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1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАS' 
БЕ.ЛАРУСКАГА ОРДЭНА 
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НЯВЫПЛАЧАНЫЯ ДА~П . 

• 
Яны сам1 

да 

прыходзяць 

нас ... 
Дзень Перамогi, кароткi, як само жыццё, 

адышоу. Скончылася чарада сустрэч з 
ветэранамi. Да наступнага Дня Перамогi. 
Мабыць, пасляваенныя пакаленнi па4нуць 
па-сапрауднаму iмкнуцца да удзелу у ix 
толькi тады, калi застануцца сярод нас л iча
ныя сведкi той вайны. А пакуль яны самi 

iдуць да нас. Як гэта здарылася 7 мая 
на фiзiчным факультэце . 

Сабралiся тут першакурснiкi, невялiкую ау
дыторыю нават не запоунiлi. Нiводнага з 

,тых студэнтау, хто займауся у гэтай ауды
торыi да пачатку сустрэчы , угаварьщь застац

ца на яе не удалося . Яны хуценька пакi
далi памяшканне з неi<кiмi пагардл iвымi 
усмешкамi. 

Гасцей запрасiлi на сустрэчу не студэнты . 

Паслухмяныя першакурснiкi адгукнулiся на 
заклiк застацца пасля заняткау i пры йшл i 
сюды, але пытанняу не задавалi, асабл iвай 

·цiкаунасцi да таго, што адбывалася, не вы
казвалi наогул. Бьщцам нейкую павiннасць 
адбывалi . Перад кiм? 

П ры йшоу да ix Канстанцiн Антона в iч 
Сушкевiч, бы,:~ы камандзjр дыверс1ина-пад

рыуной партызанскай групы, iнвалiд вайны 1 
ступенi. Разам з iм за сталом, традыцыйна 
·пакрь1тым чырвонай тканiнай, сядзелi яшчэ 
чацвёра ветэранау: Мiкалай \ванавiч Юзэ
фовiч, Ягор Андрэевiч Пiскуноу, Васiль 
\ларыёнавiч Пiменау i Ганна Васiльеуна Шы
баева. 

... Вайна на пат кала Канстанцiна Антонав i~ а 
Сушкевiча у Маскве, ён быу тады курсантам 
вышэйшага ваенна-палiтычнага вучылiшча. 
А потым закiнула у Беларусь, у партызан

скiя лясы. Лiчбы баявых дасягненняу, назва
ныя iм, не трохзначныя: 16 дыверсiй, 1 узар
ваны браняпоезд, 8 эшалонау, скiнутых пад 
адхон групай Сушкевiча. Але апiсанне толькi 
аднаго з гэтых эпiзодау напауняе кожную лiч
бу значнасцю здзейсненага тымi люд'зьмi . 

Расказау Канстанцiн Антонавiч аб знiшчэннi 

браняпоезда . Вельмi сцi плы я с nо вы выкары
~тау . Быццам гэта не яго асабi
стая заслуга, не яго нервы , не яго жыццё, 

цудам не згубленае. 

Браняпоезд стаяу на (станцыi у Бабруй_ску . 
Ахоувауся адпаведна сваёй баявой рол~ -
пастаянныя патрулi, тры рады калюч аг~ дро
ту з электрычным токам . Малады афiцэр 
Сущкевiч знайшоу адзiны спосаб наблiзiцца 
да мэты усёй партызанскай .брыгады 
незауважна д_алучыуся да групы савецкiх 
ваеннапалонных, якiя працавалi на чыгунцы, 
занятай фашыстам i . 3 таго 'моманту Кан

станцiн Антонавiч застауся сам-насам з адзi
ным таварышам - рызыкай. Нiхто не пад
лiчьщь цяпер напру>j<анай працы яго сэрца , 

пакуль сачыу ён за рухамi нямецкага патру

ля, пакуль наблiжауся да браняпоезда па 
адкрытай любому поз iрку мясцовасцi, пакуль 
чакау пад iм начы, ставiу мiны-гадзiннiк i 
на стальную паверхню, аддаляуся па той жа 
мясцовасцi. Дапамагау толькi дож-дж. Вы
ратаваnа нейкае н езвычайнае дабрадзейства 
лёсу. Калi недзе ззаду грымнулi два выбухi, 
сiл ужо нi на што не заотавалася. Як дабрауся 
да атрада, не памятае ... 
Яшчэ у час вайны дакументы К. А. Сушке

вiча дасылалiся у Маскву для атрымання iм 
' звання Героя Савецкага Са юза, згубiлiся у 
дарозе .. . Потым ён зноу мог стаць героем 
аф\цы йна у 1962 годзе . Але так i не стау . 

. 1 
Мы заусёды больш памятаем пра заг1нуу-

шых, чым пра жывых . Бьщцам бы навучылiся 
вымяраць межы подзвiгу: той, што прынёс 
смерць, той i больш значны . 

Наnярэдаднi сёлетняга Дня Перамогi га
зеты змясцiлi паведамленне аб прысваеннi 
звання Героя Савецкага Саюза пятнаццац i за
гiнуушым i сямi жывым ... Але свой доуг мы 
яшчэ не выплацiл i . 1 калi зробiм гэта? 

МIЛАGЭРНАСЦЬ 

У, дабрачынны фонд 
Адзiн окiя, с/арыя лю

дзi . .. Дзецi-сiроты... 1 н
валiды ... Хто паклапоцiцца 
аб кожнь1м, каму патрэб
ны не толькi грошы, 
адзенне, харчаванне, але 

i чуласць, уважлiвасць з 
боку блiзкiх? 
Праходзяць тэлемара

фоны , ствараюцца фонды 

з добраахв отных ахвяра
ванняу . 

У Мiнску першы раху
нак мiласэр.насцi i спа

чування быу адкрыты у 
лютым гэтага года Камi

тэтам Чырвонага Крыжа 
Маскоускага раёна. Ужо 

паступiла больш за 35 
тысяч рублёу . Гэта добра
ахвотныя узносы ад пра

мысловых прадпрыемст

вау, riраектных iнстыту
тау, навучальных устаноу 
i прыватных асоб . Ство
рана служба з трынацца
цi медыцынскiх сясцёр . 
Арганiзаваны пункты хар
чавання пры сталовых i 
кафэ для малазабяспеча

ных. Тым жа, хто па стану 
здароуя не можа выйсцi 
з дому, ежу д'астауляюць 

сёстры мiласэрнасцi . Ся-

род ix i вучнi 

школ NONO 12, 
80, 105, 146. 

сярэднiх 

39, 60, 

Раённы Камiтэт Чырво

нага Крыжа дапамагае 

таксама студэнтам-сiро
там , мнагадзетным сем'

ям . А такiх таксама няма-
ла . 

- Яны рэдка звяртаюц

ца за дапамогай,- •гаво

рыць старшыня Маскоу
скага раённага Камiiэта 

Чырвонага Крыжа Н. С. 
Зданюк.- Мы стараемся 
знайсцi ix самi. 3 гэтай 
мэтай звяртаемся у ВНУ, 
тэхнiкумы, вучылi'шчы, у 

дзiцячыя палiклiнiкi. Мы 

дапамагаем тым, хто мае 

у гэтым патрэбу, чым мо
жам: дваццацi чатыром 

сем ' я м забяспечваем 
кватэрныя расходы, мно

пм выдзяляем матэры

яльну19 дапам огу ад 50 
да 100 рублёу . Мнага-
дзетныя сем ' i, акрам я 

грош ай, атрымлiваюць 

адзенн е , сабранае у тых 
сем'ях, якi м яно ужо 
не патрэбна, але яшчэ 
прыгоднае ·для выкары-

станн я. Немалую дапа

м огу аказалi калектывы 

завода «Калiбр » , скурга
лантарэйнай фабры к i iмя 

Куйбышава, тэатра му
зычнай камедыi , якi пера

лiчыу зборы за некалькi 
канцэртау на рахунак фон
ду мiласэрнасц i . 

Радуе, што людзi адгу
каюцца на чужое няшчас

це, стараюцца дапамагчы 

тым , хто у гэтым мае пат

рэбу. Напрыклад, калек
тыу упраулення , «Спец
рам онт» . бязвыплатна 
перадау бялiзну для ста
рых. Рабочыя i служачыя 
фабрыкi 1мя Куйбышава 
сабралi 5060 рублёу i \ 
пералiчылi ix у дабрачын
ны фонд . 

Так, побач з намi яшчэ 
нямала людзей няшчас

ных, абяздоленых. А таму 
няхай ко~ны, хто мае маг

чымасць, пералiч "1щь пэу

ную суму на рахунак 

NO 100700783 у Маскоу
скi м аддзяленнi Жылсац

банка г. Мiнска . 

А. ГА~РЫЛЬЧ Ы К, 
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ПА ' САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY 

Лепш за fjcix аб гэтым раскажуць мiнулагоднiя шчаслiу
чыкi. Тыя, каго не напалохаfj дождж i блiзкiя залiкi 
з экзаменамi. Спытай_це fj ix! Многае з та~о, што адбывалася 
на мiнулых Днях унiверсiтэта, паfjторьщца на гэты раз. 

Але навошта врм распыты 

не чь1я расказы? Праз два 
дн i вы сам i можаце стаць 

цэнтрам цiкавай гаворкi, 

Не трэба бегчы у к ам iтэт 
камсамола за бiлетам i i 
спрабаваць даведацца там аб 
падрабязнасцях праграмы, 

Адна паля на на · jcix 
насычанай эмацы янальнымi 

уражання мi. 

Пачаць можна ужо сёння
бо заутра турыстычная ' гру
па унiверсiтэта адпрауляецца 
у Вязынку, на паляну, дзе 

19 мая пачнуцца Днi . Так 
што вы яшчэ паспееце пад

рыхтаваць спартыунае адзен

не i абутак для спаборнiцт
вау, прыгожыя уборы для 
дыскатэкi, якая будзе гры
мець амаль усю ноч, саб-

, раць гроша й для удзелу у 

аукцыёне i i нтэрк i рмашы i 
пак iнуць рэшткi дрэннага .на

с т рою разам з падручнiкам i, 

канспектамi i ... сябрамi-ля

н iуцамi {як яны потым пазай
здросцяць вам ! ) . 

\ 

што рыхтуецца . Чым больш 
сюрпрызау - тым больш яс
кравых уражанняу! 

Бiлет вам спатрэбiцца тол ь
кi на электрычку да Вязын

кi . 

Тое, што адбудзецц_а там, 
наурад ц, дапаможа вам пас

пяхова вJпрымаць сесiю. 
Але пакiне у сэрцы тое, чаго 

не знойдзеце у дакументах 
аб заканчэннi унiверс iтэт а . -

19 МАЯ 'l 13.00 унiверс i
тэт зб ярэцца н а пал ян е п о
бач з хата й , дзе жыу. 
вялiк i белар ус кi па эт. На 
адной паляне - каб л я гчэй 
было rлядзець у вочы адзiн 
аднаму, каб усмешка хут ч эй 
стала агульнай! 

АДДЗЯЛЕННЕ 

СУВЯЗI 

Навучыце 
роднай мовеl 

Слоунiкi, падручн1к1 , 

р а з м оу н i кi , са мавучыцел i 
для вывучэн н я нацыянальных 

моу {паведамяць вам у 

Дзяржкамвыдаце БССР) вы

п ускаюцца як у цэнтральных, 

так i у рэспуб,л i канск iх выда
вецт вах . 

Дзе ж можн а ix набыць , 
кa.ri , адусюль чуваць : «Няма 

у п родажы» , «Не ведаем» ? 

Няужо простаму смяротнаму 

усё жыццё заставацца неву

. кам1 Цi дауно беларуская 
мова «адпускаецца па блату» ? 
Разумею, што rэта балючае 
пытанне, якое вырашыць ад

разу немагчыма {тым больш 
што раней аб гэтым проста 
н е задумвал'i с я) . Магчыма, 
нехта адкажа мне , на я~ i 
адр ас звярнуцца , хт о дапа

м ожа? 

Ся ргей КАГАЛ Е.НАК, 
студэн т. 

ПРЫВIТАННЕ, АБIТУРЫЕНТ! 

ГРОШЫ 
НА СТОЛI 

Няужо, нарэшце, дачакалi
ся 1 Пакуль толькi прых iль

н i к i завочнай .формы атры

мання унiверсiтэцкай аду

кацы i , дакладней, тыя з ix, 
хт о марыць аб другой вышэй
шай адукацы i . 

Прыёмная кам iсiя ун i версi 
тэта ужо мае 40 заяу так iх 

абiтурыентау. Яны прымаюц
ца адразу на дpyri курс за
вочнага факу ль тэта, праслу

хауш,ы лекцыi i здаушы не

абх одныя экзамены за пер
шы. Такiм чынам , вучыцца 
завочна · i м давядзецца 5 
гадоу . За кожны з ix гэты.я 
с тудэнты {або прадпрыемст
вы, зацiкауленыя ва усеба
ковасцi ведау с ваi х спецыя
лiстау) павiнны заплацiць · 
600 рублёу. Гэта адчужэнне 
грошай стане бязвыплатным 
у выпадку адлiчэння студэн

та - бо не. вернуцца да яго. 
Але калi вучоба завершыцца 
паспяхова, сума у 3 тысячы 
рублёу здасца малюсенькай 
у параунанн i з багаццем , 
я к ое набудзе розум. 
Мiж тым , цяжка уявiць, 

што сярод тых, хто стане 

першаадкрывальнiкам новай 

формы навучання, знойдуц-· 

'ца адлiчаныя ... 
IНФА РМА ЦЫ.Я ПРЫ Е.М

Н АЙ KAMI CII. На 14 мая на 
завочны факул ьтэт ун i вер
с iтэта пададзена 228 заяу 
з 725 пл анавых . 17 аб iту
рыентау н абыл о аддзяленне 
беларускай м овы i л iтар ату

ры , н а якое будзе прынята 
100 студэнтау, 23 - рускай 
м овы ;· лiтаратуры ( план пры -

ёму - 75 ), 114 - аддзя
ленне пр авазнауства (1 75), 
15 . - гiсторы i ( 100), 4 -
сацыялог ii (25), 2 - журна
лiстыкi ( 75 ). Аддз яленне 
геаграфii ·прыняло пакуль ' 
16 заяу • н а 75 магч ымых 
студэнцкiх месц , аддзялен
н е матэматы кi 13(25 ), 
б iялогi i 24(75) . Прыём 

дакумеliтау працягнецца да 
·31 мая. 

ВЫБАРЧЫ fЧАСТАК 

Давер абпасноrа 
11 мая адбылося вылучэн

не дэлегатау ад ун iверс iтэ

та на абласную партыйную 
канферэнцыю . Яно прайшло 

па чатырох акругах, прад

стаунiцтва - 1 дэлегат ад 
400 выбаршчь~"кау. 

Пасля абмеркавання у 
бюлетэн i для тайнага гала
савання было унесена па ад
нрй кандыдатуры па кожнай 

акрузе, акрам я 2 1 -й. Тут вы

бары былi альтэрнатыуныя : 
сп аборнiчалi намеснi к с а к
ратара парткома унiверсi тэ

та В . А . Прокашава i дацэнт 

узроуню 

кафедры фiласофii 1. М . Ма

розау . У вын i ку выбарау дэ
легатам на абласную парт
канферэнцыю стала В . А . 

Прокашава . Разам з ёй унi

верс iтэцкую парты йную арга

нiзацыю будуць прадстау
л яць : старшыня камiтэта на

роднага кантролю, дацэнт 

факультэта радыёф i зiкi i эле
ктрон i кi У. 1. Мiкуловiч {аб
раны па 18-й акрузе) , сакра
тар, парткома унiверсiт эт а 

В . А . Гайсёнак (19-я акруга) 

i дэкан фiласофска-эканам iч

нага факультэта А. М . Елсу

коу {абраны па 20-й акрузе). 

Дз я журная служба 
« Беларускага 
унiверсiтэта» : 

Веранiка БЯГУ Н, 
Алеr ГУСАК (фота) . 



«Маёй Ксянюрцы! 
Яшчз трошкi часу i ты пачнеш свой самастойны 

жьщцёвы шлях. Я . хачу, каб ты была маладая, каб 
радасць яркiм сонечным свет(LМ асвечвала тваю пяшчот

ную душу: я хачу, каб ты была моцнай i вытрымала 
нацiск дзевятага вала жыццёвага шляху. Я хачу, 
каб ты с мяялася, каб гора i смутак не азмро,чвалi 
твой жыццёвы шлях. Хай будзе ён . светлы ... Радасць 
твая будзе маёй радасцю, твой смутак асвецiць 
смуткам i маю душу. Будзь вясёлай у сваiм шчасцi 
i радасцi, i не адпускай ix ад сябе. Моцна трымай
ся за ix , i хай яны будуць тваёй пуцяводнай зоркай. 
Нiколi не мiрыся з пошласцю i мяшчанствам. Уця
кай ад зайздросных i iдзi насустрач усi.м., хто вiтае 
цябе. Паважай i любi сяброу: без ix цяжка жыць, i тr,i 
нiколi не будзеш адзiнокай. Будзь смелай i настойлiвай 
у дасягненнi шчасця i цвёрдай у смутку. Адганяй 
чорную тугу: яна старыць i сушыць сзрцы. fавары 
заусёды: «Хай будзе у жыццi радасць», гучна крычы:1 

«Няхай жыве жыццё!» Будзь маладой. Нiколi не схiляй • 
сваёй галоукi да зямлi i не узнiмай яе да неба. Г ля
дзi перад сабой прама i уважлiва. Хоць ты яшчз расцеш 
i становiшся дарослай, набiрайся маладосцi i бадзё
расцi для жыцця ... 3 маладой душой можна усё пера-
~~ . 

Уставай рана на свiтаннi. Хай сонца сваiм прывi
таннем разбудзiць цябе... Ты маладая, тваё будучае 
наперадзе. Ты будзеш бачыць новае жыццё. Ты яшчз 
паваюеш! 

18 мая 1921 года. Бацька». 

Гэтае жьщцёвае настауленне напiсана чалавекам раманты ч

нага складу, пяшчотным бацькам. 1:н жа быу i выдатным гi
сторыкам-славiстам, вучоным з сусветным iмем. У тыя гады яrо 
добра ведалi у нашай рэспублiцы, у Мiнску. 

У адзiн з восеньскi х дзён 
1929 года у прыёмную АДПУ 
Беларускай ССР увайшоу 

наведвальнiк. На выгляд яму 

было гадоу пяцьдзесят, у ру
ках палачка, на вачах пенс

нэ. Чалавек быу апрануты · у 
добра пашыты касцюм . Звяр
тау на сябе увtгу модны галь
штук. 

- Рэктар Беларускага унi
версiтэта прафесар Пiчэта,

адрэкамендавауся ён дзя

журнаму .- Мне б хацелася 
бачыць старшыню АДПУ .. . 

- Яго цяпер няма,- адка
зау дзяжурны .- А па якой вы 

справе? 
- Справа у тым, . што у 

нас ва унiверсiтэце у апош

нi я днi арыштавалi ,некалькi 
выкладчыкау, а цяпер зры

ваюцца заняткi. Я не ведаю, 

што рабiць. 
Пра гэты выпадак мне рас

казау акадэмiк АН БССР 
Вiталь Андрэевiч Сербента, 
якi працавау у той час дырэк
тарам lнстытута гiсторыi пар
тыi пры ЦК КП{б)Б. У кан
цы нашай гутаркi ён дадау: 
«Многiя тады лiчылi Пiчэту 

вельмi наiуным . чалавекам» . 

. Чым жа закончыуся вiзiт 
рэктара у АДПУ? Намеснiк 

старшынi АДПУ размауляу 

з iм груба: «Вы што надума
лi? Прыйшлi абараняць вора
гау народа, контррэвалюцыя
нерау , нацыяналiстау? Вам 

што, рабiць няма чаго? Орга
ны ведаюць, што да чаго. 1 

запомнiце: гэта толькi пача
так, а не канец» . 

Неузабаве У. 1. П iчэта быу 
вызвалены аД пасады рэктара 
Беларускага дзяржаунага унi
версiтэта, якую ён нязменна 

займау з лiпеня 1921 года . 
Уладзiмiр lванавiч Пiчэта 

- цэлы перыяд у развiццi 

навукi i культуры Савецкай 
Беларусi . Доктар рускай гiс- · 
торыi, прафесар Маскоускага 

унiверсiтэта, ён стау першым 

рэктарам i прафесарам Бе
ларускага дзяржаунага унi

версiтэта, адным з аутарау 
Статута i арганiзатарау lнсты
тута беларускай культуры, за
снавальнiкам беларускай са
вецкай г i старычнай навукi, 

адным з iнiцыятарау стварэн

ня беларускай Акадэмii на
вук. 

Калi у кастрычнi ку 1'926 
года споунiлася 25-годдзе на

вукова-педагагi чнай дзейна

сцi прафесара У. 1. Пiчэты, 

урад БССР хацеу неяк заах
воцiць гэту дзейнасць, але не 

ведау, як гэта зрабiць . 1 тады 
было вырашана зацвердз iць 
ганаровае званне «Заслужаны 

nрафесар БССР» i nрысвоiць 
яго Уладзiмiру lванавiчу. 

Неаспрэчны уклад вучонага 
у стварэнне i 
БДУ . У 1920 

станауленне 
rодзе былi 

створаны дзве кaм i ci i па ар

ганiзацыi Бе~арускага унiвер
сiтэта мiнская i маскоу
ская . Па прапанове урада 

БССР з кастрычнiка 1920 
,года маскоускую ) камiсiю 

узначал~у У. 1. Пiчэта. У 
лineнi 1921 г. Уладзiмiр 

1 ванавiч назначаецца рэкта
рам Беларускага дзяржау

нага унiверсiтэта, а ужо 30 
кастрычнiка n·ачалiс я nершыя 
заняткi . 

Сам Пiчэта чытау у БДУ 
лекцыi па гiсторыi Беларусi, 
гiсторыi народнай гасnадаркi 

БССР, гiсторыi рускага i бела
рускага права, а таксама nра

водзiу семiнарскiя заняткi па 

гэтых nрадметах. У ладзiмiр 
lванавiч бJ>tY выдатным лек
тарам. 

Амаль дваццаць гадоу на

зад у гутарцы з аутарам гэ
тых радкоу адна з першых 

iвыnускнiц БДУ М. Адзарыха, 
якая доугiя гады працавала 
iнспектарам-метадыстам Мi

нiстэрства асветы БСС:::Р, усnа-
мiнала: -

«Гэта быу адзiн з леnшых 
лектарау унiверсiтэта. Асаб
лiва выдатна ён чытау лек
цыi па гiсторыi рускага пра

ва. Кал i звiнеу званок, нiхто 
не хацеу уставаць. Я не па

мятаю выпадку, каб нехта са 
студэнтау сnазнiуся на лек
цыю або nайшоу з яе». 

дзiлi у сферу· незразумелых 
палiтычных абвiнавачванняу. 
Дэфармуючы уплыу на· ix ха
рактар i· змест , формы i ме
тады вырашэння канфлiктау 

зрабiла адмiнiстрацыйна-ка
мандная сiстэма, якая пачала 

складв,ацца у канцы 2~х -
пачатку 30-х гадоу, у nерыяд 
nачатку сталiнскага тэрору, 

калi, nаводле слоу М. С. Гар
бачова, узнiкла «атмасфера 
нецярniмасцi, варожасцi, па

дазронасцi». Сталiнская фор

мула аб абвастрэннi класа
вай барацьбы nадвяла тэарэ
тычную базу nад памылковую 
палiтычную nрактыку, якая 

механiчна пераносiла мета
ды, што дыктавау перыяд 

барацьбы з варожым суnра
цiуленнем эксплуататарскiх 
класау, на nерыяд мiрнага 

сацыялiстычнага будаунiцт
ва. 

Такая практыка знайшла ад
люстраванне i у гiстарычнай 
навуцы. Разгарнулася вострая 

дыскусiя, усё часцей nачалi 

з ' яуляцца .публiкацыi наконт 
«ворагау народа». Побач з 
марксiсцка-ленi н екай кан

цэnцыяй гiстарычнага пра-

ЧАС. ЛЕС. ЖЫЦЦЕ 

ПРАЗ УСЕ 

ню мерапрыемствау Савец · -
кага урада па рэарганiзацыi 
i перабудове дзейнасцi гэ
тых устаноу на сацыялiстыч

ных nачатках, iy nрыват
насцi, хавалi на nрацягу рада 
гадоу дакументы i фонды ак
туальнага палiтычнага i Г!;'а
.мадскага значэння» . 

Уладзiмiра lванавiча Пi

чэту, абвiнавачвалi яшчэ i у 
вялiкадзяржауным шавiнiз

ме, беларускiм буржуазным 
нацыяналiзме i празаходняй 
арыентацыi. 

Больш года працягвалася 

следства. Аб яго вынiках 
nублiчна было аб'яулена 
толькi 2 лютага 1931 года, 
калi на надзвычайным Агуль

ным сходзе АН СССР яе ву
чоны сакратар акадэмiк П. В. 

Волгiн паведамiу аб устанау
леннi факта удзелу акадэмi

кау С. Ф. Платонава, Я. В. 
Тарле, М. П. Лiхачова i М. К. 
Любаускага у «контррэвалю

цыйнай змове» i на падставе 
артыкул_а 19 Статута акадэмii 
nраnанавау выключыць ix з 
састава яе I правадзейных 
членау. 

Як нi iмкнулiся зняславiць 

В П АБАВАННI 
Уладзiмiр lванавiч nрымау 

самы актыуны удзел у гра

мадска-палiтычным жыццi 
Мiнска i рэсnублiкi. Яго iмя 
было добра вядома далёка 
за межамi СССР. Навуковая 

грамадскасць высока цанiла 

шматл iкiя даследаванн i У. 1. 
Пiчэты па гiсторыi Pacii, Бе

ларусi, Лiтвы, Украiны, за
межных славянскiх краiн. 

Уладзiмiр l ванавiч быу не 
толькi аутарытэтным даслед

чыкам сацыяльна-эканамiч
нага развiцця Беларусi у эnо

' ху феадалiзму. 3 яго iмем 
звязаны вывучэнне у· рэсnуб
лiцы гiсторыi культуры, раз
вiццё riсторыяграфii i кры
нiцазнауства, архiвазнауства i 
краязнауства. 

У. 1. Пiчэта ганарыуся, што 
яго кн i гi i артыкулы чытау 
У. 1. Ленiн. Некаторыя з ix 
захоуваюцца у асабiстай бi
блiятэцы Уладзiмiра lльiча 
у Крамлi . 

У канцы 20-х гадоу на 
жьщцёвым небасхiле У . 1. 
Пiчэты з'явiлiся чорныя хма
ры. У 1926 годзе I нстытут 
9еларускай культуры па iнi
цыятыве старшынi гiсторыка
археалагiчнай секцыi lнбел
культа" Пiчэты выnусцiу юбi
лейны зборнiк, nрысвечаны 
400-годдзю з'яулення друка
ванай кн i гi на Беларусi. 1:н 
жа быу старшынёй рэдакцый- . 
най кaмicii гэта,га выдання. 
У 'кнiгу увайшлi працы У ла
дзiмiра lванавiча: ' «Палац
кая зямля у nачатку XV I ста
годдзя», «Беларускае адра
джэнне у XVI стагоддзi», 
«Друк на Беларусi у XVI 
i XVI I стагоддзях», «Scori
niana». У матэрыялах збор
нiка расказвалася npa дзей
насць вялiкага асветнiка, ура

джэнца г. Полацка Францы
ска Скарыны, якi на некалькi 

дзесяцiгоддзяу аnярэдзiу у 
кнiгадрукаваннi свайго кале

гу, рускага i украiнскага nе
ршадрукара lвана Фёдара~а. 
Здавалася 6, што тут антыпа
трыятычнае, нацыянал iстыч

.нае? 

Аднак гэтага аказалася да
статкова, каб nраз два гады 
сакратар ЦК Камnартыi Бела

русi у сваiм артыкуле «Аб 
рашаючых дробязях у вялiкiм 
nытаннi» падкрэсл iу : «Для 

nралетарыяту права на бела
рускую мову вынiкае зусiм 

не з таго, што жыу i праца
вау на беларускай мове ся
рэдневяковы манах Скарына , 

а ад рэвалюцыйнага рауна

nрауя 9,сiх . народау ... » . 
У 1928-30-х гадах крытыка · 

у адрас Пiчэты працягвала

ся . Тон зауваг быу усё больш 
рэзкiм, а ацэнкi са сферы 
навуковых спрэчак nepaxo-

17 мая 

цэсу абазначылася тэндэнцыя 
да спрошчанай, вульгарна

сацыялагiчнай трактоукi скла

дан~tх гiст'1рычных з'яу i па: 
дзеи, да замацавання тых ц1 

iншых nалажэнняу як iсцiны 
у · аnошняй iнстанцыi. 

У 1930 годзе Уладзiмiр 
1 ванавiч атрымау камандзi

роуку для nрацы у архiвах 
Масквы i Ленiнграда. У Ма
скве Пiчэта сустрэуся з ака

дэмiкам Матвеем Кузьмi
чом Лю9аускiм. Даведаушы
ся, што Уладзiмiр lванавiч 

збiраецца ехаць у Ленiнград, 
Любаускi nanpaciy яго nера
даць п iсьмо акадэмiку Сяр
гею Фёдаравiчу Платонаву . 

Пiчэта выканау гэту прось
бу, н i чога не ведаючы нi аб 
змесце niсьма, нi аб тым, што 
за Платонавым дауно сочаць 

работнiкi АДПУ. Пасля арыш
ту Платонава, хутчэй за усё 
у час вобыску яго кватэры , 
пiсьмо-заniска Любаускага 
было знойдзена, i работнi
кам АДПУ удалося даведац
ца, што яе перадау акадэмiк 

АН БССР, прафесар БДУ. 

У. 1. Пiчэта. 3 таго часу за 
iм таксама пачалi сачыць. 

У студзенi 1930 года у Ле
нiнградзе былi арыштаваны 

акадэмiкi С. Ф. Платонау, 
М. П. Лiхачоу, Я. В . .Тарле 
i шэраг iншых вядучых гiсто
рыкау АН СССР. 
У жнiунi-вераснi 1930 года 

у Маскве былi арыштаваны 
прафесар Маскоускага унi
версiтэта, акадэмiк М. К. 
Любаускi, член-карэспандэнт 
АН СССР Ю. У. Гацье, член
карэспандэнт АН СССР А. 1. 
Якаулеу, С. У. Бахрушын i 
iншыя. 

13 верасня у Мiнску 
арыштоуваюць У. 1. Пiчэту. 

Па «справе» Платонава

Багасл оускага {акадэмiка, 
якога следчыя АДПУ нс~зыва

лi кiраунiком групы маскоу

скiх гiсторыкау Э. 1.) 
праходзiла 115 чалавек. 
Усе яны па тагачаснаму 

стандарту аЕ>в iнавачвалiся у 
сувязях з прадстаунiкамi бе
лай эмiграцыi, з замежнымi 

грамадскiмi i дзяржаунымi 
дзеячамi «з мэтай схiлення 

з ix дапамогай урадау гэтых 
дзяржау да хутчэйшага 

здзяйснен,ня nланау iнтэрвен
цыi суnраць СССР» . «Выкары

стоуваючы службовае стано
вiшча,- гаварылася у абвi
навачванн i,- яны збiралi i 
перадавалi звесткi аб палi

тычным, эканамiчным, ваен

ным i гаспадарчым становi

шчы СССР прадстаунiкам за
межных. дзяржауных i бела
эмiгранцкiх арганiзацый. Зай
маючы адказныя пасады у на

вуковых i навучальных уста
новах, абвiн~вачваемыя · су
nрацьдзейнiчалi здзяйснен-

Платонава i яго калег, аднак 
нешта З!"стаnарылася, надлс:1-

малася у добра адладжанай . 
машыне следства, i да свайго 
лагiчнага к,;~нца - публiч
нага працэсу з асвятленнем 

яrо у друку - справа не 
дайшла. Ва умовах, калi у су
вязi з разгарнуушымся' у 
краiне сацыялiстычным бу
даунiцтвам роля i значэнне 

АН СССР узрасталi, nублiч
нае .;зняважанне яе было, вi
давочна, немэтазгодным. Та
му пытанне было вырашана 
пастановай Калегii АДПУ у 
пазасудовым парадку. Ня
гледзячы l!a грозныя аб
в i навачваннi, nрысуд для 

большасцi са «злачынцау», 
насуnерак чаканням, аказау

ся адносна мяккiм - nяць 
гадоу ссылкi. 

Пiчэта быу сасланы у Вят
ку. Хутка Уладзiмiр lванавiч 

стау нармiроушчыкам, а за

тым табельшчыкам у адным з 
кааnератывау грамадскага 

харчавання у горадзе. 
Як жа магло здарьщца, што 

вучоны з сусветным iмем 

стау табельшчыкам? Чаму у 
нашай краiне, якая абвясцi
ла . усяму свету самыя дэ

макратычныя nрынцыnы, так 

груба, жорстка зневажалiся 
свабода, гонар i годнасць ча
лавека? 
Самае страшнае, што . зра-

бiла сталiншчына,- гэта 
узурпацыя свабоды . , 
У кожным чалавеку заусё

ды жыло i жыве пачуццё 
уласнай годнасцi. Але цi не 
дэвальвавалася яно у тыя га

ды, калi чалавечае жыццё 
было абясцэнена, сам ён абя
злiчаны, калi усё вырашала
ся у адпаведнасцi са сталiн

скай логiкай: ёсць чалавек -
. ёсць nраблема, няма чалаве
ка - няма праблемы. 
Невядома, колькi б яшчэ 

знаходзiуся у ссылцы Ула

дзiмiр lванавiч, калi б не вы
nадак, пра якi некалi раска
зала ,аутару гэтых радкоу 

жонка вучонага Аляк

сандра Пятроуна Пiчэта. 
«Быу nачатак чэрвеня 1934 

года. У Маскву прыехау 

м1н1стр замежных спрау Чэ

хаславакii Эдуард Бенеш. Ен 
быу nрыняты Сталiным. У 
час гутаркi Сталiн сnытау 
Бенеша: «Што б вы хацелi 
паглядзець у нашай краiне, з 
кiм сустрэцца?» Бенеш не
чакана сказау: «3 вядомым 
вучоным-славiстам, прафе

сарам Пiчэтам, а то у нас у 

Чэхаславакii ходзяць чуткi, 
што ён арыштаваны i яго 
нават няма у жывых». 1 тады 
Сталiн паабяцау наладзiць 
такую сустрэчу». 

1 вось Сталiн nатрабуе, каб 
неадкладна прафесара Пiчэ

ту nрывезлi на сустрэчу з 

«БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 

Бенешам . Памочнiк Сталi
на 1. П. Таустуха звонiць у 

Мiнск, адкуль яму паведам
ляюць, што nрафесар Уладзi

мiр lванавiч. Пiчэта ары

штаваны яшчэ у 1930 годзе i 
цяnер невядома, дзе знахо

дзiцца. Таустуха дакладвае аб 
гэтым Сталiну. Тады Сталiн 
звонiць старшынi АДПУ 
Г . Ягодзе i загадвае: «Не

адкладна зна'йдзiце п·рафе
сара Пiчэту i прывязiце яго 

у Маскву». 

Ягода па сваiх каналах вы
свет лtу, што Пiчэта знахо

дзiцца у ссылцы у Вятцы i 
nрацуе у лагеры табельшчы
кам. Туды тэрмiнова на сnе
цыяльным самалёце накiроу

ваюцца два работнiкi АДПУ 
з заданием nрывезцi nрафе
сара Пiчэту. Яны nрыляцелi 

на месца, зайшлi на аб'ект, 
спытал i : «Хто тут Пiч:iта 

Уладзiмiр lванавiч?». «Я»,
адказау вучоны. Ен якраз 
здау чарговую зводку. Ра

ботнiкi АДПУ загадалi : «Не
адкладна iдзiце за намi». 
У Маскве Уладзiмiру lва

навiчу уручылi фальшывае 

пасведчанне . члена-карэсnан

дэнта АН СССР i сказалi : 
«Калi вас спытаюць, дзе вы 

знаходзiлiся, адкажыце: да

лёка ад Масквы, у nрацяг
лай навуковай камандзiроу

цы». Пiчэта выглядау стомле
ным, быу у ра_бочай воnрат
цы. Яго крыху· падкармiлi, 

аnранулi у добры касцюм. 
Праз два днi адбылася яго 
сустрэча з мiнiстрам замеж
ных спрау Чэхаславакii. На 
адно з nытанняу Бенеша аб 
ацэнцы яго даследаванняу 

Уладзiмiр lванавiч адказау, 
што яго н'ядауна толыti вы-

# бралi членам-карэспандэнтам 
АН СССР. 

Што ж здарылася з Ула
дзiмiрам 1-ванавiчам пасля су

стрэчы з Бенешам? У верас

нi 1934 года яго пераво
дзяць у Варонеж, дзе на пра

цягу 1934:..._35 навучальнага 
года ' ён nрацавау прафеса

рам Варонежскага педагагiч
нага iнстытута, чытау курс гi 
сторыi СССР. 

Вось што niwa сам У. 1. 
Пiчэта: «У вынiку таго, што 
мая справа была Пlа!рагледжа
на, я быу вызвалены датэр
мiнова 26 красавiка -1935 го
да, атрымаушы nашпарт, ne
paexay у Маскву». 

3 1937 года У. 1. Пiчэта 
працуе старшым навуковым 

суnрацоунiкам I нстытута гi

сторыi АН СССР i nрафеса
рам Маскоускага педагагiч
нага iнстытута iмя У . 1. Ле
нiна. 

У 1939 годзе Улар,зiмiр 
lванавiч быу выбраны чле
нам-карэсnандэнтам АН 

СССР, прызначаны загад
чыкам сектара славяназнауст

ва lнстытута гiсторыi АН 
СССР i загадчыкам кафедры 
гiсторыi пауднёвых i заход
нiх славян Маскоускага· дзяр

жаунага унiверсiтэта iмя 
М. В. Ламаносава . 

У 1946 годзе У. 1. Пiчэ
та выбраны сапраудным чле
нам Акадэмii навук СССР. 

1:н першы савецкi гiсторык
славiст, якi стау акадэмi
кам. 

Памёр Уладзiмiр lванавi',1 
23 чэрвеня 1947 года на 
69-м годзе жыцця. Пахаваны 
У. 1. Пiчэта на Новад~евi- · 
чых могiлках . 

lмя · Пiчэты не забыта у 
сценах БДУ iмя У. 1. Ленi
на. У музеi гiсторыi БДУ 
эксnануюцца цiкавыя матэры

ялы аб яго жыццi i дзейна
сцi. Недалёка ад дэканата гi 
стфака устаноулены бюст 
першага рэктара. На гэтым 
факультэце раней выдавалi

ся iмянныя стыпендыi iмя 

У. 1. Пiчэты, якiя атрымлi
вал.i студэнты-выдатнiкi, nры
маушыя актыуны удзел у гра

мадскай рабоце. Настау час 
аднавiць гэту традыцыю. 
Было . б сnравядлiва, калi 6 
рэктарат i грамадскiя арганi
зацыi БДУ выйшлi з хадай
нiцтвам . у выканком Мiнска
га гарадскога Савета аб пры
сваеннi iмя У. 1. Пiчэты ад
ной з вулiц нашага гора

да. 

Э . IОФЕ, 
дацэнт Мiнскага 

nедагагiч 'нага iнстытута 
iмя А. М. Горкага, 

кандыдат . гiстарычных 

навук, выnускнiк 
БДУ iмя У. 1. Ленiна 

1961 года. 
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ПЕДАГОПКА СУПРАЦО~НIЦТВА 1 

ЗАХАВАЙЦЕ 
ДУХ НЕНАСIЛЛЯ 

- Асноуны педагагiчны прынцып выха
вання асобы дзiцяцi Л. М. Талстой бачыу у 
«свабодным выхаваннi». е'н' разумеу гэты 
nрынцып як насiльнае уздзеянне аднаго чала
века на другога з мэтай прымусiць выхоува

емага засвоiць вядомыя маральныя звычкi,
такую думку выказау на nадставе уласных 
даследаванняу студэнт Харкаускага nедага
гiчнага iнстытута А . _ Гаварун .j 
А вось выкладчык Заокскай семiнарыi 

хрысцiян-адвентыстау А . М. Сенiн nасnрачау
ся б з такой тэорыяй. ·Ен лiчыць, што ·усяля

: кае · насiлле сведчьщь аб унутранай ушчэр
_бнасцi тых дэкларацый, якiя у дадзены мо
мант выдаюцца ix абаронцамi за iсцiну 
у аnошняй iнстанцыi. · 

- Насiлле змяншае паунату чалавечага 

1 

быцця i скажае яго першачарговую высака
родную пр_ыроду,- пераконвае А. М. Сенiн.
Адказ злом на зло сведчьщь не аб сiле, 
а аб слабасцi. Той, хто выкарыстоувае пры
носiмае яму зло у яка~цi магчымасцi · для 
праяулення дабрынi, атрымлiвае перамогу 
над сабой i над сiламi зла. Гэта не толькi 
больш высакародна, але i больш эфектыуна. 

Вось такiя часам спрэчныя думкi прагучалi 
на Усесаюзным студэнцкiм семiнары, што 
праводзiуся у Маскве у канцы мiнулага ме
сяца. Тэма яго - «Тэорыя i практыка вы
хавання у духу ненасiлля». Спонсар - Савецкi 
камiтэт руху «Педагогi за мiр i узаемара
зуменне». 

У рабоце семiнара прынялi удзел студэнты 
i выкJi;щчыкi педагагiчных ВН У краiны: Маек-

вы, . Магнiтагорска, Мурманска, Калiнiна, 
Юева, Камсамольска-на-Амуры, Табольска, 
Харкава, Пауднёва-Сахалiнска i iнш. На iм 
было заслухана больш за сто дакладау, 
кожны з якiх выклiкау вялiкую цiкавасць 
у аудыторыi, бо усе выстуnленнi былi пра
сякнуты дастаткова старой i у той жа час 
новай iдэяй ненасiлля у педагогiцы. 

Каменем сутыкнення з'явiлася абмеркаван
не самога паняцця «ненасiлле», таму што 
неадназначнасць у вызначэннi перашкаджала 

.б прытрымлiвацца дастаткова д.iкладнай па
зiцыi па многiх пытаннях. 

- Ненасiлле,- адзначыу у сваiм выступ
леннi студэнт- Маскоускага педагагiчнага iн
стытута А. Мартынёнка,- якое выступае як 
маральны прынцып, узнiкае як неад'емная · 
рыса iндывiда, у адпаведнасцi з якой ён 
будуе сваю дзейнасць i паступае у самых 
розных жыццёвых сiтуацыях. 
Выхоуваючы дзiця ·тым цi iншым споса

бам, ·мы можам зрабiць •. над iм нас'iлле, 
калi гэты спосаб не улiчвае унутранай ма
тывацыi маленькага .чалавека. Такi ж спосаб 
пры умове, што матывацыя улiчана, будзе 
выступаць як уздзеянне суnрацьлеглае -
вольнае развiццё. · 

Цiкава пабудавау сваё выступление сту
дэнт Маскоус_кага педагагiчнага iнстытута 
В. Грачоу, якi гаварыу, щто паняцце. 

\ , 

«ненасiлле» нельга разглядаць · у шэрагу 
катэгорый, якiя абазначаюць nрацэсы . Яно 
можа выстуnаць толькi у якасцi вы~началь-, 
Hilra nатрабавання, выкананне якога у сiстэме 
з iншымi патрабаваннямi абумоулiвае паспя
ховасць працэса гарманiчнага развiцця асобы. 
Размова павiнна icцi аб несумяшчальнасцi 
iдэалогii i педагогiкi i, адпаведна, аб дэiдэала
riзацыi педагогiкi. lдэалогiя з яе iмкненнем 
заняць кiруючае становiшча не можа абысцiся 
без ненасiлля. Педагогiка, як сукупнасць пе
дагагiчных тэорый, адносiцца да галiны 
навукi: як практыка - да галiны мастацтва, 
культуры, якiм не характэрна насiлле. Любое 

насiлле - амаральнае, а nедагогiка не павiн-
на быць амаральнай. · 
Заключны дзень падвёу вынiк сказанаму : 

толькi ненасiлJ)е, як прынцыповы падыход да 

ycix жыццёвых з'яу, можа садзейнiчаць да
лейшаму творчаму развiццю асобЬ!. Патрэбны 
яш•1э, безумоуна, час, _каб дух ненасiлля . 
запалонiу сэрцы кожнага, i тады жыццё 
на Зямлi стане сапрауды прыгожым i 
шчаслiвым. Хто, як не мы, педагогi, павiнны 

.садзейнiчаць гэтаму? 

Я. НАУМЧЫК, 
студэнт фiзiчнага факультэта, 

удзельнiк Усесаюзнага 
студэнцкаrа семiнара. 

ПОЗIРК 3-ПАД БРЫВА тым, што робiць нас жор'
сткiмi i няуважлiвымi дэ
фiцыт. Толькi цi можна з-за 
навалка напаупапяровай кау7 
басы страчваць сумленне 
i забываць аб тым, што у 
сваiм развiццi мы крыху 
апярэдзiлi · малпау? Тым не 

• 

лiкай чаргi, якая rудзела, 
бы вулей. Асаблiва хвалява
лiся тыя, што знаходзiлiся 
'ля прьiлаука, акурат насу
праць вагау. Мужчыны i жан
чыны ( вiдаць, супрацоунiкi 
розных аддзелау СIПБ) 
спрачалiся за «месца пад 
сонцам»: высвятлялi, хто 

за кiм стаяу. Кожны як мага 
~утчэй хацеу ухапiць жаданы 
дэфiцыт. Але удавалася · rэ
та нямногiм, бо ,да кожнага 
чалавека з чapri бясконцым 

патокам iшлi · зitаёмыя. ·\... . , 

Пра дэфiцыт, 
страчаны. · час 1 •• : купыуру 

Журналiсцкiя абавязкi 
прывялi мяне у Шчамыслi
цу, дзе павiнна была ад

-быцца сустрэча з супрацоу-
- нiкам СКТБ з доследнай 
вытворчасцю. Да прызнача
нага часу за.ставалася яшчэ 

з паугадзiны, i я вырашыла 
nеракусiць . у мясцовай ста

лоуцы. Чарга . да касы вы
страiлася немалая, i за разва
жаннямi «стаяць - не ста
яць?» я не адразу сцямi-

ла, куды гэта раптам кiнуу
ся увесь натоуп. 
Мужчына, што знаходзiуся 

побач, убачыушы маю раз
губленасць, са скептычнай ус- \ 
мешкаii' паведамiу: «Cacicкi 
будуць даваць. Вам што, не 

трэба? Бяжыце хутчэй, можа 
хопiць». 

- «А раптам i сапрауды хо
пiць?» i si няупэунена 
прыстроiлася у канцы, зда
валася, не такой YJl<O i . вя-

Мiж тым сnрэч·ка п:~:~ж 
калегамi разгаралася. Адньf
заклiкалi да сумлення, другiя, 
rледзячы прама у вочы\ 
пераконвалi, што супраць 

яго нiколi не iдуць, трэцiя 
толькi здзiулялiся майстэр
ству некаторых ускочыць без 
чаргi i разгублена пазiралi ( 
па баках i на свае гадзiн
нiкi . 

Знайшоуся у натоупе i са
мы смелы мужчына. Рашуча 
заявiушы, што яму надакучы
ла усё гэта нахабства, пас
прабавау навесцi парадак. 
Але настуn!JЫЯ падзеi перiJ.у
зышлi усе яrо чаканнi. 

- Я не стаяла, гэта я не 
стаялf,- лямантавала з гу-

стам апранутая жанчына ся

рэдняга узросту.- iды вы 
толькi паглядзiце на яго. Яны 

ж згаварылiся з вунь той, у 
шэрым плашчы. Хочуць ycix 
абдурыць i узяць без чapri. 
Няма дурняу, не выйдзе. Па
глядзiце на яrо рожу - гэ
та ж сапраудны бандыт. 

- Ты чаго уляглася на мя
не. Лажыся на свайrо хлоп
ца,- чулася ужо дзесьцi у 
сярэдзiне чapri. 

Няхай даруе мне чытач за 
не зусiм прыстойныя выразы, 
але як без ix nерадаць дыя
лоri, якiя то тут, то там 
пранiзвалi усеагульны шум. 

Магчьiма, нехта з тых, хто 

штурхауся у перадсвяточным 
натоупе (а было гэта якраз 
напярэдаднi Дня Пepal\lori), 
а,бвiнавацiц~ мяне у праду
зятасцi. Але, паверце, мне 
сорамна было стаяць побач 

сустракацца вачыма са сту

дэнтамi, якiя таксама хацелi 
· атрымаць на вячэру сасiсак 

i якiх нахабна выпiхвалi з · 
чаргi (не думайце, што зrу
шчаю фарбы) усё тыя ж су
працоунiкi СКТБ, здзiулена 
nepar лядваюч.ыся памiж са

бой: а гэтыя адкуль узял'i
ся, яны ж - не нашы? Куль
тура зносiн, выходзiць, паняц
це «вузкаведамаснае», а ело

вы «калi ласка» i «пра
бачце» - толькi для «служ
боваrа карыстання». Пакiну
лi межы кабiнета - i за
былiся на ix. Цi не rэтым за
быццём мы выхоуваем у ма
ладых людзей нeilaвary да 
старэйшых, жорсткасць, на
хабства? А nотым абвiнавач
ваем rрамадства. Але грамад
ства - rэта у першую чар
гу мы з вамi. У нейкай 

стуnенi можна згадзiцца з 

АД ДОГ м КАМПЕТЭН1НЫ СУБsiСЕДНIК 

' ДА САПРА'9ДНАЙ HABYKJ 
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Дзякуючы радь1~ 
кальньlМ зменам, якiя 

адбываюцца у нашым 
грамадстве па iнiцыя
тыве «знiзу», тут такса
ма «нiзы» не захацелi 
жыць па-старому. Яны 

галосна заявiлi · аб 
незадавальняючым вы
кладаннi грамадскiх 
навук i прапанавалi 
курс на гуманiзацыю 

адукацыi. Галоунымi 
«аб'ектамi» вывучэн
ня, на думку студэн
тау, павiнш,t стаць 
агульначалавечыя ка

штоунасцi, найбольш 
значныя адкрыццi i тэ
°~РЫi незалежна ад ix 
нацыянальнага i кла

савага паходжання. 
Тое, што навучэнцы 

чylli на лекцыях, ix 
патрабаванням не ад-

Павел Пятровiч, як, на 
Вашу думку, можна коратка 
ахарактарызаваць стан вы

кладання rрамадскiх навук, 

у nрыватнасцi, у нашым унi
версiтэце? 

- Ен крызiсны. 1 .не толькi 
у нас, а у цэлым па краiне. 
Мы щмат гадоу гаварылi ня
прауду, прыстасоувалiся, пад

мянялi сапраудную перада
вую навуку каменцпарствам 

«мудрых» дакументау, пера

конвалi невядома каго у не

пахiснасцi нашага ладу i 
мацы на~ага брат~!;'ства. м'::' 
з ус,х с,л 1мкнул~ся апрау

даць i пацвердзiць гэтыя 
iдэалы факiамi з сапрауднага 
жьщця. Але, безумоуна, бяс-

павядала. Гэта пац
вердзiлi i вынiкi сацыя
лагiчнага даследаван
ня, праведзенага Дзя
ржкамiтэтам СССР па 
народнай адукацыi. 
Былi поун~ рашучас
цi правесцi кардыналь
ныя змены у выкладан
нi грамадскiх навук 63 
працэнты студэнтау i 
70 працэнтау выклад
чыкау. lx голас быу 
пачуты. 

l)ерабудова выкла
дання грамадскiх на
вук пачалася. Аб гэ

тым лtы вядзём размову 
з загадчыка.~,t кафедры 
сацыяльна-пал~тычных 

тэорый i палiталогii 
БДУ iмя У. ·1. Ленiна, 
прафесарам Паулам 
Пятровiчам ДРОН ЕМ: 

. конца такая «спячка» працяг
вацца не магла. З'явiлiся но

выя падыходы у выкладаннi 

грамадскiх навук, а галоунымi 
крытэр.ыямi ix c1api праудзi
васць i дакладнасць. 

- Год назад у iнтэрв'ю 
« Комсомольской правде» на- . 
меснiк старшынi Дзяржкамi
тэта СССР па народнай аду
кацыi Г~надзь Пiлiпавiч Ку
цау сказау, што мы яшчэ не 
гатовы да выкладання rра

мадскiх навук. Мяркую'lы па 
усяму, Вы лiчыце iнакш? 

- Вы самi сказал i: год на
зад. Ен быу для грамадазнау
цау часам крытычнага аналi

зу, пошукау новых форм ра

боты, абмеркаван_ня альтэр-
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натыуных варыянтау удаска

налення выкладання rрамад

скiх навук. Каб перака1е1аць 
вас у тым, што неабходнас~ь 
вывучэння палiталогii не уз

нiкла з нiчога, прапаную зра- . 
бiць невялiкi экскурс у гi
сторыю. 

Курс naлiтaлorii рэкамен
даваны экспертнай камiсiяй 

ЮНЕСКА для вывучэння у 
вышэйшых навучальных уста

навах яшчз у 1948 годзе. 
Савецкая асацыяцыя палiтыч
ных нав,ук -створана у 1955 
годзе. У СССР !3Ядуцца палi
талагiчныя даследаваннi, вы

даюцца шматлiкiя навуковыя 
працы . Практычна ва ycix 
развiтых краiнах свету, у тым 

лiку i Усходняй Еуропы, па
лiталогiя вывучаецца у якасцi 
вучэбнай дысцыплiны у ВНУ. 
Савецкая Асацыяцыя палi
тычных навук з'яуляецца члес· 
нам Мiжнароднай А_сацыя
цыi, створанай пад эгiдай 
ЮНЕСКА. Такiм чынам, вы
вучэнне палiталогii дае маг

чымасць падключыцца да 

абшырнага масiву палiтычнай 
тэорыi, распрацаванай 'сусвет

най грамадскай думкай. 

Перад тым, як пачаць вы
кладанне палiталогii ва унi

версiтэце, _супрацоунiкi ,на

шай кафедры пабывалi у 
розных гарадах краiны, дзе 

такi курс ужо чытаецца. Мы 
таксама маем спецыялiстау 

1:1,ля работы у гэтым напрам
ку. Нёкаторыя выкладчыкi 
абаранiлi кандыдацкiя дысер
тацыi па палiталогii. Не так 
дауно вярнууся з творчай 
камандзiроукi дацэнт Вяча

слау Фелiксавiч Шалькевiч. 

17 мая 

На працягу трах гадоу ён 
чытау курс палiталогii у Вроц

лаускай сельскагаспадарчай 
акадэмii. Улiчваючы вопыт 
iншых ВНУ i свой уласны, 
супрацоунiкi кафедры склалi 
праграму курса, распрацавалi 

планы семiнарскiх заняткау, 
тэматыку спецкурсау i дыску

сiй. Усё гэта - з улiкам 
i:пецыфiкi факулыэтау, ха
рактару будучай npaфecii. 
Дарэчы, у складаннi ycix 
планау i праграм самы непа
срэдны удзел прымалi сту
дэнты. 

- Студэнты факультэта 
журналiсrыкi пры правядзен
нi анкетавання на пытанне 
«Цi патрэбнь1 курс палiтало
rii?» адказалi/ сцвярджальна. 
Пры гэтым зауважылi, што 
хацелася б вывучаць яго не 
толькi па «Аргументам и фак

. там» i «Огоньку», але i па 
падручнiках. 

- Сапрауды, пакуль сту
дэнтам цяжкавата. Але лёс 

можна аблегчыць, калi кан
спектаваць лекцыi. Гэтага 

амаль дастаткова для пад

рыхтоукi да семiнарау i залi
кау. Жадаючыя моrуць прый
сцi на кафедру i карыстацца 
канспектамi лекцый, якiя . 

пiшуць выкладчыкi. Есць 
больш прыемная навiна: да 
будучага навучальнага года 
супрацоунiкi кафедры мяр
куюць выдаць падручнiк па 

курсу палiталогi i. 

- Акрамя naлiтaлorii, сту
дэнты слухаюць курс палi
тычнай ricтopыi ХХ стаrод-
дзя... . 
· - Гэтыя курсы iстот!iа ад
рознiваюцца па аб'ектах вы-

вучэння. Палiталогiя дасле
дуе ) прабл~мы палiтычнага 
уладарання i кiравання гра
мадскiмi адносiнамi ва ycix 
сферах. Яна вывучае агуль

ныя прынцыпы i канкрэтныя 
формы арганiзацыi палiтыч

най улады, палiтычнага лiдэр

ства, кiравання i кiраунiцтва, 
ix метады i сродкi. Акрамя 
гэтага, курс уключае выву

чэнне праблем сучаснай па
лiтычнай iдэалогii, розных 

палiталагiчных плыняу i школ 
як марксiсцкiх, так i немарк
сiсцкiх. Вялiк!3е месца яна ад
водзiць вывучэнню палiтыч

ных сiстэм i рэжымау, сувя
зей памiж злементамi палi 
тычнай сiстэмы (дзяржавай, 
партыямi, самадзейнымi ар

ганiзацыямi i грамадскiмi 
рухамi), а таксама •вывуч::~нню 
форм i шляхоу уздзеянняrпа

лiтыкi · на грамадскiя струк
туры: эканомiку, сацыяльныя 

адносiны, культуру, духоунае 
жыццё у цэлым. Палiталогiя 

дае маладым спецыялiстам 

веды аб палiтьщы, яе ролi i 
месцы у грамадстве · i сучас
ным свеце. Яна пашырае кру

гагляд студэнтау, дапамагае 

iм выпрацаваць навыкi аналi
зу палiтычных працэсау ва 
умовах плюралiзму, якi у~:ё 
шырэй укараняецца у гра

мадстве . Вывучэнне палiтало
гii дазваляе прагназiраваць 
палiтычныя паводзiны мае, 
развiццё палiтычных працэ

сау i адносiн, фармiраваць па
лiтычную культуру, нiзкi 
узровень Я!(ОЙ негатыуна 

. адбiваецца на' лёсе перабу
довы. 

Якая iншая дысцыплiна, ак-
11 

менш, 'рэплiкi у чарзе пры
мусiлi задумацца: цi на мно
rа абагналi мы братоу сваiх 
меншых? 

1 яшчэ адно засмучае~ 
Забываемся мы часам, дзе 
працуем. Н апэуна, варта 
напомнiць: у храме навукi, 
адукацыi, культуры. Наша 
асноу11ая задача - выхоу
ваць моладзь, а такiм улас
ным прыкладам даеяrнем 

многага. 

Нядрэнна было б атрымаць 
адказ i ад кiраунiцтва ста-. 
ловай СКТБ: з чыйго дазво
лу cacicкi прадаюцца па два i 
больш кiло на рукi у той час, 
калi у меню iмi, як кажуць, 
не пахне? 

... А над чаргой па-ранейша
- ~у !=Таяутул, i «не нашы» па

крысе рухалiся ... назад. 
За чаргой назiрала 
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рамя палiталогii, раскрые 

спецыялiстам - выпускнiкам 
ролю дзяржавы, партый, iн~ 

шых палiтычных утварэнняу у 
рэгуляваннi сацыяльнага, гра

мадскага жыцця, у фар/,'\iра

ваннi грамадскай свядомасцi, 
палiтычных iдэа,nау i палiтыч
най культуры? 

Што датычыць палiтычнай 
гiсторыi, то у адносiнах да па

лiталогii яна мае прыкладны 

характар, вывучаючы тэндэн

цыi, якiя уздзейнiчалi на iс
нуючыя сёння палiтычныя ме

ханiзмы у сэнсе тармажэн

ня або ix рэфармiравання i 
развiцця. Яна не мажа нi 
падмянiць, нi замянiць палi
т'алогiю, ба мае уласны прад
мет вывучэння - гiсторыю, · 
мiнулае, у той час як для па

лiталогii на першым плане 

была i застаецца тэорыя палi
тыкi, палiтычнага уладарання 
i кiравання, адпаведных iдэй 
i уяуленняу. 

- Вы хочаце сказаць, што 
аб'яднанне rэтых дзвюх ды
сцыплjн немэтазrодна? 

- Так. Асаблiва сёння, калi 
адбываецца рэзкая актывiза
цыя цiкавасцi грамадскасцi да 
марксiсцка-ленiнскай кан
цэпцыi п'алiтыкi, i-эндэнцый 
яе развiцця i абагачэння. 
Мы · спадзяёмся, што кi

раунiцтва унiверсiтэта акажа 
нам даnамо~;у у далейшым 
умацаваннi i развiццi прадме-

. та палiталогii . як самастой

най дысцыплiны . Хацелася б у 

будучым стварыць на кафед
ры вучэбна-метадычны цэнтр, 
якi сумесна з кафедрай палi
талогii I нстытута павышэння 
квалiфiкацыi выкладчыкау 

грамадскiх навук змоr бы за
няцца пытаннямi распрацоу
кi навукова-метадычных пра
блем выкладання палiтало
гii. А работы тут непачаты' 
край. 

- Дзякую за грунтоуную 
размову. 

Гутарыла 
3. АЛЯШКЕВIЧ . 
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ВЯРТАННЕ 
1 

Старонкi нашага друку па.Jiаюць дыску
сiямi аб гiстарычнай спадчыне беларускага 
народа, аб яго нацыянальнай свядомасцi i 
дзяржаунасцi. У .раз1tюву a(j тым, хто мы та
кiя, · адкуль 1 пайшлi, уступiлi i кiнематаграфi
сты. Навукова-папуляР.Ньtя стужкi «Ефра
сiння Полацкая», «Францыск, сын Скарынiн», 
«Цiшка Гартны» - спроба кiнематаграфi
ста[j разгарнуць стар_онкi роднай г iсторыi, 
той, што або мiфалагiзiравалася, каб дага
дзiць пануючым iрэолагам, або зусiм замо[jч-
валася. ' · 
Фiльм «Да вас, сучаснiкi мае» у г;этым 

шэрагу стаiць паасобку, таму што ён пача
так цыкла гiстарычнага кiнаапавядання аб 
дзеячах беларускай культуры, не адзiнка
вая спроба паудзельнiчаць у спрэчках аб 
вt1значэннi роднага, нацыянальнага, а пачатак 

запланаванай вялiкай працы па дэталёваму 

узнауленню, адраджэнню, захаванню на экра

не спадчыны Беларусi. 

Стваральнiк i вiдавочнага мастацтва звя~
таюцца да падзей X-XI I стагоддзяу, як1я 
амаль не пакiнулi нашчадкам свайго , матэ
рыяльнага увасаблення. Ал~ кiнематаграфiсты 
(фiльм створаны у аб ' яднаннi «Тэлеф1льм» 
сцэнарь1стам Сяргеем Тарасавым i рэжы
сёрам Вiктарам Шавялевiчам) быццам i не iм-/ 
кнуцца да экраннай iлюстрацыi. Вось сярод 

святкуючай Купалле сучаснай моладзi камера 
«вызначае» прыгожую светлую дзяучыну, 
якой потым наканавана «падыгрываць» экран

наму апавяданню пра Рагнеду. Яе дзеяннi, 
pyxi не падпарадкаваны фабуле гiстарыч.
ных падзей. Гэта - не строга гiстарычная 

· фiгура, хутчэй, герои-маска, вобраз-знак, 
з дапамогай якога аутары ствараюць даво
лi яркую (па настрою, па выразнасцi) 
экранную споведзь жыцця княжны полацкай, 
ад насiльнага паланення будучым мужам кня
зем Ул.адзiмiрам да апошнiх гадоу за сцена
мi манас-iыра у якасцi iка~анiнi Анастасii. 

Аб тым, якiм па \ сваiм стылiстычным гу

чаннi мае быць тэлецыкл, дае магчымасць 
меркаваць першая стужка. Яна прысвечана 

с;лавутым жанчынам· зямлi Полацкай: Рагне
дзе i Ефрасiннi. Сiмвалiчна, што у перыяд 

разладу, звяржэння старых iсцiн гiстарычны 
кiнаць1кл пачынаецца жаночай тэмай, якую 

звязваюць звычайна з нацыянальнай сты
хiяй, жыццёвай ц~плынёй. 

3tкраннае а_павяданне _надае гiст?рыi фар
бы чалавечаи, жаночаи трагеды1 . Драма
тызм, трагедыйнасць гiсторыi падкрэслiваюц
ца карцiнам i прырод.!>1, такой жывой_ i ела
бай адначасова. Жа~.Jочы твар, рук1, пла
стыка - быццам працяг хараства прыроды, 
яе зялёнага i сiняга абшару (аператары 
фiльма - П. Барскi i Ул. Булдык, мас7ак -:
ул. Каткоу). Агу ~аныя жаночым вакал 1з-

У асяроддзi заузятых турыстау жыве i л iчыцца неумiру~ 
чай такая вось думка: калi вы хаця б аднойчы трапiлi 
у сапрауднае падарожжа, то абавязкова вернецеся да ра
шэння зрабiць гэта яшчэ не аднойчы. Адгэт:уль, ад гэ.тай 
кропкi 'жыццёвага шляху вы - чалавек, ' якi быццам 
бы чымсьцi хвор~~. Ваша сэрца паранена светлай стра
л'ой. {эта вецер вандраванняу. Гэта - rолас сiне-фiяле
тавых далячынь, , якiя клiчуць вас да сябе. 1 вы настолькi 
моцна . адчуваеце гэты клiч, што не у сiлах, яму супрацiу
ляцца. Ды i не жадаеце, бо вандраванне ужо стала неад'ем
най часткай вашага жьщця . У глыбiнi душы абуджана ад
чуванне натуральнай еднасцi з прыродай. Падарожжа для 

вас зараз не толькi магч ымасць актыуна адпачьщь i атрымаць 
непауторныя уражаннi·, але - i гэта самае галоунае - кры
нiца жыватворнай энергii, якая робiць вас прыгажэйшым, 
здаравейшым, мацнейшым i, калi хочаце, больш верным сабе. 

Студэнтка факультэта жу,р

нал iстыкi Лiлiя Сурвiла «за

х варэла» турызмам некаль

кi гадоу назад. 3 таго часу яе 
шляхi ляглi i 1:!а Урале, i у 
Крымскiх гарах, i нават на 

Памiры . lдэя прайсцi праз 

пустыню нарадзiлася неча
кана. Чытаючы туркменскiя 

дзённiкi Пржавальскага, 
знайшла здзiуляючае сваёй 
фантастычнасцю апiсанне 

падземнага возера Ков-ата. 

Вось тады i разгарэуся з но
вай сiлай агеньчык у сэрцы. 

.1 паклiкала у Jдарогу даля
чынь. 

Каракумы! .. Гэта слова аб
ляцела, напэуна, увес~ фа-

культэт i не толькi. Закра
нула нейкiм чынам i студэн
тау-географау. Так скалала

ся група з дзевяцi чалавек: 

'Лiлiя як кiраунiк i арганiза
тар, Аксана Шуваева з геафа

ка, журналiсты Святлана 
Шульга, Вiктар Грынькоу, Ва

дзiм Атрошчанка, Аляксандр 

Шарпiла, Сяргей Сачыука, 
Сяргей Ананiч, а такс;~ма ау

тар гэтых радкоу (яму, дарэ

чы, па агульнай згодзе групы 

было даручана ix напiсац11). 

Калi вам надакучыла гарад
ская мiтусня i калi вы больш 
не можаце дыхаць смогавым 

паветрам, калi вы бачыце, 

як адмоуна уплывае на ваша 
самаадчуванне ·• штодзён ная 
стомленасць - не адцягвай

це, збiрайцеся у дарогу. Рэс
публiканскi турыстычны клуб 
заусёды акажа вам дапамогу . 
Тут вас навучаць, як паво
дзiць сябе у паходзе, ' асаб
лiва калi вь1 нiводнага разу 
не былi у iм. 
· Але памятайце: пераход 
цераз пустыню не для тых , 

хто баiцца мазалёу . 1 не для 
тых, хто не хоча насьщiцца 

пахам цюльпанавых палян . Не 

для ты1х, хто задыхаецца на 

бясконцых пясчаных пад ' ё
мах i спусках i жадау бы' 
выпiць rсё неба па глыт
ку. 

Спачатку у турклубе вам 
прапану!()ць не надта скла

даныя, «папулярныя» t,'<арш

руiы. Не хвалюйцеся, яны 
зусiм не губляюць сваёй 
экзатычнасцi з-за таго, што 
хтосьцi тут прайшоу. Вы 

iдзяце упершыню, i таму · усё 
будзе новым i нязвы клым. 
У дадатак, н iхто з бывалых 

нiколi не зможа пераказаць 

вам усе нечаканасцi i небяс
пекi, а тым больш перадаць 
прыгажосць, бо успрыманне 
яе справа ! надзвыча й 

тонкая,. iндывiдуальная. 

На самай справе, што, якая 

зручнасць цывiлiзацыi здоль

на цалкам замянiць адчуван

н е шляху-? Есць ты, ёсць г~а
нарама, якая павольна · вiда
змяняецца на вачах , ёсць 

дарога. 1 раптам здаецца, 

што гэта само жыццё гру

кае у ваша сэрца у такт кро

кам. У грукаце гэтым - бяз
~ерная радасць, бо у вас ёсць 

·Рух, Пазнанне, а калi да уся го 

гэтага Творчасць в ы 
самы шчаслiвы чалавек у Су

свеце! 

Напэуна, нiякiя словы i фо
таздымкi не перададуць у 

поунай меры усё тое, што так 
звыкла называецца вандроу
кай. 

Хто назвау пустыню жоу

тай безжыццёвай прасторай? 
Не верце, гэта няпрауда. Аса

блiва вясной. Каракумы -
непауторны цуд, палiтра вы

·паленых сонцам фарбау, у 

якую нечаканай свежасцю 

укреплены ярка-зялёныя 
мiжбарханныя лажбiны. Зда
ецца, нiшто не можа быць 
больш кранаючым, чым кво
ласць i адзiнота пустыннага 

iрысу сярод пяскоу. Вы кро
чыце, i з-пад ног разбягаюч
ца ва усе бакi пранырлi-

Цана 2 кап. 

мам i музыкай, у якiх сiнтызуюцца народ
ныя спевы, мелодыi (кампазiтар М. Семако
вiч), гэты я кадры можна назваць мастацкiмi. 

Аута~ы фiльма не акцэнтуюць увагу гле
дачоу на мэтазгоднасцi альбо гiстарычным 

новачнымi сцэнамi з жьщця Ефрасiннi По

лацкай. Такiм чынам , гiсторыка-лiтара1урны 
твор на тэлеэкране ХХ стагоддзя Мае ма
ста цка-публiцыстычную трактоуку. На новым 
узроунi развiцця культуры тэлебачанне 

ДА СЯБЕ 
палiтычным значэннi (аб чым iншы раз га
вораць нашы , г iсторык i ) учынкау Рагнеды. 
Яны засяроджваюцца на тым, каб эма-

- цыянальна перадаць сваю спагаду лёсу чала

века Х стагоддзя, яко,му суджана было 
прайсцi i знявагу , 1 пашану, i злачын

ства, i пакаранне. Яны разважаюць з гле-. 
·дачом а:б духоун~.1х пачатках, магчымасцях 
чалавека. 

У тэлефiльме «Да вас, сучасн1к1 мае» 

мастацкая iнтэрпрэтацы я «Епацьеускага лета
пiсу» iснуе побач з рэлiгiйн'~1м, лiтарату
разнаучым, фiласофскiм каментарыем гiста
рычных падзей , фiгур мiтрапалiта Фiларэта 

i акадэм i ка Д . Лiхачова. Тэлевiдовiшча уяу
ляе сабою нейкае адзiнства, якое абумоу
лена агульнай задачай - расказаць гiсто
рыю роднага краю, абудзiць памяць на
шчадкау, каб яны адчулi ду хоуную крэу
насць. lдэя фiльма зафiксавана у абраным 
спосабе iлюстрацыi летапiсу. Словы старо
га рукапiсу, якiя гучаць за кадрам, вiзуаль
на «пацверджаны» дакументальнымi здым1<а

м1 адкрьщця манастыра у Полацку паст~-

быццам вяртае помнiку лiтаратуры яго 
першасную якасць - аб' яднанне духоуных 
i прыкладных , iнфармацыйных i эмацыяналь
ных задач. 

Такое суседства можа адно з ' яркiх воб
разных момантау фiльма. Напрыклад, даку
ментальныя <здымкi аднаго з таiнствау 
pэлir ii - падстрыгу жанчыны у манахiнi -
чаргуюцца са здымкамi келлi Ефрас iн нi , яе 

кнiжнымi, iконнымi, карцiннымi, мастацкiмi 
вобразамi-уяуленнямi - чаргуюцца таксама з 
таsiмнiцай, навуковай, гiстарычнай . Што мы 
ведаем аб жьщцi кнiжнiцы, асветнiцы Ефра
сiннi Полацкай?! Толькi некалькi самых агуf'ь
ных бiяграфiчных звестак. Але, магчыма, 
патрэбны нашчадкам не падрабязнасцi жьщця 
гiс_тарычнай асобы, а яе духоуны скарq? 
Такiм пытаннем задаюlща стваральнiкi 

тэлефiльма «Да вас, сучаснiк i мае». 1, здаец
ца, размова аб духоунасцi дапаможа нам сён
ня не толькi спрачацца аб тым, хто мы i 
адкуль пайшлi, але i адказаць на пытанне: 
куды «грядеши»? 1 

Мiкалай ДЗЯБЕЛА. 

ТЫСЯЧА I АДЗIН РЭЦЭПТ АДПАЧЫНКУ 

1«Пылiнка ва 
u ..., 

вятрQу ... >> -· 
1 

выя яшчаркi, суслiкi недау

менна пазiраюць на вас з не

бяс~:~ечнай адлегласцi , а ча
сам мiма праносiцца заяц, 

якi чамусьцi вел ьмi нагадвае 

н ·ашага беларускага шарака. 
1 змеi ... 

1 сонечны я апёкi, i мук i 

с маг i , ) доугачаканыя кало
дзежы глыбiнёй да пяцiдзе
сяцi мет r, ау, вада у якiх 
аказваецца салёнай, i сла

вутыя « караблi » пустынi. Уз
няушыся на чарговы 'барх ан, 
вы раптам адчуеце npaн i3v 

лiвы вецер - подых пустэ
чы. А увечары полымя сак
саула аранжавым i кляновымi 
лiсткамi будзе знiкаць у яшчэ 
не астыушым паветры. 

Калi вы умееце наз iраць, 
рамантыкi вам хо'пiць на год 

уперад . Але вандроука - гэ
та не толькi рамантыка. 

Вы пераканаецеся, калi на 

вашым шляху паустануць го

ры . У нас гэта быу Вялiкi 
Балхан з яго самай высокай 

, вяршыняй - Арланам. Тут 

было усё: танiзуючы па х ча
тырохвекавой арчы, пранiз-

ваючы да самага сэрца вецер ,1 
светла-фiялетавыя разлiвы 

квiтнеючых у дал i нах раслiн, 

празрыстае, лёгкае, бьщцам 
пустое, паветра i халодныя 
камянi. Але было i брыдкае 
варушэнне фалангау у ледзь 

прыкметных норках, н~чака

ныя абвалы , узыходжаннi па 
сыпучым шчэбеню, i мгнен
ны. дождж , сцежкi п а краю 
безданi ... 

\ 
Якая· карцiна адлюструе 

u ~ 

уладзе 

маляунiчасць каляровых да

лячынь, што адкрываюцца ва

чам i горнай вяршынi? 
Напэу-на, толькi той, хто 

прайшоу праз пуfтыню, в~
дае, кольк1 асалоды хаваецца 

у звычайным ранiшнiм мьщцi 

- не проста вадой, а гара
ча й. вадой. Толькi той, каму 
выпала збiцца са сцежкi пры 
с·ыходжаннi з гор, ведае, ш~;о 

такqе правесцi ноч на схiле, 

дзе няма нiякай маrчымасцi 

паставiць палаткi . 1 толькi 
той, зразумела, можа у поу

най меры ацанiць дасягненнi 

цы~iлi~ацыi, ХТ_? пасл я двух
сот к1ламетрау з рэчмяш

ком за плячыма за сем гадзiн 

пр'алятае на крылатым ТУ ча
тыры тысячы. 

Чалавеку неабходны вы
прабаваннi. Дзякуючы iм ён 
расце духоуна. Доугi час 

знаходзячыся у гарадах , ва 

уладкаванасцi сваiх рабочых 
месц i камфорт1:4асцi кватэр, 
мы губляем пiльнасць i ба
дзёрасць .J духа, становi м
ся бяднейшым i за ся'бе са
м i х. Толькi дзякуючы в ы- , 
прабаванням · чалавек здабы
вае сябi. 

« Чалавек - пылiнка ва ула

дзе сусветных вятроу»,- зау

важыу неяк Тэадор Драйзер . 
Але тут жа дадау: «К алi 
яму хапае волi i мужнасцi 
ic цi супраць ветру , ён ужо 
чагосьц i ды каштуе». 

1. ДРАПУН. 
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