаць, тварыць, жыць. 

3. MIXHEBIЧ, 
Фота С . ГРЫЦА. 

45 - ВЯЛIКАй ПЕРАМОЗЕ 

Сапёр памыляецца толькi адзiн раз . Ен быу 
саперам, але яму пашчасцiла не памь1лiцца, 
выжыць . 

Ч эр в .е н ь сорак першага. У выпускнiкоу Ле
н , нr1 . ама в аенна-iнжынернага вучылiшча 

iмя Ждан ава- размеркаванне. Mixaiл Бондар 
разам з трымя аднакурснiкамi - зараз ужо 

кадравым1 афщэрамi, накiравауся у Закауказ

скую ваенную акругу . 21 чэрвеня , У. суботу , 
былi на месцы. Далажылi аб прыбыццi, сха
дэiлi на гулянне, пасля якога ажыулена абмяр~ 
коув.алi асабiстыя справы . 1 tут - сiгнал бая
вой трывогi. Не паверылi, дакладней, не хаце
л i верыць, што здарылася нешта страшнае. 

Да апошняй хвiлiны запэунiвалi с ябе, што гэта 
проста вучоба. Нават словы камандз iра аб 
тым, што пачалася вайна, успрымалiся з цяж
касцю, хаця разумелi, што так жартаваць нiх-

' то' не стан е ... 

Потым былi паспешлiвыя зборы, ад'езд 
на вызначанае месца. Амаль адначасова 

1'9 САПЁРАМ 
загад Сталiна перас~чы гран iцу з !ранам, абяз
зброiць lранскую _армiю i не дапусц~ць н~
ступлення нямецк1х падраздзяленняу, як1я 

былi сцягнуты да меж tpмeнii i Азербайджа-
н а. · 

- Рашэнне Сталiна было, на маю думку, 

адзiна правiльным у той час, бо пагроза 
iснавала не толькi з боку Slnoнii, але i l рана, 
Турцыi, lрака. На прамаруджванне часу не 
заставалася,- з нейкiм сумам у вачах рас
казвае Mixaiл Емяльянавiч Бондар.- Толькi 
пv.а усе гэтыя падзеi потым у аутабiяграфii 
пiсалi коратка: Крымскi фронт - распаусю
джвацца забаранялася, таму што (зноу жа 
потым) такi тактычны ход nалiчылi няпра~ 
вiльным . А цi ляrчэй нам ад · гэтага? Кольк1 
давяJюся перанесцi, , пабачыць, вытрымаць . 
Фронт - не фронт, але разня была i там . Па
мятаю, спынiшся у вёсцы начаваць - недалi
чышёя р11.нiцай некалькi байцоу. Пойдзе 
афiцэр yr ropaд - назад не верне~ца. ' 

Хуткl i сапраудная вайна пачалася. Крым:
скi фронт, Закауказскi, Пауночна-Кауказск1, 
Ленiнградскi , 11 Прыбалтыйскi. Шмат давяло
с.я вынесцi Mixaiлy Емяльянавiчу за гады 
вайны. Але нi аб чым сёння не шкадуе, бо 
усё гэта - дзеля Перамогi. lнжынерныя пад
раздзяленнi, у лiку якiх ён знаходзiуся, буда
валi маеты i пераправы, вялi разведку мясцо=. 
васцi, мiнiравалi (цi наадварот размiнiравалi) 
палi, абсталёувалi штабы , сховiшчы для ваен
наслужачых i тэхнiкi, падрывалi агнявыя кроп-

кi ворага. 
Напэуна , сапёрам даводзiлася цяжэй за 

yci x. Яны працавалi пастаянна: наступленне цi 
ад,тупленне - нi хвiлiны адпачынку . 1, зда
ралася, нервы не вытрымлiвалi -
гатовы былi лепш памерцi, чым штодня знахо

дзiцца у напружаннi. 
Нялёгка салдату займацца размiнiраваннем, 

калi да гэтага · ён прайшоу сотнi кiламетрау 
з аутаматам за плячыма. Неабходны цярплi
васць, - уважлiвасць, вытрымка, асцярож

насць, але адкуль яны будуць, калi ужо, шчыра 
кажучы, свет не мiлы, рукi i ногi дрыжаць ад 
стомленасцi, а час .....:. абмежаваны. Вось i 
страчвалася пiльнасць, i чалавек гiнуу нi за што, 
часам на сваёй жа мiне . · 

- Аднойчы замiнiравалi поле,- успамiнае 
М. Е. Бондар. Як камандзiр узвода, я павiнен 
быу · кантраляваць работу. Падышоу да салда
та, паразмаулялi. Не паспеу адысцi д~лёка -
узрыу. 1 так неаднойчы. Як цяжка было 
страчваць сяброу. 
Сам Mixaiл Емяльянавiч таксама быу двой

чы кантужаны, мае тры раненнi. Зараз раду
ецца, што хоць з тварам усё у парадку. 

Калi зайшла размова пра узнагароды ; · да
ведалася, што М. Е . Бондар удастоены двух 
ордэнау Чырвонай Зоркi, двух - Айчыннай 
вайны 11 ступенi, а таксама чатырнаццац1 

медалёу. 
- Узнаrа-роджвалi нас, вядома, не за выка

нанне нейкага аднаго задання, а за цэлы комп-

леке аперацый,- расказвае ветэран. Прычым 
толькi тады гаворка магла icцi пра узнагароду, 
калi нашы бралi верх. У адваротны!'! выпадку 
усе твае подзвiгi, няхай нав;п самыя невера
годныя, заставалiся у тва:ёй памяцi i у памяцi 
таварышау. 

Mixaiл Емяльянавiч з горыччу успамiнае пра 
загiнуушых сяброу. Тым больш балюча зара~ 
усведамляць, што многiя з ix магл i жыць, кал, 
б вышэйшае начальства больш давярала ка
мандзiрам на ' месцах i не пасылала людзей 
на верную смерць . Вось так паяулялiся безы-
мянны я вышынi. 1 · 
У такой мешанiне, як вайна , многае пера

блыталаtя: i жьщцё чалавечае, i пачуццё 
справядлiвасцi, меры, годнасцi. Сустракалiся 
на шляху сапёра i штрафныя батальёны. 
Аднойчы ён сам туды ледзь не трапiу . Прау
да, усё абьнµлося добра, авось на штрафнiкоу 
з таго часу па-iншаму глядзець пачау. Зра
зумеу, што сярод ix было шмат сумленных, 
непавiнных людзей. 

Верьiу М. Е . Бондар у тыя гады у Сталiна. 
Верыу, што ёсць ворагi народа. 1 у атаку з 
воклiчам: «За Радзiму! За Сталiна!» таксама 

хадзiу. Сёння жыццё прымусiла перагледзець 
iдэалы, пэуныя гiстарычныя факты i падзеi. 
Але што б там нi гаварылi, а ён заусёды 
застанецца салдатам з самай небяспечнай 
ваеннай спецыяльнасцю _:_ сапёр. Гэта 'зна

чыць да скону дзён будзе на пярэднiм краi. 
Л. ПРАS'ЛОЦКАSI. 

«БЕЛАРУСЮ УНIВЕРСIТЭТ» 19 красавiка 2 стар. 
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Два мес s~цы назад я гуляла па ран iшнi м Парыжы ... 
1 гэта слова - Парыж - нiчым асаблiвы м мне тады не здава

лас я. 1 ранiца бь~а зус iм як у Мiнску: звыч айны дождж , звы 
чайная цемра позн яга сакав iцкага св i та нку , рэдкiя людзi--' са
мых «ранiшнi х» ripaфec iй. Ян ь1 не размаул ял i , чужой мовы бы- · 
ло не чуваць - сапрауды , як дома .. . 

3 неахвотай расказваю знаёмым аб дэталях ТАГО жьщця . 
Прытомнасць кал я вiтрын i прылаукау не трацiла. «Дз iкае бур
жуазнае,; тэлебачан не суткам i не глядзела . У секс-кiнатэатры 

·не дав ялося пабываць, у вячэрн i м рэстаране-таксама. 1 пера
стрэлак 11а вул iца х я н е чула , i аголеных дзяу чат не б,ачыла. 
Дык што ж расказваць? Адно расчараванне толькi · выклi.каць. 

Колькi нi вы кажы уражанн яу пра славутыя аб ' екты звычай
ных турысцкiх маршрутау у Парыжы - яны так i заста_нуцца 

тва1м1 эмоцыямi . А субяседнi ку патрэб ны тольк1 яго 
асабiстЫ S;I. . 

Звычайны маршрут турыста - гэта Эйфелева · вежа, могi л к .1 

П ' ер-Лашэз, Луур, Нотр-Дам .. . Уражанн яу на усё жьщцё хо
п i ць! Але пакiдаючы Парыж, я адчувала, што так па-сапрауд
наму i не пазнаёмiлася з i м - не хап iла грошай i часу. 
Узняушыся н;з Э йфелеву вежу , можна прач ытаць на адно й 

назiральнай пляцоуцы, колькi к iламетрау ад гэтага месца да 
Масквы, колькi да розных гарадоу Амерыкi, Аустрал i i, Афры
кi. 1 да Токiо таксама . Мабыць , туды як раз блiжэй за усё -
бо вакол , здаецца, адны японцы . Ку_пляюць самыя дарагiя 
сувенiры, частуюцца марожаным (хутка пералi чваю кошт ад:. 

ной порцыi, на нашьi грошы - К!}ля 30 ,рублёу,«гул яць дык 
гуляць! » не атрымл iваецца , бо п'рыкладна столькi . ж каштуе, 
бiлет у Луур, а там я пакул ь не была . 
У Лууры таксама мноства японцау . , Чацвертая 

_частка ycix наведвальнiкау. У багацейшай кнiжнай ~<раме, што 

размешчана у холе музея, яны не толькi разглядаюць, але i 
купляюць таушчэзныя , фантас,тычна аформленыя альбомы па 
самых розны х перыядах i. напрамках сусветна~ вы~лен
чага мастацтва. Альбомы прадаюцца на англi йскай·,. н ямец-
кай, японскай, пол ьскай мова х. На рускай не бач ыла нi-
воднага. : . 

1 
Некалькi разоу наз iрала, як прыходзiу да парыжскага перо

н,а адзiн i то~~ цягнiк . Вельмi прыгожы - можа бьщь ця гнiк 
такiм! 1 прыгожыя выходзiл i з яго пасажыры. Без чама

данау, зусi~ не у спартыуным адзеннi , наадварот, у шыкоуным. 
Гэта у пятнiцувеч арам заходн1я немцы , бельг i йцы , англi чане 

прыязджал~ у Парыж, каб правесц i тут ' у i к-энд. Пабываць у 
славутай «Гранд Опера» , пасядзець у маленькiм рэстаранчы
ку, паглядаючы, .,п а прыкладу парыжан , на прахожых , б~ ёсць 
стол iк i, якiя стаяць прама на тратуары. Прывесцi · дадому 
маленькi пакецi к з чароунай назвай «Крысцiян Дыор» , купле
ны у самы дарагiм магазiне на Елiсейскiх паля х . Калi не хапi
л а часу на Луур , можна вярнуцца да яго у адз iн з наступных 
вы хадных, праз ть1дзень цi два, тым больш, калi З дзяцiнства 
з iм знаёмы не толькi па кн i гах , фiльмах i паштоуках. 

... Аднойчы я спын i лася каля банка i да мяне адразу пыды

шла дзяучына - яна, наiуная , падумала, што я у ва йсцi у 
яго хачу , але не ведаю як . Загаварыла са мно й па-французску , 

i . я адказала амаль адзiнай фразай, якуюведаю: « Я не размау 
ляю па-французску» . Тады· яна паутарыла. пытанне па-англiй
ску , а на гэтай мове_я зд9лела растлумачыць, што прыехала з 

Савецкага Саюза . 1 дзяучына пачала размауляць ... па-руску. 
Добра, амаль без памылак. Вывучала яна нашу мову у сваёй 
родна й краiне - Швецыi,,У сярэдняй школе . Я вывучала англiй
скую мову i у сярэдняй /школе, i ва унiверсiтэце. А вольна 
размауляць на ёй так i не умею ... 
На друг i тыдзень у Парыжы мне ужо хацелася дадому. 

Вяр нулася - i спакойн.а у першы ж дзень у наш магазiн пайш
ла. Гэта ж· нор ":'а '- вось такiя тавары , вось такi асартымент, 
вос,ь т а кiя сумкi у руках жанчын. А ТАМ быу нейкi безупынны 
'абсурд, нейкi бязглузды сон, ад якога лепш хутчэй. прачнуцца, 
каб не стау ён летаргiчным. 

Па праудзе - зноу хо'!ацца у Парыж. Цi у Лондан. Або 
у Рым . Ды i у Нью-Йорк бы'ло б нядрэнна. На два выхадныя 
днi , з тымi грашыма, якi я у мяне былi н;:~ трь1 тыднi у Парыжы. 
Кал i ехаць туды зноу - толькi каб не хадзiць_ па магазiнах. 
Заз iрнуць хуценька у адз i н якi-небудзь самы 13apari ~ па 
касцюм. г «ад Кардэна». А лепш дастi!ць на Елiсейскiх 
пал ях самы прыгожы касцюм з уласна га чамадана. Савецкi 
касцюм з савецкага чамадана. Надзець яго, высока падняць 
галаву i - амаль не зауважаць, як самыя элегантныя мужчыны 

спын яюцца, каб даужэй паглядзець на цябе. Будзе калi
небудзь такое са мной? Няхай бы хоць з дачкой цi унучкай 

маёй ... 
Не , усё ж i са м ной такс~маl Хачу зноу сустрэцца са ~ваiм 

ды ханнем, пакiнутым недзе, у неабдымным парыжскiм небе .. . 

В. БЯ ГУН. 

. САКРЭJ ФIРМЫ 

Бюджзтнае сальда -· ст_у дэнта ФРГ 
1 

Ну каrо у наш вялiкi час датычаць праблемы мале11ькаrа 
чалавека? Скажам, « серадняка »-студэнта. З броя яrо аб арон
цау дэлегатау У~саюзнага студэнцкага форума, каб дага
дзiць усеаrульн аи riraитaмaнii, унушальная п а памерах i нена

дзейн ая у карыстаннi: ш'то могуць трынаццаць самых nравiль
ных рэзалюцый. супраць упартых лiчбау? Затраты на навучанне , 
н а душу насельн iцтва · у 1985 rодзе : у ЗША - у 6, у Японii - у 
~. у Францы i - у 3,7 раза болей , чым у СССР. Але i праз дзеся 
цirоддзе . мiнiстры не раяць нам беrчы навыnерадкi з развiтым i 
кап iтал iстычнымi краiнамi . 

Зразумела1 у такiм становiшчы рук i да кожнаrа студэнта 
не даходзяць. Цiкавiцца дэбiтам i крэдытам «серадняка» спе
цыял iсты-сацыёлаг i пакуль асцераrаюцца. - 1 дарма. Ботам , на 
Захадзе, усё n адл iчыушы, толькi выйrрал i: ведаюць, з к iм i за 
што змагацца. Бюджэтнае сальда дапамагаюць выводз iць 
ар ган iзацыi навучэнскай моладзi . У ФРГ - «Студэнцкая спра-
ва» . Вось якiм яно атрымлiваецца. · 

Памер даходау так звана
га с ярэдняга с.тудэнта скла-· 

дае 1002 маркi у месяц : 

366 марак бацькоускi я 
«датацыi » , к а11я 148 марак 
даплачвае дзяржава, працэн-

ть, ад асабiстых зберажэнняу 
(з дз яцiнства - на ус ялякi 
вы падак) - яшчэ 123· маркi, 
астатн яе - гарантуе права 

студэнта на работу , прычым, 
сума да 250 марак не абклад
ваецца падаткам . 

За кошт скiдак на сталовую 

адзенне маладыя людзi 

эканомяць у сярэднiм 102 
маркi . lx хап iла 6, напрыклад, ' 
на 34 cacicкi у самай таннай 
прывакзаль на й забягалауц~,1 . 
Кошт прамысловы х таварау 

моцна вар 'iруецца у залеж

насцi а ,11, якасцi , таму можна 
выбраць тое, што па кiшэнi. 
Сярэднiя расходы студэн

тау у ФРГ складаюць 951 
марку у месяц . Каля 302 
марак 1<аштуе жыллё. На 

харчаванне, паводле самых 

сцiплы х падл i кау, iдзе 220 
марак, на мьщцё бялi·зны, ра
монт абутку - 62 маркi . 

Аплата праезду у грамад
скi М: транспарце складае за 

месяц каля 100 марак. Таму 
самыя эканомныя аддаюць 

перавагу веласiпеду. 
Што яшчэ? 56 марак на 

вучэбныя i канцылярс:кiя па
трэбы. 186 марак у месяц -
кiшэнныя грош'ь1 : 17 марак на 
набыццё газет , часопiсау i 
кнiг, 19 - на наведванне 

тэатра i к i 110, 45 - на xq.бi. 
lншыя расх'оды (карыстан
не тэлефонам, заняткi спор

там, медьщынскае абслугоу
ванне, прадметы ri гiены) 
складаюць 186 марак. 

'У . КРАС НАКУЦК\ . 

ЗАВОЧНАЯ ШКОЛА СТЭНАГРАФН 

СЦIПJIЫЯ Л IТАРЫ 
/ 

Ад лiтары Г са звычайнаrа алфавiту стэнаrрафiчныя знакi 
Г i ГР адрознi ваюцца сцiпл асцю. Яны зусiм не · выriнаюць 
шы i, не iмкнуiща быць падобнымi да лебедзя . 

z l 2 2 · 
прав11J1Ьно неправИJIЬно 

Знакi пач ынаюцца закруr лен н е ~, . як СТ, i заканчваюцца 
з~круrленнем , як л iтара К. А у ся рэлз iне знакау лiнiя прамая . 

?Z ;zл -h ?12' µу/ий сf#и 
его· иго сего всего легко гид гипс бег брег бриг лег 

греть грели греться гребли rреоти по)(Грести игры 

Скарачэннi ( i вытворныя ): 
1 L /!. z/ ~ 7/ 7/- ;у ~ · 

rовор,rод говори ГОДЬI говорили говорил говорить 

l-----
ft / 

,, 
d р р t-- t 

говорение ВIIГОВОР. оеrодня гимн I'И11!НЫ где город 

ПРАКТЫКАВАНН Е: 

у 

говорим · 

t 
городе 

Слег лешего пешего миг сиг иглы игле легки грим грек тигр 
сгрести сгреб игре погреби грел грелки 

Где вы были сегодня? (\\ы были в городе. Это город Брест . 
Сегодня в городе. Дети в школе пели гимны. Вы говорил и о 
городе. Та к говорили Маркс и Энгельс. С кем вы говорили . 
Город и с·е.110. Мы все быстро гребл и. Лени н говорил о клас
совой борьбе . Мы в ш коле говорим о пл ане. В те годы мы были 
в городе. ' 
Зауваrа: l(aлi усе словы пiшуцца надта кор_атка, таксама не 

вельмi зручна. Пяро ч аста адрываецца ад паперы, i рытм iч
насць парушаецца. Каб захаваць яе, каротк iя словы можна 
аб 'яднаць у rрупы . Групуйце не выпадковыя словы, а тыя , якiя 
часта .сустракаюцца разам, складаюць устойл iвыя спалучэннi. 

У дадзеttым практыкаваннi· можна аб 'яднаць словы « в те го-
' ды», «в городе». 

ХТО ЦЯГНЕ У БАЛОТА? 
' ' 

( Галосная О у 

Так, rэта г"'алосн ая О хоча 
нап iшам ЛО iдабавiм М : 

ло лом 

ся рэдзiне слова) 

спiхнуць знак i унiз . 

Паколькi rалосная О паказала сябе апусканнем знакау, то 
ужо не мае значэння, цi п адобна спалучальная лiнiя на 
rалосную. 

лом лом 

3 стар. 19 красавiка «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСПЭТ» 

ГРОМ ГРЫМНУf 

«У хованкi 3 

Заметка з такой назван бы;JJа надрукавана 15 сакав iка . 
«Аrонь рэдка жартуе. Няужо для таrо , каб ·мы сабе rэта усвя
домiлi, патрэб на надзвычайнае здарэнне , пры я кiм хавацца 
прыйдзецца нам сам iм?» - так яна заканчвалася . Два тыдн i 
заставал ася для роздуму у адмiнiстрацыi студrарадка ... 

28 сакавiка у 10 rадзiн на пункт сувяз i nажарнай часцi 
п аступiу сirнал аб пажары у iнтэрнаце No 5 па вулiцы Каст
р ы!~ нiцкай, 4. 
П рыбыушы на месца выклiку, мы убачылi дым з вакон чацвёр
таrа i пятаrа паверхау, мноства людзей каля уваходу у iнтэр
н ат . Хутка па лесв iцы, яшчэ хутчэй па калiдоры : магч ыма, 
у п акоях людзi, якiм патрэбна дапамоrа? 1 вось пажар патуша
ны . П ацярпеушых няма . Усё добра? На жаль, не .. . 
Толькi п рамы урон будынку iнтэрната склау звыш 2 тысяч 

рубл ёу, урон маёмасцi студэнтау - каля 3,5 тысяч рублёу . 
Расследаванне «па rарачых-слядах» паказала, што няrледзяч ы 
на Усе заб ароны, у nакоях iнтэрната кары'с.таюцца электрыч

нымi пл iткамi i камiнамi, каларыферамi. А у пажарных кранах 
на чацвёртымi i пятым паверхах не было вады. 
Некальк i ч ал авек з адмiнiстрацыi БДУ прыцяrнуты да адмi

нiстрацы,iнай адказнасцi, узбуджана крымiнальная справа. 
Такiм чынам, гром грымнуу. Дык калi ж «мужык перахры

сцiцца» - калi адмiнiстрацыя студrарадка возьмецца за спра
ву? 

А. ФIЛОН, 
iнжынер Дзяржпажнаrляду 

СВПЧ - 1 па ахове Ленiнскага раёна. 

У nершы~, выпадку спалучальная лtнtя падобная на галос
ную, у другiм - не. Але абодва напiсан нi правiльныя: М 
апушчана унiз . · 

/),--~ (7J ? ~ 
дом ~ром гром броситься гроши брошки лось косы ломом 

Малыя зн~кi апускаюцца амаль цалкам . Аднамерныя - на 
1/2 меры : · 

/. 

4 
кот 

( ~ 

соты игрок исток грот плот пилот вот тот селом болото 

Правiл а рад.ковасцi дазваляе не скiдваць вялiкiя знакi rлы
бока унiз, а заканчваць слова на узроунi першаrа апушчанаrа 
знака. · 

болото колокол колосок молоко колобок долото 

Двухмерныя знакi таксама прыемна пiсаць п,асл я rалоснай 
О. Верхняя частка з_нака вырауноуваецца па кантрольнай л i
нii: 

t/4 а/С~ 4 
сов ело.в шов брось следов поп 

Скарачэнн i (i вытворныя): 

клоп ло.ЦRи стропы погреб 

l 
/ /; / 

? 
помощь помощи про.ле . государство государстве потом документ 

JP / 
z;/ 

ДОГёОр ВОСТОК 
ПРАКТЫ КАВАН НЕ : 

готов готовы готовиться готовили 

Бросили летом светом ломиться косили томиться том (л) 
ение томом комоы сомом косом лесом пледом селом веслом 

кошки дот боты домом кок .сок коком брелок док ток строк 
шок поле- соли полет колет колесо дол идол тол. мол или стол 

болит построение гол иголки костры гости пост дости ,· тоиы 
мосты лоб добыл и _дог мог строг бог плов стопы кобры пло
ды весов плесов лесов броситься строки плод плоды . 

Быстро плыл плот. Мы едем в гости . Между строк . П J1 ыл и 
лодки. Поле колосится. Государство и власть. В доку менте 
были все подписи . Л етом спели плоды . Мы готовили доку мен-
ты. Колесо вошло в болото . ' 

/' ~ 
.,, 



ВЕДАЕЦЕ? 

ЖАЛЕЗд , САГРАЕ 

Жанчыны част/! мерзнуць. Экспе.рымент, _якi правялi амеJ!.ы
канскiя вучоныя, паказау, што прычы на у недахопе жалеза, 
якое скарыстоуваюць у ежы . У жаночым арrанiзме яrо звычай
на значна менш, чым у мужчынскiм . 

ДЭФIЦЫТ НЯВЕСТ 

Анrл iйскiя дзяучаты, якiя iмкнуцца да незалеж·нага жыцця , 
не с'пяli1 аюцца выйсцi замуж. Попыт на нявест у Aн.rлii значны 

- 250 тысяч. Такiя дадзеныя чарговаrа анкетнаrа апытання у 
гэтай кра:iне. 

, ХОЧАЦЕ ПАХУДЗЕЦЬ? 

Для rэтага можна выкарыстаць спосаб Стэлы Тэйлар, 
манахiнi у _!diнулым . На '!Jрацягу 65 rадзiн яна праплыла у 
басейне 280 кiламетрау i пазбавiл ася ад некалькiх кiлаrра-

Крывяны прадказалыiк -
мау лiшняй ' вari . r--

СВЯШЧЭННАСЛУЖЫЦЕЛЬ-КI 

Ламбецкая канферэнцыя прадстаунiкоу ·анrлiйскай цаjж
вы выказа.лася за узвядзенне жанчын у сан епiскапау. f:"pyna крывi - ключ да iн

дывiдуальнасцi. Так сцвяр
джаюць японскiя псiхолагi. 

Уладальнiкi шлюбных бю
ро маюць усё больш цяж
касцей са знаходжаннем 
партнёрау для жанчын з гру
пай крывi В (111), таму што 
яны лiчацца занадта сама
стойным i , даражаць сваёй 
воляй, непастаянныя у густах 
i настроi. 
Уладальнiкi рэстаранау 

часцей наймаюць на работу 
асоб з групай крывi А (11), 
таму што яны пачцiвыя, сум

ленныя i умеюць пр·ацаваць , 

нават ва умовах моцнаг<! стрэ
су. 

Стаць к iраунiком дапамо
жа група крывi О ( 1 ), якая 

абумоулiвае энерг i чна~ць, 
здольнасць бьщь патраба
вальным. да сябе i iншых. 
Ас~бы з групай А ( 11) 

схiльныя да так званых хвароб 
цывiлiзацыi: iнфаркту _мiяf~ар
да, атэрасклярозу, рэуматыз

м у, мочакаменнай хваробы, 

дыябету i нават новаутварэн
няу. 

Асобы з групай крывi 
О (1) маюць павышаную жыц-

. цёвую устойлiвасць. 3 хвароб 
для ix характ-эрныя толькi 
язвы_ страунiка \ i 12-перснай 
к1~к1. Таму яны : як правiла; 
доуга жывуць. 

Асобы з групай крывi В (11) 
знаходзяцца як бы пасярэдзi
не памiж А (11) i О (1) у гэтым 
плане. 

Група крывi А (11) - у асоб 
сумленных, абавязковых, мо
жна сказаць, блiзкiх да · да
сканаласцi. Калi яны за што

небудзь бяруцца - стар.:1юц
ца не падкачаць. lx згода 

абазначае надзейнасць i вы
клiкае давер, тое ж самае 
адносiцца да ix асабiстых 

, кантактау: яны застаюцца ве
рнымi людзям, з якiмi пася
бравалi. Асобы з гэтай групай 
крывi iнтэлiгентныя i быццам 
бы больш высакародныя за 
улада·льнiкау iншых груп . Гэ
та больш характэрна для жан
чын - носьбiтау данай групы 
крывi. 

Група · крывi ,В (111) - у 
людз.ей вельмi уражлiвых,
далiкатных, з вялiкiмi здольs 
насцямi, безадмоуных. У ра
боце яны аднолькава .- як 
да сябе; так i да iншых -

ВАЗЬМIЦЕ НА ЗАМЕТКУ 

Цi часта задумвалiся вы над пытаннем: «А цi умею я 
слухаць?» Падазраю , што не вельмi. Тым не менш зrа
дзiцеся , ад таrо, якiя (уважлiвыя цi не надта) слу~ачы 
мы самi, кожны з нас у размове з субяседнiкам абавяз
кова хоча ~.ыць выс.луханым. Мы ча~шем разумения ; 
падтрымкi, а часам i спаrады. 1 як прыемна, калi той, 
з кiм вы дзелiцеся радасцю цi горам, поспехам цi няу
дачай, правiльна зразумее вас i раздзелiць вашы пачуц
цi : радасць · становiцца большай удвайне, а непрыем
насць, дзякуючы разважлiвасцi i падтрымцы дpyrora 
чалавека, перажываецца ляrчэй. 

,Прапануем · вам некаторыя 
заг.~iсы, зробленыя - на палях 
кнi~i lствуда· Атватэра «Я 
вас слухаю ... » 

Чуць i слухiщь - дзве роз
~ыя рэчы . Чуць мы можам, 
не задумваючыся. Але, слу
хаць - для гэт·ага неабходна 
пастаянная сканцэнтрава

насць на прадмеце гутаркi. 
Слухаючы, мы можам актыу
на удзельнiчаць у размове , 

працягваць яе. Калi верыць 
Атватэру, мужчына звычай1;1а 
слухае уважлiва толькi 1 0--15 
секунд, затым ён пачынае 

слухаць сябе. Жанчына ж, 
размауляючы з субяседнi
кам, хутчэй убачыць яго як 
асобу, зразумее пачуццi т·аго, 
хто гаворыць. 

Калi вы хочаце, каб вам 
адкрыл i душу, пастарайцеся 
пазбегнуць тых матывау i iн
танацый, .якiя перашкад
жаюць субяседнiку бьщь 
больш шчырым з вамi, калi 
наогул не пазбавяць жадання 
працягваць размову. У гэтай 
незайздроснай ролi моrуць 
выступiць: 

· загад, каманда («Паутары
це яшчэ раз!», «Паутарыце 

паволь11ейl»); 
пап ярэджанне, па гроза, 

абя цанне -С «Супакойцеся, 
я вас ахвотна слухаю» , «Вы 
пашкадуеце, калi зробiце , гэ
та>>); 

павучанне («Гэта няправiль
_ на», «Вам дарэчы пайсцi пер

шым»); 
парада, рэкамендацыя, ра

шэнне («Чаму б вам не ска
заць так?», «Я б прапанавау 
абвергнуць гэта» ); 

павучанне , лагiчная аргу

ментацыя («Паглядзiце на гэ
та iнaкu.i», «У вашым узросце 
я · такога не меу» ); 

' асу дж iНН"е-;,<рБ1тБ1Ю1-;--а"бвi-=
навачванне («Тое, што вы 
зрабiлi, недарэчна», «О, 
больш не магу з вамi спра-

чацца» ); ' 
пахвальра, згода («Я лiчу, 

што вы маеце раць11ю», 

«Гэта было выдатна»); -
сварка, - неабгру1та~ анае 

абагульненне ( «Усе жанчыны 
аднолькавыя.» ); 

iнтэрnрэтацыя, анал i з , ды
ягностыка («Вь11сапрауды у гэ
та верыце, цi не так?», «Зараз 
мне зразумела, чаму вы гэта 

зрабiлi»); 
супакойванне, спагада, су

цяшэнне («Наступны раз вы 
будзеце адчуваць сябе 

, лепш», «Усе рЬбяць памыл
кi >> ); 

высвятленне, допыт («.Хто 
вас навучыу?», «Што вы зро
бiце на настуnны раз?»); 

ухiленне ад nраблемы, ад-
. цягненне увагi , жарт («Чаму 
б вам не выкi нуць гэта з га
лавы?», «А што, к·алi кожны 
раз, кал i нешта не атрымлi

ваецца, кiнуць займацца гэ

тым?» ). 

Памятаеце, кольк i разоу 
гэта «нешта» nерашкаджала 

вам у размове, i як часта 

рвалася нiць знос i н . А раз
гадка, аказваецца, была про
стаю. 

Слухаць таксама можна 

па-рознаму . Напэуна, самы 
распаусюджаны вiд - уваж
лiвае маучанне, або, як яго 
называюць, .НЕРЭФЛЕКСIУа 
НАЕ СЛУХАННЕ. У да)"lым 
выпадку гаворьщь у асноу
ным субяседнiк, i толькi вашы 
фразы накwталт : «Так», «Як 
гэта?» , «Разумею Вас» i сам[ы]i 
простыя адказы дапамогуць 

змястоуна працягвац~ раз-

прад ' яуляюць вельмi в 'ысокi я 
патрабаваннi. Яны спакойныя , 
але пад гзтым спакоем ха

ваецца часта р.зн i мае сэрца. 

lx пачуццi, аднак , м огуць ве
л~мi бур_на r,зрывацца, асаб
л,ва кал~ справа датычыцца 

кахан ня. Жанчыны в'ельмi 

раун1выя - значна больш , 
чым мужчыны з гэтай групай 

крывi. 

Група крывi АВ (I V) -
у асоб, стрыманых у праяу
леннi сваiх пачуццяу, неда
ацэньваючых свае якасцi r i 
таму яны кiдаюцца у сваiх 

перажываннях , няупэуненыя ·i 
ва усiм сумняваюцца. Уся
ляк i я канфлiкtы яны перажы
ваюць у адзiноце, нiкому не 
спавядаючыся , Аднак у кахан

нi, дружбе i шлюбе яны 
блiзкiя да iдэалу, таму што 
жадаюць шчасця не· т ольк i 
для с ябе, але i стараюцца 
адарыць ' iм партнёра. 

Група крыв i О (1) - у асоб 
у «вечньJм руху», энергiчных, 

валодаючых прабiуным i здо
льнасцям i, с i лай вол i , умен

нем кантактаваць з людзь

мi. Не выпадкова гэта група 
крыв i у асоб, якiя дасягнулi 
многа у дзелавым жыццi. 
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мову. Нейтральная рэплiка 

адабрае субяседнiка. Прау
да, часам гэта не задавалью1е 

таго, xt o гаворьщь , бо пера
-шкаджаё яго самавы яулен-
ню. 

РЭФЛЕКСl:9НАЕ СЛУХАН
НЕ . Вы уступаеце у размову 
i выкарыстоуваеце: высвят
лен не, адлюстраванне пачуц

цяу i рэзюм iраванне. 

Высвятленне - гэта кал i 
вьi " i мкняцеся удакладн i ць 
тое аб чым iдзе размова. 
Мо~уць быць карыснымi на
ступны я фразы: «Цi не пау
торьще Вы яшчэ раз?» , «Я 
не зразумеу», «Растлумач

це, калi ласка ! » 
Адлюстроуваючы пачуццi 

субяседнiка, мы паказваем 

яму, што разумеем яго стан . 

Дзякуючы адлюстраванню 

пачуццяу, той, х~о гаворыць, 
усведамляе свои эмацы яна-

.а 

:1: 
У вераснi 1987 года у рэлiriйных цырымонiях, на пахаваннях 

разам са святарамi мужчынамi прымала удзел i жанчына
мула. Гэта была адна з выпускнiц спецыяльнай баrаслоускай 
~µколы у Тэrеране , якая створана пад патранажам Фарыдэ 
Мустафавi дачкi аеталы Хамяй'!i . 

РУКУ ПРАПАНУЕ ?l(АН ЧЫНА 

Недалёка ад rарадка lмiлхiнь на беразе возера, каля Атлас
кiх гор, штоrод праходзiць незвычайны кiрмаш жанiхоу .. 
Жанчыны племенi айт-хадз iду, якiя тут жывуць, моrуць вы
браць спадарожнiк;,t жыцця. 

ПАГАВОРЫМ НА «ЖАНОЧАЙ. МОВЕ»? 

Яна захавана да нашых дзён. Не, rэта не тая rаворка, якой 
жанчыны карыстаюцца у чэрrах i цырульнях. Гэта сапрауд
ная мова, якую прадстаун iцы цудоунай паловы чалавецтва 
выкарыстоуваюць толькi у размовах памiж сабой', i толькi 
яны моrуць яе зразумець. 

У Пауночнай Амерыцы у 
1

раёне Micicini еурапейцы засталi 
племя iндзейцау натчы . Акрамя агул ьнай мовы, на якой раз
маулЯJ_~а~ у_сё племя ; у жанчын iснавала свая мова або жарrо~ . 
Мноriя этнографы лiчаць, што асобныя жаночыя мовы, я к1я 

яны старанна захоуваюць ад чужых,- памяць пра тайныя 
саюзы жанчын, якiя змаrалiся ·супраць улады мужчын . 

... 1 ГАТАВАЛI АТРУТУ 

Да нашых дзён iснуюць некатор.ыя тайныя жаночыя саюзы. 
Напрыклад, «Hieнra» i «Лез iму» у Афрыцы. Яны стаrоддзя
мi трымалi усё мужчынскае насельнiцтва у пастаянным страху. 
Жанчыны а,11.наrо з буйнейшых таварыствау «Бунду» у 

Hirepыi малявалi твар i рукi у белы колер i насiлi аднолькавыя 
чорныя мантыi. Падобны саюз iснавау i у Гане. Трапляючы у 
яrо , дзяучына атрымлiвала новае iмя . Тут яе вучылi спяваць, 
плесцi qыноукi.,_А завяршала курс навук майстэрства састау
лення а'rруты. Калi жанчына~ходзiла замуж, яна заставала
ся членамгэтай усемаrутнай . арrанiзацыi . Пакрыуджаная му
жам у с11арцы, яна маfла звярнуiiца за дапамоrай у саюз, ·якi 
быу у ст'ане пакараць мужа або прымусiць запл ацiць вялiкi 
штраф . 

7, Пасnрабуйце выказаць 
разуменне. Карыстайцеся 
прыёмам i рэфлекс iунага слу
хання, каб зразумець, што у 
сапрауднасцi адчувае субя
седнiк. 

8. Слуха йце самога сябе. 
9. Адказвайце на просьбы 

адпаведнымi дзеянням i. 
Слухаючы субяседнiка, нi

кол j. : 

не прымайце маучанне 

за увагу . Калi субяседнiк 
маучыць, гэта не значыць, 

што ён слухае ; 

- .не прыкiдвайцеся, што 
слухаеце,- гэта дарэмна; 

- не пераб iвайце без не
абходнасцi; 

- не· рабiце паспешл iвых 

вывадау ; 
- не дайце злавiць сябе. 

Неабходна абавязкова вы
слухаць субяседн i ка да кан
ца , каб зразумець , з чым ме

навiта вь1 не згодны ; 

- не гаварыце : «Я 

слухаць? 
добра разумею Вашы пачуц
цi » . Такое выказванне слу

жыць больш для апраудання 
уласных (i беспаспяховь1х) 
спроб пераканаць субяседн i
ка у тым .што вы слухаеце. 

льны стан . 

Рэзюмiруючыя адказы пад-· 
сумоуваюць асноуны я i дэ i i 
пачуццi субяседн i ка. Гэта 
асаблiва да месца у сiтуацы

ях , якiя узнiкаюць пры аб
меркаваннi розных пун ктау 
гледжання, урэгул яван нi кан

флiктау . 

Наступны в iд слухання -
УСТ АНОУКА. Маюцца на ува
зе разумныя i эмацыяналь
ныя адносiны да чалавека цi 
з ' явы у выгл ядзе адабрэння, 
самаадабрэння , эмпаты i . 

1, нарэшце , апошнi в iд -
· . МОВА ЖЭСТАУ , Гэта вы
раз твару, iнтанацыя, тэмбр 
голасу, позы i жэсты. Вось аб 
ч ь1м , напрыкл ад, гавораць: 

скрыжава i:tыя ру кi -iкептыч
ная , абаронна я -устаноука; 
нескрыжаван'ыя - устаноу
ка даверу; рук i, заведзеныя 

за галаву,- перавага над 
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iншым i г. д·, 

Варта спынiцца i на прыёs 
мах уважл i вага слухання . Ат
ватэр дае наступны я парады : 

1: Высветлiце свае звычкi 

слухаць. 

2. Не iмкнiцеся пазбав i ць 
с ябе ад адказ насцi за знос i

ны . Пам ята йце , што у размо
ве удзельнiчаюць два чалаiзё= 
кi : адз iн гаворьщь , другГ слу
хае, прычым у ролi слухача 

кожны пав iнен выступаць 
папераменна. 

3. Будзьце ф i з iчна уважл i
вымi. Павярнiцеся тварам да 
таго , хтЬ гаворьщь , 

4. Сканцэнтруйце увагу на 
тым, што гаворыць субясед
н i к . 

5. Паспрабуйце зразумець 
не тол ькi ·сэнс слоу , але i 
пачуццi субяседнiка. 

6. Прытрымлiвайцеся ада
бральнай устаноук i у аднос i

н а х да таr·о , хто гаворьщь. 

- не ·будзьце празмерна 

адчувальнымi да эмацы я-
нальных слоу ; 

- не дава йце парад, па

куль не просяць. Няпроша
ную параду дае , як прав iла, 
той , хто нiколi не дапамо-

жа; 

не прыкрывайцеся слу

ханнем, як панацэяй . 
Варта памятаць, што эфек

тыунае слуханне - гэта асно

ва атрыманн я дакладнай iн

фармацыi. Слухаючы iншых , 

мы пазнаём самiх сябе. Пры
ёмы эфектыунага слухання, 

нарэwце, дазволяць павы

шаць якасць пр!' 1маемых ра

шэнн яу. 
Караце й, ад чуць - да 

слухаць l 
Падрыхтавау С. ШАПРАН .. 
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