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Дзе жывуЦь навjны? 

--- , 
~ уваЕ!JJ.~iщ~\ва уii!~рсiтэцкi двор цi ~о~-1 j Тым-часам rарвыканком прапанавау БДУ, 1 
пус, а там - крама з разнастайнымi 'тава- 1 як i iншым ВНУ i прадпрыемствам, беспра
рамi. Ну i, зразумела! таукатня, лаянка ... цэнтную пазыку на атрыманне у 1993 rодзе не-
Наурад цi хочацца каму убачыць такое у хра- · каторых таварау. . 
ме навукi. Але рэчы першай неабходнасцi, ' · , ____ _ 
якiя усё часцей не знайсцi у маrазiнах, па:- ·-ун,версiтэтувьiдзёлёны: 1 1 швейная .машына, 

1 

трэбны усiм. 4 вiдэамаrнiтафоны, 13 кал.яроJЩJГ]rэлев!з~: 
У Гомельскiм унiверсiтэце знайшлi свой рау i бытавы персанальны\ _!<амп .'ютэр. У~;ё, , 

спосаб барацьбы з дэфiцытам - тут распау- акрамя камп'ютэра i трох-тзлевiзарау, ужо 
сюджваюцца талоны на тавары, якiя прадае размеркавана. Той, хто набыу аблirацыю дзяр
спецыяльна для унiверсiтэта у яrо новым кор- ,жаунай пазыкi на aдзili з rэтых таварау, ra
·nyce фiзiчнаrа факультэта i на rаспадарчым . рантуе сабе яrо набыццё праз тры гады. Ня
двары· унiвермаr· .. «Гомель». Райвыканком за- 'ма rарантыi толькi, што кошт ~астанецца ра
цвердзiу нормы продажу таварау для сту- нейшым . Маrчыма, менавiта rэта бянтэжыць 1· 
дэнтау: на 100 чалавек пэуная колькасць абут- тых студэнтау, якiм патрэбны тэлевiзар, але 
ку, касет, рушнiкоу, кашуль.. . 'не хапае рашучасцi на н~вычайную форму 
А што у нас? Прафком студэнтау звяртау- яrо куплi. . ' 

ся ва унiвермаr «Беларусь» з просьбай распа- 1 сапрауды, смельчаком трэба быць i упэу
чаць ва унiверсiтэце rандаль прамысловымi неным у заутрашнiм днi чалавекам, каб пра
таварамi, дакладней, ix размеркаванне. дуrледзець, што там будзем у тым далёкiм 1 
Адказу ад маrазiна пакуль няма. 1993-м... ' 

ПА САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY 

3наёМцесЯ: новы прарэктар 
Сёння у нас сустрэча са старым энаёмым. Пётр 

Дэмiтрыевiч КУХАРЧЫК стау. ПРАРЭКТ АРАМ. 

1 
- - Вiншуем. Вас з пасадай 

· першага прарэктараl 1 
нае i прыемнае прызначэннё ~нашых карпусоу , - узровенi, 
для мяне. абсталявання. 

- Чым Вы займалiся у · _Цяганi'жi з будаунiцтвам 
, першы дзень на новым месцы! навага ун,версiтэцкага гарад- , 

Зразум'ела, сярод нас з вамi. Але часам нешта на= 
венькае праходзiць мiма, а нешта не здольна засяро
дзiць нашу уваrу. Таму заусёды нядрэнна скарыстаць 
тую-сюю скарбонку цiкавых фактау. Аказваецца, у 
гзтай ролi моrуць выступаць не толькi сродк,i масавай 
iнфармацыi. Свежыя навiны можна знайсцi, напуык
лад... ва унiверсiтэцкай канцылярыi. Там, у стосах 
загадау умяшчаецца значная частка унiверсiтэцкаrа 
жыцця. Вось такое незвычайнае i адначасова звычайнае 
адкрыццё: пакой з бюракратычнымi функцыямi, у · якiм 
мы ставiм пячаткi i подпiсы на розныя дакументы,
яшчэ i сховiшча !1,iкавага. Зазiрнем? Навiны тут за-
хоуваюцца самыя разнастайныя. -1 

На аддзяленнi саць,я

iлогii зацверджаны спе
цыялiзаваны савет па аба- ' 

/роне дысертацый на саiс
канне вучонай ступенi 

докт ара сацыялагiчных 

навук - згодна з зага

l дам Вышэйшай атэста
, цыйнай кaмicii пры Савеце · 

Мiнiстрау СССР. Застаец
ца спадэявацца, што сле

\дам за нараджэннем у ' 
БДУ новага ·аддзялення ' 

l
з'явяцца i вучоныя са- 1 
прауды новага тыпу. 1 
Вам давялося слухаць , 

лекцыi дацэнта В. 1. Гро-

мака 3 кафедры дыферэн
цыйных урауненняу i стар-

1 шаrа навуковага супра
цоунiка Сацыялаriчнаrа 
навукова-да.следчага цэн

тра А. Ц. Манаева? Та
ды можаце лiчыць гзта 
,асабiстай удачай. А калi 
часта прапускалi лек

j цыi - пашкадуйце. За
раз гэтыя выкладчыкi 

дзеляцца сваiмi ведамi 

/
у iншых краiнах. 

· А нашы замежныя сту

дэнты тым часам спра

буюць сваiмi метадамi 
змс~г11цца з iснуючай для 

АДРАДЖЭННЕ 

u 

i~ сiстэмай ' вьiязду у iн-1 

1шыя гарадь1 С;Jвецкага l 
Саюза - некаторыя з 

'ix робяць гэта без неаб- 1 

1 ходнай вiзы. 1 часам ат- ' 
1 рымлiваюць лакаранне. Як 1 
студэнт падрыхтоучага ад

j дзялен~я Худжэйры Хале- , 
ду з Л,вана - ен атры- · 
мау строгую вымову. 

Каб ехаць у горад Ca-

l
кi Крымскай вобласцi, вi
зы не патрэбны... для 

1зборнай каманды унiвер
сiтэта па шахматах. Яна 
будзе удзельнiчаць у Дру- , 
riм мiжнародным шахмат- , 
ным фестывалi, што прой
дзе з 1 да 10 чэрвеня у 
крымскiм горадзе. 

1 яшчэ пра шмат навiн 
можна прачытаць у кан
цылярыi. Але наурад цi 1 
кожнаму жадаючаму даз- , 

воляць даведацца аб ix\ 
{акiм чынам. У адказ на 
падобную просьбу, маr

' чыма,. па,раяць больш 1 
уважл1ва 1г4ядзець наво

кал - каб потым не шу
' каць цiкавае на паперы. 
/ 

u 

1 

- Дзякуй! Толькi не пер
шага - я прарэктар па ву

' чзбнай рабоце, роуны ся
род астатнiх. 

- Пётр Дзмiтрыевiч, па
знаёмiушыся с Вашай бiя
rрафiяй, можна зрабiць вы
вад, што Вы - уладальнiк 
вельмi лаriчнай, паслядоу-_ 
най кар'еры у навуцы. Ад, 
студэнта БДУ, малодшаrа 
навуковаrа супрацоунiка, ПQ:. 
тым старшаrа навуковага су

працоунiка да выконваю
чага абавязкi загадчыка 
лабараторыi НДI прыклад
ных фiзiчных праблем i за
rадчыка гэтай лабараторыi. , 
1, нарэшце,- доктар навук, , 
загадчык кафедры. 1 

- Удзельнiчау у пася- 1 ка яшчэ больш ускладняе 
джэннi вучЬнага савета унi- гэтыя праб'пемы, асаблiва 

i версiтэта i ... ездзiу на сваю \ тым, uJтo усе мы раз'ядна
кафедру. ныя, i вельмi многа губляем \ 

Скарына у вочы нам rляд3-еу 

Цi лiчыце паса,цу прарэк-, 
тара вяршыняй у гэтым лан
цужку? 

- Безумоуна. Гэта у poyJ 
·най, значнай, ступенi нечака-

- Значыць, развiтвацца з , з-за гэтага. 
ёй не збiраец~~ ' Я часта успамiн<1ю, якiм 
- =- Не. Буду ,па-ранейшаму быу унiверсiтэт гадоу 20 на
,узначальвацьяе,толькi цяпер зад. Тады былi iншыя, больш 
на грамадскiх пачатках. IJJчырыя, адносiны памiж лю
- - Цi супадае кола ВЩ!JЫХ дзьмi i больш якасныя ПС\
прарэктарскiх абавязкау з мiж падраздзяленнямi. Ды i1 
тым, што _ 8..!,!_:Лiчыце неаб- матэрыяльная база унiверсi
ходным·-зрабщь для y'iiiвep- тэта адпавядала таму часу. 
сiтэта у першую чаргу? , 

1 
1 Хочацца зноу убачьщь унi-

--' У асноуным супадае. Я I версiтэт адзiным сучасным 1 1 буду займацца справамi i 1 навуковым комплексам. 
праблемамi прыродазнаучых 1 - Каму Вы збiраецеся ад
факультэтау - гэта мне блiзL даваць больш yвari як. пра-

1 ка. рэктар - студэнтам ц1 вы-
Галоуным для унiверсiтэта клад11ыкам? 

лiчу развiццё яго матэрыяль- - Маё крэда - выклад
на-тэхнiчнай базы. Больш за • чыкi без студэнтау не па
усё заклапочвае мяне стан трэбны. 

НАША УЗЯЛО! 

r абрауцы -т юд- у~мiхапiся 
1-На -пра-цягу усяго наву
чальнага года мы вiншавалi 

сябе, вас, паважан.~1я. чыта- . 
чы, i самiх «вiноунiкау» -

1 унiверсiтэцкую каманду КВЗ. 
1 Гэта не было авансам. / усё 
ж, мы разам рыхтавалiся да 

1 галоунай перамогi сваiх вясё

лых i энаходлiвых. ЯНЫ ВЬ/й
ГРАЛ/ Ф/НАЛI 

26 мая разам э iмi высту
nалi i перамаглi студэнты 
Мiнскага медьщынскага iн
стытута. Працiунiкам-няудач

,нiкам эасталася каманда вi- ' 
lцебскiх ВНУ. 

Узнагародай, акрамя шмат-
1лiкiх шчырых вiншаванняу, 
будэе паеэдка у Балгарыю 
надыходэячым летам. Магчы

ма, пераможцы наведаюць i 
славуты горад Габрава? / 
эарадэяцца там класiчным 

гумарам - на рахунак новых 

nAnifмnгf · 

, Яно не абмiнутГунiверсi-
1 тэт, пачалося тут з першага 

дня - 24 мая. Нашымi гас
цямi былi вядомыя расiй'скiя 
пiсьменнiкi: Валянцiн Распу-

• цiн ; Васiль Бялоу, Уладзiмiр 
, Крупiн, паэтэса Таццяна 
, Смерцiна. Раз'ам з iмi бела
рускiя Васiль Зуёнак i lван 
Чыгрынау. 

I Яны прыехалi прама са 
святочн.ага шэсця, поуныя 

уражанняу, усхваляваныя. , 
Але паунацэннага працяrу 
свята ва унiверсiтэце не 

J атрымалася. Паупустая зала , 
\ ~е жадала размауляць са 
зн _ауцамi чалавечай ncixaлo-
rii i жыцця аб прызначэннi 
свята. Адно займала яе - па
лiтыка. 1 Валянцiн Распуцiн 
цiкавiу толькi як народны 
дэпутат СССР. Ен адказау на 
пытаннi: Як Вы апынулiся у 
Прэзiдэнцкiм Савеце? Пазi-
., .... .,.. n u ;v n,:,,,rr.,,..,...,.....,,.u. D ..... : •• 

! . 

пануе? Якойбачыце будучы
ню Саюза ССР? 
Але не абышоу уваrай i 

пытаннi, ·якiх не оыло: 
- У нас, славян, асаблiвая 

р~я у свеце. lдэалы, ·вызна
чаныя нам самой прыродай, 
- не матэрыяльныя, а духс;,у
ныя. Жыць у гэтым свеце 
паасобку нам нельга. -

Васiлю Бялову таксама не 
давялося пазбеrнуць палiтыч
ных пытанняу. Але ён хутка 
napaiy: 

- Я б на вашым месцы ад
lключыуся ад палiтыкi i паслу
хау вершы - тут ёсць добрыя 
паэты. 

Але так i засталася сустрэ
ча у славян~к·iм унiверсiтэце 
са славянскiмi пiсьменнiкамi 
далёка ад усяго славянска
га ... 
Хоць былi жывым папрокам 

:яе напрамку некалькi чала-
...,.,.., ............ ........ - --- ------- - - - - .. 

Яны мала размаулялi па-бе
ларуску, бо ляrчэй для ix ка- ! 
рыстацца англiйскай цi ня
мецкай мовай . Але прыехалi 
на свята дзякуючы менавiта 

беларускай мове i лiтаратуры . 
Што адчуем мы, успомнiу

шы, што жывём на белару

скай зямлi, калi даведаемся, 
l што Томас Берд захапiуся на-
1 шай мовай, убачыушы адной
чы у дзяцiнстве беларrсчю 
кнiжку? 1 дагэтуль ён, прафе
сар Нью-йоркскаrа унiверсi
тэта, не развiтваецца з бела
рускай .мовай . Дарэчы, у Нью
Йорку iсн}\е i дзейнiчае Бела
рускi iнст_ытут навукi i ма
стацтва. 

Што будзем мы казаu.ь пра 
нашы уступныя экзамены па 
беларускай мове i лiтаратуры, 
пазнаёмiушыся з Пiтэрам 

, Майо з Вялiкабрытанii? 
Ен узначальвае кафедру ру
скай i славянскiх моу у Шэ
фiлдскiм унiверсiтэце, а яш
чэ вядзе курсы беларускай 

мовы i лiтаратуры. 1 
У родным rорадзе Моцарта 

таксама вывучаюць бела

рускую мову. Гэта засведчылi 
Герман Бiдэр i Фердзiнанд 
Нойрайтзр з Зальцбурга. 

З аматарамi бе.ларускай 
мовы з заходнiх краiн су
стрэуся 28 мая рэктар Ф. М 
Капуцкi. У размове_ jдзельнi
чалi таксама прадстаунiкi 

фiл~лаriчн~r~ факультзта. 

З фрагментамi СвS!та ела~· 
вянскаrа пiсьменства i куль
туры вас пазнаёмiць другая 

старонка. Фота -~ · ГУСАК~ 

Дэяжурная служба 
«Беларускага унiверсiтэ
та» Веранiка БЯГУН i 
Сяргей ГРЫЦ (фота). 
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НУ. 1 НУ! 

К ос·я· , «« ка теося >> , 
• 
1 ««консексус>> 

У Беларускiм унiверсiтэце вядома даfjни:нiчога не можа быць 
лепш апошнiмi днямi мая,чым славянскi вечар на фiлалагiч
ным факультэце. У гэтыА1 годзе ён называfjся «Вялiкi сла
вянскi «консексус». 

Наурад цi ЗJiОЙдзецца сту
дэнт-ветэран, якi здолее ад

казаць , з якого часу пачала 

кафедра тэарэтычнага iсла
вянскага моаазнауства 1·жар
тоуная назва на рускай мове 

«КАТЕОСЯ»)праводзiць сла
вянскiя вечары. Але любы 
фiлф,;кавец пацвердзiць: 

колькi ён сябе памятае на фа

культэце, столькi ж ii,н 11~мя
тае i КОСЮ (КАТЕОСЯ да 
вясны мiн,улага года называ

лася кафедрай агульнага сла
вянскага мовазнауства 

КОСЯ). 
Лiнгвiсты - самы жывы на

род на фiлфаку: нi ад нiвод
най кафедры не дачакаешся 

столькi смеху, як ад КАТЕО

·с 1. Супрацоунiкi менавiта гэ
тай кафедры - дактары i 
кандыдаты навук - r.1абеглi 
у спартыуную залу разам са 
студэнтамi ганяць баскет
больны мяч. 1, зразумела, 
выйгралi . З чым, мiж iншым, 

i павi н шавалi самi сябе на 
славянскiм гульбiшчы . 

1 за язы1< КАТЕОСЮ не па
трэбнг цягнуць: неверагодна 
гаваркi :1арод сабрауся! Такiя 

славянскiя вечары ко>к ны год 
пакажуць, што размоу - на 

год. Памятае, бясспрэчна па-
мятае факультэт мiстэра 

фiлфака Жэню Махоцiна 
(1985 г.), i прыма-вейру Мiлу 
Мельнiкаву ( 1986 г . ) . В ось i 
дзевяносты год пакiнуу у фiл

факаускай памяцi геркуле
саускае аблiчча мiстэра-« кон
сексуса» - Глеба Паляко
ва, якi заваявау у конкурсе 

«охмурёжа» руку i сэрца 

i усё астатняе «ранняй i 
свежай» (па трапнаму выразу 
аднаго з прафесарау) вяду

чай «Консексуса-90» Светы 

Сiнельнiк. 

Старажылы фiлфака да гэ

Т ! r а 11е ; з t!Jt 8:ъ : ::ёii ; аз :ан 

успамiнаюць, як на праслау

ленай сцэне па вулiцы Чырво
наармейскай , 6, узяуШыся за 
рукi, танцавалi к~нкан тры 
кандыдаты i адзiн " доктар фi
лалагiчных навук. У майскi ве
чар f 990 года адзiн з ix, Якау 
Леанiдавiч, .актыуна танцавау 
канкан ужо за сцэнай , у якас

цi рэжысёра слав я нскага 
банкету : каб своечасова вы
неслi ватны манекен прафе
сара, двойчы доктара, кiяау-
нiка КАТЕОСИ, каб гле-
дачы, седзячы на крэс-

лах, падаконнiках на падло

зе, штурхаючыся у дзвярах, 

убачылi i п ачулi польскiя, 
балгарскi я , чэшскiя песнi , 
беларускiя канты, трапныя 
жарты Я. Трамбавольскага, 
«Малiнавы звон» студэнта з 
Карэi Кiм Чар Сена , сурда
сiнхроннага Урмаса йота у 
iмправiзацы i Аляксандра Ка-
раблiкофа, выкрутасы на 
«брава » дам а рослага 
М. Джэксана, сардэчны голас 
Светы Кончык, прафесiйны 
калектыу «Суполка», Алу Ба

рысауну П., _тав. Недарэзава 
з АН БССР , бенефiс на «бiс» 
першаrа курса , прамы тэ

лерэпартаж з сёмага iнтэрна

та унiверкiнас,;удыi «ЗФ». 

Зоркi не злiчьщь! ... 
Яшчэ адзiн славянск i «Кон

сексус» адбыуся. Прызавыя 
«Сланы» (аналагi чна «Арфе
ям» i «Оскарам») раздадзе
ны. Яшчэ адзiн год пражыты. 

Не бяда: супляменнiкам Кi
рылы i Мефодзiя чакаць з.а
сталося нядоуга: у маi 1991 
года КА ТЕОСЯ зноу пакл i ча 

славян, як казау фiлфакаускi 
выхадзец паэт Марк Мерман , 

у «самы лепшы дом на усёй 

Чырвонаарм_ейскай» . 

Ф IЛФАКАВЕЦ 
ел @'fA)t<Mt . 

3 КНIП ПНЕСА 

*РЭКОРД па nрацягла
сцi каманднай гульнi у 
настол,.ьны футбол утрым
л iвае чацвёрка ама
тарау гэтаrа вiду забавы 
з ФРГ - Фолькер Брай
тэнрайхер, Петэр Мюл
лер, Хольrер Нiкель i 
Aopr. Шнекенбах. У rо
радзе Мангейме яны nры
вялi за rульнёй, што nра
ходзiла з 15 да 19 мая 
1986 года, роуна 80 га
дзtн. 
*АДСТА~НЫ nалкоу

нiк Ваенна-Паветраных 
Сiл ЗША Джон Юцiнжар 
- n~ршы чалаве~, якi ры-

зыкнуу перасячы у адзi
ночку Атлантычны акiян 
на nаветраным шары. 14 
верасня 1984 года ён пры
няу старт у Карыбу ( штат 

Мэн, 3ША) на аэрастаце 

« Розi 0-Грэйдзi» , абалон
ка якога была наnоунен~ 
3000 м3 гелiю, i пераадо
леу, знаходзячыся -у nа-

ветры, каля 5701 кiла

метра. Паветраны nада
рожнiк быу у дарозе 86 
rадзiн, перш чым змоr 
nрызямлiцца у раёне iта
льянскага горада Мантэ
нотэ. d 
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IНФАРМАЦЫЙНЫ ЛIСТОК 

У красав iку адбылася 111 справаздачна
выбарная i<анферэнцыя гарадской арганi
зацыi маладзёжных жыллёвых комплексау. 
Яна насiла ·рабочы характар, была пазбау
лена параднага дэкору i «вясельных генера
лау» у _прэзiдыуме i у зале. Гэта, бясспрэч
на , добра. Аднак абстаноука, пазбауленая за
лiшняй святочнасцi i строгай афiцыяльнасцi, 
крыху расхаладзiла асобных дэлегатау, не 
дазволiла iм асэнсаваць 11ажнасць падзеi. 
Адсюль - хаджэнне па зале у час выступ- · 
ленняу , сумбур пры галасаваннi ... Ды i пачы
налася канферэнцыя з сумнага чакання кво
руму . 

Канкрэтнымi, пазбауленымi шматслоуя i не
дакладных фармулёвак, iмкнення пабудаваць 
перад дэлеrа тамi «пацёмкiнскiя вёскi», былi 

1КанферэнцьtR 
мжк 

справаздачныя даклады старшынi гарад
скога Штаба В. Старых i старwынi Рэвiзiй- · 
на й- 1<амiсii Н. · Кiсялёвай. lм, прауда, можна 1 

было б пажадаць больwай wырынi перспек-
тывы, ·праблемнай rлыбiнi i вастрынi. : 

Патрабавальнасць, дакладнасць паведам- , 

ленняу, магчыма, садзейнiчалi таму, wто нi у 
кога з прысутных не узнiкла жадання высту
пiць у спрэчках, таму дэлеrаты адразу перай
wл i да н-ачупнаrа пункту парадку 

дня - абмеркавання i прыняцця паправак да 
Статута гарадской арганiз·ацыi МЖК_. Най
больwыя дэбаты разгарэлiся вакол пытанняу 
аб статутным замацаваннi абавязку штаба пе
рыядычна трымаць справаздачу перад Саве
там па ·ycix напрамках сваёй дзейнасцi, а 
таксама з нагоды неабходнасцi i памерау ' 
уступных i членскiх узносау. Пасля доугай 
р,ыскус ii быу зацверджаны мiнiмальны (з пра
паноуваемых) памер членс~а,га ' (1 'р"у'б.) i 
уступ нага (1 руб.) узносау. 
Канферэнu.ьiя прыняла рашэнне сфармi

раваць на працягу месяца новы састау Саве
та на · прынцыпах роунага прадстаунiцтва рэ
гiянальных МЖК. На гэтых жа прынцыпах 

стваралася i Рэвiз iйная камiсiя. 
Найбольw зацiкаулена i ажыулена праха- ' 

дзiлi вь16ары старwынi гарадскога · Штаба, 1 

якi , у сваю чаргу , у адпаведнасцi са Ста_тутам, 
на працягу месяца фармiруе новы Штаб i 
прадстауляе яга на зацвярджэнне гарадско-

« ГАЙД»-ПАРК 

му Савету . .Выбары былi альтэрн~тыуным1 . 
на пасаду старwынi прэтэндавал1 Барысев, 
(ВА «Крынiца»), Ю. Пазняк (БДУ) i С. Ма 

1зурэнка (АН БССР). Перwы ка~дыдат. ~драз 
ж узяу самаадвод, прапанавауwы сва1м па 

тэнцыяльным прыхiльнiкам rаласаваць з 
С. Мазурэнка, чыя перадвыбарная _ праграм 
здалася яму найбольш пераканаучай. 
Як заусёды, з запалам i не без вострых 

радыкальных фармулёвак выкладау сваё ба 
чанне сённяwняrа i заутраwняrа дня МЖ 
Ю. Пазняк. У цэнтры яго праграмы - L,, 6{1 
рацьба з небяспекай бюракратызацы! руху 
прадастауленне больwай свабоды рэг1яналь 
ным комплексам i ix аргкамiтэтам, ства 
рэнне_ рэспублiканскай асацыяцы~. ~ЖК. Не 
калькi недастаткова абгрунтаванаи I apryмelj 
тава~·-здалася прысутным заявак;i'ндь1дата 
аб магчымасцi стварэння партыi на базе руху 
мжк. 
Праграма Сяргея Мазурэнка вызна~алася 

аналiтызмам сiстэмнай дакладнасцю , ... ас- , 

цярожнасцю: Як i на выбарах у гарадскi : 
Савет_ нар~дных дэпутатау, у аснову _яго по 1 

. rлядау был·, пакладзены здаровы сэнс I цвяро

_зы разлiк. l'эта грамаtная1 умерана-цэнтрыс-
цкая праrрё\ма, на ~~ _недастаткова кан: 
крэтная i яркая (wто адзrачалася асобным1 
дэлегатамi). _ 
У вынiку галасавання больwасцю галасоу 

старwынёй гарадскога Штаба быу ~ь!браны 
Юрый Вiктаравiч Пазнs~к (кандыдат ф1з1ка-ма
тэматычных навук, выкладчык БДУ, старwьi0 

ня арr.ка!,',iтэта МЖК БДУ). 
1 

· . В . КАРАТАА, выкладчык 
' фiлалагiчнага фа·культэта, член 

Штаба МЖК г. Мiнска. 

Мерка - u • 

для ус1х адиа., 
АБО ПРА ТОЕ, АБ чым СКАЗАУ I i.uтo НЕ 

СКАЗАЦЬ НА ПАРТКАНФЕР~НЦЫ~ 

У абноуленай партыi на , 
ycix узроунях яе стру1<тур
най арганiзацыi павiнны бьщь 
толькi два аддзелы - арга
нiзацыйны i iдэалаriчны. Гэта ' 
прывяло б да таго, wто пар
тыя занялася 6 непасрэдна 
сваiмi справамi, а таксама 

садзей н i чала скарачэнню 
партапарата, колькасць яко

га на сённяшнi дзень, калi 

верьщь кiраунiку спрау ЦК 
КПСС Н. Е. Кручыню, скла

дае (без улiку колькасцi 
тэхнiчных супрацоунiкау) 
179450 чалавек. · 
Але у гэтай лiчбе можна 

засумнявацца , там у што, 

калi гэта сапрауды так, то, 
напрыклад, у ЦК КПБ задзей

нiчана усяго 79 адказных ра
ботн i кау, а у гаркоме - 20. 
Узнiкае пытан не: ц i не надта 

многа плоwчы даводзiцца на 

аднаго адказнага работнi
ка? 1 наогул, цi можа цывi
л i заванае грамадства ства

раць такiя ум-овы сваiм функ

цыянерам, калi сотн i тысяч 
людзей маюць патрэбу у ад
сяленнi з забруджаных раё
нау, а у цэлым па ~раiне 
дзесяткi мiльёнау стаяць у 

чарзе на атрыманне кватэр? 
Цi не з ' яуляецца адной з 
прычын наwай сацы яльнай 

беднасц i утрыманне велiзар: 
нага f"'!артыйнага апарату, якi 
дублiруе функцыi савец-
кiх, гаспадарчых iншых 
органау? 

Дзяку ючы скарачэнню 

колькасцi партыйных функ
цыянерау з ' явiцца магчы
масць пераводу апаратау' аб
кома i гаркома у будынак 
ЦК КПБ , а вызваленае па
мяшканне перадаць, скажам, 

матэматычным факультэтам 

унiверс i тэта. 

Матэматыка - фундамент 
прыродазнаучых, тэхнiчных i 
- усё у больwай ступенi -
гуман iтар н ых навук. Па 

узроуню развiцця матэматыкi 
у краi не можна меркаваць 
аб яе патэнцыяльнай экана
мiчнай магутнасцi. Аднак 
цi ·можна забяспечьщь нар
мальны вучэбны працэс без 
адпаведных плошчау? Нор

май з ' яул яецца 1,8 м2 на ад
наго студэнта. Ва унiверсiтэце 

яна складае прыкладна адзiн 

метр , а на механiка-матэ

матычным факультэце таго 

менш. 

Увесь цывiлiзаван1,1 све; 
ужо дауно усвядомiу, wто 
найбольw эфектыуна укла
дваць сродкi у iнтэлектуаль
ныя вiды працы. На жаль, у 
сярэдзiне 50-х гадоу да 
улады у наwай краiне пры
ходзяць . пераважна людзi 

некампетэнтн ыя. Па ix вiне 

амаль у шэсць разоу змян-: 

шаецца колькасць расхо

д ау у разлiку на аднаго, 
студэнта у адносiнах да на
цыянальнага даходу на душу 

насельн i цтва. 

1 яшчэ адна прапанова. lс
нуючыя формы спецыяльнай 

партыйнай адукацыi дауно 
зжыл i сябе.' Партыйныя шко
лы выконваюць функцыi 

кузнi наменклатуры. Яны 
рыхтуюць выканауцау, у той 

час, як краi не патрэбны лю
дзi думаючыя. Партыйна-па
лiтычную адукацыю чалавек 

атрымлiвае на працягу свай
го жыцця, кал i , вядома, у 

яго ёсць схiльнасць да гра

мадскай дзейнасцi. Калi ча
лавек за час вучрбы у ВНУ 

не засвоiу, у чым сутнасць 
палiтычнай, i4эалагiчнай ра-

боты, то нiяка·я с.пецыяль
ная партыйная адукацыя яму 

не дапаможа. Прапаную ска- , 

саваць iснуючую сiстэму 
партыйнай адукацыi. У су

вязi з гэтым вызвалены бу
дынак ВПШ перадаць фiла-

софска-экан амiчнам у фа-
культэту унiверсiтэта, якi 

узяу бы абавязкi па павы
шэнню квалiфiкацыi пар

тыйных i савецкiх работ
нiкау, захавауwы · для гэ
тых мэт некаторыя кафедры 
впш. 
Аб чым яшчэ хацеу ска

заць на партыйнай канферэн

цыi? 
Пасля смерцi класiкау 

марксiз~-ленiнiзму мiнулi 
дзесяткi гадоу. За гэты час 

жьщцё пайwло наперад. Не

каторыя грамадазнауцы не 

хочуць (цi не могуць) гэ
тага зауважаць, ператварыу

wы марксiзм у догму, у 

той час, як вучэнне Марк

са, Энгельса, Ленiна (як пад
крэслiвалi сам i аутары) не 
догма, а кiраунiцтва да дзеян
ня. 

Як i любая тэорыя, марк
сiзм увасабляе сабой абса
лютную i адносную iсцiну: 
абсалютную у тым сэнсе, wто 
ёсць у марксiзме палажэннi, 
якiя будуць зауседы пра
вiльныя; адносную - нека
торыя палажэннi вучэння са

старэлi, патрабуюць перагля
ду у святле таго вопыту, 
wто на61;,1ло чалавецтва за 
апоwнiя дзесяцirоддзi. Гэта 

вiдавочна. Як вiдавочна i тое, 
што некаторая частка грама

дазнауцау аддае ·перавагу 

сядзенню на старым багажы, 
замест таго, каб уважлiва 
углядацца у жывы працэс 

жьщц.я, прыслухоувацца да 

ПАСПЕУ 

новых павевау , ~амадскай 
' думкi:- , 

Чаму лiчу неабходным 
падняць менавiта гэта пытан
не? Таму wто, на маю дум
ку, адной з прычын наwага 

адставання з'явiуся застой 
у гра_мад~знаучь,х навуках, 
перш за усё у · фiласофii 
i палiтычнай эканомii. 

Гiстарычная практыка па
казвае, wто на пярэднiя ру

бяжы ва ycix галiнах гра
мадскага развiцця выхо

дз,т тыя краiны i народы, 

якiя характарызуюцца сва
бодай навуковай творчасцi, . 
дзе не ставiлiся пераwкоды 

на шляху фундаментальных 

даследаванняу. 

Фiласофiя - форма ве
дау, якая садзейнiчае фар
мiраванню правiльнага, дыя
лектычнага мыслення. Апоw

няе не трывае шаблону, 
схем, iсцiн у апошняй iн

станцыi. На жаль, наша фi
ласофiя па сутнасцi такой 
не з'яу.~ялася, таму wто была , 
дагматызавана. Гэта прынес

ла сумныя вынiкi. 

1 апошняе пытанне, якое 
таксама не магу абмiнуцi.. 

Калi мы патрабуем адмены 
прывiлей для партыйных фун
кцыянерау, то, wчыl?~ кажу
чы, перш за усё варта пазба

вiць пэуных прывiлей i не
каторых работнiкау унiвер
сiтэта. Меркай значнасцi 
працы чалавеf!о 11авiнна. быц,ь 
яга заработная плата. Ва 
усiм астатнi ..;;усе работнiкi 
унiверс i тэта павiнны быць 
пастаулены у роуныя умовы, 

незалежна ад т,аго, кiм. яны 
працуюць. 

1. МАРОЗАf, 
дацэнт кафедры 

. фiласофii. 
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Канадцы схiльныя да 
!]:ера__ролыµва!!:_няу. I(aлi БЕЗ . ВIЗЫ 1 

1 
1 

ёси,ь басейн, не прамiнуи,ь ------------'8!!!8""' __________ _ 
падабраи,ь- iучную назву , 
«Водны парк», калi ства
раюи,ь i!!_iи,ячыя атраки,ы
ёны - расстараюи,и,а на 
сапраудную «Фантастыч
ную краiну». Хочаш-не хо- · 
чаш, ракламная лексiка 

прымушае гаварыи,ь за

хоплена. Мы з радактарам 
рэдаки,ыi Пауночнай Аме
рыкi АДН Вiталем /(ан:жу
ковым за два тыднi падха
пiи,ь вiрус агульнага пе
рабольшвання не паспелi. 
Але грандыёзнаси,ь унiвер
сiтэи,кага гарадка i малцн
каваси,ь падзей студэни,ка
га жыи,и,я не захапiи,ь нас 

1 

1 

не маглi. 

МЕСЦА 
СУСТРЭЧЫ 
КАФЕТЭРЫЙ 

у, 

:,) 

У Калгары мы прыехалi па 
запрашэнню незалежнай (i ад 
адмiнiстрацыi, i ад Студэнц
кага саюза) студэнцкай газе- . 
ты «Гонтлiт». Свабода наклад
вае адбiтак на твdр газеты i 
дзеяннi рэдакцы i . 

Прыкра для Студэнцкага 
саюза, але - «Г:онтлiт », зда
раецца, выступае i як палiтыч
ная арганiзацыя. Студэнцкi 
саюз, якi выбiраецца i утрым
лiваецца на датацыях самiх 
студэнтау, адказвае за мера

прыемствы ва ун iверсiтэцкiм 

як 
«АБАНКРОЦlf

СЯ» 
YHIBEPCITЭT 

- Яны трапiлi да Фрасэ
ра? --'- перапытвалi адзiн ад
наго нашы сябры. lx здоль
насцi здзiуляцца шчыра i не
пасрэдна i кожны раз нiбыта 
упершыню можна пазайзд
росцiць. 

·мы стрымалi недарэчныя 
у той момант усмешкi - на
ват звычайны у нашым разу
меннi прафесар у l(анадзе 
недасягальная велiчыня. 

~ 

вiнцы i Альберта Дэй в Раёзл, 
задаволены станам спрау ва 
унiверсiтэце Кал гары, зая вiу, 
што студэнты могуць не раз

лiчваць на дадаtковае ф iнан
саванне навучання , i прапана

вау замест гэтага праяуляць 
больш «асабiстай iнiцыяты
вы». Магчыма, перапоуненыя 
ау:Цыторыi, скарачэнне шта
тау i вучэбных курсау падалi
ся яму дробязямi , якiя не мо
гуць перашкодзiць студэнтам 
працаваць над сабой. 

Але не браць у разл i к 
здольнасць навучэнцау да 
здзяйснення спрау больш 
значных i не настольк i бяс
печных м i н)стру не падабае. 
Калi у 1986/87 вучэбным го-

1 
гарадку - такiя , як пiкнiкi, 

сходы, канцэрты, а таксама 

аказвае цiск на кiраунiкоу 

роон=~ро~~мтых п~ 
таннях, якiя закранаюць сту
дэнцкае жыццё. Традыцыйна 

«Гонтлiт» выступае у якасцi 
наглядчыка над Студэнцк iм · 

1 
саюзам, але, здараецца, axвя
,R..tt -·-. ~ур~iсцкай ~б 'ек- ., -,лl 
тыунаёцю дзеля палiтычных ,:... 
дзеянняу .=.. у тым выпадку, 
калi члены Саюза адыходзяць 
ад лiнii, якая падтрымлiваец- .,.... 
ца большасцЮ'. 

1 
Рэдакцыйныя пакоi. (ix п яць, 

калi улiчваць фоталабарато

рыю i залу для адпачынку) - :::,_i'i··-::""-~-'~ 
месца сустрэч студэнтау, вы- · 
кладчыкау, «правых» i «ле- ;!'/, 

1 

_вых» , па~ыуджаных i абна
дзееных. Зала, празваная ка-
фетэрый цi пакой адпачынку, 
падалося, у жыццi рэдакцыi 

на першым месцы. Месца 

правядзення «лятучак» i гута
рак журнал i стау (амаль усе 
яны працуюць без ганарарау 
i ставак i з ' яуляюцца студэн-
тамi) з чытачам i . У закутку -

1 
аутаматычная к ававарка. , 
За кожны кубак патрэбна 
самому укiнуць у «жасцянку;, 

~?- цэнтау._Да гэтага,_!!Рывыtr
лi ды i на сур'ёзную планёрку- · 
зусiм не абавязкова з ' яул яц
ца «пад гальштукам». Можна 

мець пры сабе цукерк i, бу-

1 
тэлвчкi з кока-колай. Гэта не 
перашкаджае сарэдактарам 

Фiлу Радрыгесу i Валеры 
Фортнi настройваць ycix на 
дзелавы тэмп. За усё пра . усё 
- не больш як пятнаццаць 
хвiлiн . Пытанняу - незл i чо-

1 
ная колькасць, але выраша

юцца яны iмгненна i цiха . А 
потым з ' яуляецца надпiс 
на дошцы. «Для тых , хто 

адсутн iчау», - растлумачыла 
мне Крыз Чайнiз, бi знес-рэ
дактар. 

Супрацоун iкi «Гон т л iт а» 

1. ;;:1:M;~i::~~i=~:~ДI~{~_ кова, каб кожны т·ыдзень 
з ' яуляуся чарговы нумар га
зеты , якая iснуе за кошт рэк
ламы i дат'ацый студэнтау у 

_выглядзе· шасцi доларау у 

год. 

,- Не , - пярэчьщь Вале~ -= ЯШ'!~«начныя змены» 
·фотакора Цiма, разумнае кi

раванне рэкламай , я кое 

ажьщцяуляе Гейл, няурымс

лiвасць Роба i жарты Пола, су
месныя паездкi, арганi за

ван~,1я Кэнам i выдатныя су
.ботнiя барбекю у доме усё 
той жа Гейл. 

Мюрэй Фрасэр - прэзi 

.дэнт унiверсiтэта. 1 хоць па
ранейшаму" выкладае курс 
права (каб захаваць квалiфi
кацыю), не кожны студэнт 
асмелiцца заскочыць да яго у 
кабiнет для гутаркi сам-на
сам . Там,у наш вiзiт да прэ
зiдэнта, безумоуна, нiколькi 
не нагадвае бесшабашнае 

барбекю У.: доме гасцiннай 
Ге.йл. 

дзе было аб'яу~ена, што iн
фляцыя стрымлiвае р ост 
план~<i субсiдыi\. унiверсiтэ
там , пяць тысяч студэнтау 
правял i iмправiзаваны марш 
па шашы l(роучайлд Трэйл. 
Некалькi гадзiн шэсце блакi
равала рух. У той час, кал i 
урадавыя чыноунiкi адмауля
лi эфектыунасць маршу, Са
юз студэнтау здолеу усё ж 
дабiцца невялiкага павелiчэн
ня субсiдый . Гэта, прауда, не 

Дзесяць X!Jiлiн (потым - выратавала унiверсiтэт ад 
нарада у Фрасэра i экскурсiя «банкроцтва» п ры
па ун iверсiтэту у нас) мы аб- няцця праграмы кантралюе

мяркоуваем н~дзвыч~й ба~ю- мага развiцця , · якая праду
чую праблему : ун~верс1тэт гледжвае а.б.межаванне кол ь
горада Калгары дауно вырас касцi студэнтау двацца i.щю 
З вузкiх qIUTOHiкay» фiнанса~ трыма ТЫСЯЧамf1 чала.век .~ У 
вання. Не хапае аудыторый _ вынiку сотням паступаючых 
студэнтам даводзiцца ся- было адмоулена. Мноr'iя з 
дзець у праходах залау на ix падалiся шукаць шчасця 
350 пасадачных месцау . Ска- на падрыхтоучых курсах бл i-

жэйшага каледжа. Цi зн ойрача1;,цца колькасць выклад~ 

чыкау - студэнцкiя групы на дз~щ~а _пасля для ix мес~а ва 
старэйшых курсах адмiнiстра- ун~верс1~э~е? Такая вер~-~я вы
цыя вымушана падвойваць i " кл1кае у_се больш сур езны ~ 
патройваць. сумненн , . . 
Субсiдзiраванне канадскiх Студэf!ЦКI Са~астаецца 

унiверсiтэтау уяуляе сабой вернь~м сабе У. барацьб.;_ за 
надзвычай складаны i часта ~вел 1'0_нfi_О_ ас1rнав~няу на 
-заблытаны працэс. · адукацыю i заклiкае да яе 

Кожная з дзесяцi правiн- ycix студэнтау . 
цый кантралюе дзейнасць - Гэта дастаткова магут
сваiх унiверсiтэтау, аднак ная с iла, - з гаджаецца прэ
значная частка сродкау пасту- з i дэнт Фрасэр i з выбачлiвай 
пае ва унiверсiтэты ад урада усмешкай пакiдае крэсла. 
Канады. Ч ас раз,вiтвацца. 

592 долары за кожны 
семестр, што уносяць за на
вучанне сту дэнты-iнжынеры, 

944 долары студэнтау-меды
кау i 472 долары астатнiх на
вучэнцау унiверсiтэта пакры
ваюць толькi невялiкую част-
ку расходау . · 

Год назад MIНICTP ВЫШЭЙ.: 
шай i сярэдняй адукацыi пра-

«МАК
ДОНАЛЬД», 

«КРАЙСЛЕР » i 
ДЗIЦЯЧЫ САД 

Нават з вопытным l гiдам i 
чалавекам небл.аг i м, студэн-

· 3 стар. « БЕЛАРУСЮ УН IВЕРСIТЭТ» . 31 мая 

• 
там-riал i тологам --Чарльзам 
Кэнэдзi нас не пак iдала бо
язнь ... заблудзiцца ва унi вер
сiтэце . Толькi што м i нулi ста
янку для аутамабiляу, а напе
радэе - такi я ж малалiтраж
ныя бл iзн ятк i-«таёты», амеJ 

0

рыканскiя «пантыякi» i «край
слеры» . (Зусiм не абавязкова, 
ка.б апошнi я належалi прафе
сарам - гарадскi трамвай да-1 !Ходзiць да унiверсiтэта пау

' пустым, бо аутамабiль дазва
:Пяе у Канадзе эканомiць i 
час , i 1 долар 25 цэнтау за 

· кожную паездку у грамад
скi м транспарце). 
Потым заз iрнулi у ·адз i н су

венiрны магазiн , праз некаль
кi крокау падмiргнула люмi

нiсцэнтнымi аген ьчыкамi вi т

рына чарговага. 

Унiверс i тэт Калгары ураж
вае фенаменальнасцю на

ладжванн,я ст~дэнцкага жыц-

ця у параунаннi з вышэйшымi 
навучальнымi установамi на

шай краi ны. Студэнты гасnа- · 
дараць ва уласным горадзе 

дзе ёсць усё неабходнае i 
эвыш таго: прадуктовыя , i 
канцылярскiя магазiны, мно

ства крамак э кiтайскiмi, 

японскiмi, iндыйскiмi страва
мi, кавай , кексамi i, безумоу
на, « мак-дональдам i)) , ста

ловыя, фотаатэлье, цырульня, 

дэiцячы садок, мiж
народная пошта, бiблiятэкi , 

клубы i r.партыуныя залы, 
жыццё як iх не прьщiшваецца 

нi на адзiн дзень, студэнцкi 
тэаtр, iнтэрнаты ... На бiзнес
факультэце нават уласная 

бiржа : на лекцыях - тэорыя, 
на перапынках - практыка. 

Не хапае хiба толькi суро
вых бабулек на варце кож
нага уваходу .j выхаду. 1 неш
та незауважна, каб нястача 
гэтая выкладчыкам пераш
каджала весцi занятк i , а ка
госьцi са студэнтау выводзi
ла з раунавагi . 

- Тое, што вы бачьще, -
каменцiруе Чарльз, - уяу
ляе сабой · ашаламл ьны 
кантраст з тым, як сцiпла па

чынау наш унiверсi тэт у 1960 
годзе - два будынкi ся
род прэрый тады i трьщцаць 
вучэбных - н авукова-даслед
чых карпусоу цяпер . Унiвер
с i тэт прапаноувае курсы для 
атрымання вучонай ступенi • 
гал i не сацыяльных i прыклад
ных навук, гуманiтарных дыс
цыплiн, мастацтва, ф iз i чнай 

культуры, iнжынернай спра
вы, педагогi кi, ландшафтнай 
арх iтэктуры, правазнауства, 
к i равання, медьщыны, баль
нiчнай справь\ i сацыяльнага 
забеспячэння . у сямi iнтэрна 

м '*'* 
глядзяць у перспектыву апы

нуцца на рынку працоунай сi
лы i пачаць асаб iстую кар 'еру. 
У Канадзе размеркавання 

1 спецыял iстау у нашым ра 

тах гiраж~1вае 1150 студэнтау, 
як i я займаюць апартаменты 
ад аднапакаёвак да чатырох-

1 пакаёвых кватэр. Есць 250 
двухпавярховых домi кау для 

жанатых студэнтау. 

У холах многа народу -
расклад (i гэта даунiшняя тра
дыцыя) складзены такiм чы
нам, што памiж лекцыямi бы
ваюць трохгадзiнныя паузы. 
Для гутарак . з сяб19амi ваi 
утульных «кафэшках» i сту-' 
дэнцкiм- клубе, для бiблiя
тзк, для заняткау спортам -;
выдатнай .спартыунай базай 
студэнты абавязаны Алiмпiя-1 
дзе, для перадрукоук i JJек

цый на ратапрынтах, якiя 
ёсць у, 1<алiдорах кожнага 
корпуса (кошт адной старон- . 
кi 5 цэнтау). 

_., зуменнi н яма . Таму n;i~yкi,· 
падыходзячага месца з яуля

юцца клопатам выпускн i ка. , 

Такiм чынам , у i нтэрнат на
шы канадскiя калегi вяртаюц

ца зацемна, праслухаушы 

Ужо за паутара-два гады }, 
·студэнты пачынаюць «ла- · 

' вiць» вакансii, прапаноуваць 
;сваю кандыдатуру"Час i сiлы, 

, неабходныя для заваявання~ 
«iдэальнай» . работы, зале
жаць у вялiкай ступенi ад аса
бiстай' iн i цыятывы, квал iф i ка
цыi i спецыяльнасцi . Часам 

1 апошн i фактар рашаючы . Ры-

\) 

\' • 1 

нак працоунай сiлы можа 
быць . на'дзвычай непастаян
ным. 

У Канадэе дзей н iчае не-
' калькi дзяржауных праrрам, 
якiя дапамагаюць выпускн i
кам знайсцi работу па спе
цыяльнасцi . А ва унiверс i тэ
це нас пазнаёмiл i -са служа
чымi Цэнтра зан ятасц i. М н о
гiя кампанii i дзяржауныя 

агенцтвы рэкламуюць у Цэнт

ры вакансii для выпускн iк оу. 
Каб зацi кав i ць камп.ан i i у 

- ' наймёётудэнтау, як iя закан ч
ваюць унiверсiтэт па спецы

яльнасцях, што не карыста

юцца попытам, правiн цыяль

ныя улады , здараецца, пра

паноуваюц-ь кампанiям дата

цыi . Скажам, у в ыгл ядзе вы
,платы дзяржавай часткi зарп

латы выпускн i к оу, якiя пасту-

агульнь(я лекцыi . Дарэчы, нiя

кага iндывiдуальнага раз

жоування матэрЫЯJJУ ва унi
версiтзце Калгары н е прак
тыкуюць i прывычнага для нас 
вывучэння па прыступках: ад 

агульнага да прыватнага, так

сама. Тут усё уперамешку: 

i асноуныя, базавыя дысцып- 
лiны, i спецыял iзацыя. Ву
чьщца ва унiверсiтэце можна 

i . пяць, i дзесяць, i нават 

трынаццаць гадоу. 

«ШУКАЮ 
РАБОТУ!» 

ра-

n1Л1 на работу , цi зн яцця 
падаткау, як i я nрадпрыемст
вы абавязаны плацi ць дзяр
жаве . 

Многiя камп ан ii аддаюць 

перавагу «прамым сув язям» . 

Яны маюць мноства патраба- 1 
ванняу: ад ~аяунасцi высок i х 
адзнак за увесь перыяд на

вучання па выз начанаму 

спектру прадметау да якас

цей характару. Немалую ро

лю ады~рывае рэкаменда-

цыя выкладчыкау . Таму сту

дэнтам даводз i цца падтрым

лiваць з iм i цесныя кантакты. 
Камусьцi шанцуе , хт осьцi 

вяртаецца ва ун i версiтэт за 

яшчэ адным дыпломам. Ва 

умовах жорсткай кан курэн
цыi не без 



? 

, :.i .. 

КАБ I Н l(A l(AM Е Н ТАТ АР А 

Круглагадовая вузауская Сnартакiяда Беларусi уnэунена 
наблiжаецца да · фiнiшу. Разам з nачаткам студэнцюх 

.канiкулау nойдуць у адnачынак i сnартсмены . За лета яны 

'набяруцца cin, каб з nачаткам новага вучэбнага года зноу 
'прыступiць да трэнiровак i nачаць сnартыуныя адзiнабор-

/
ствы. А яшчэ у вольны час можна будзе сnакойна nадумаць 
i · nрааналiзаваць свае nocnexi i няудачы, зрабiць нейкiя вы-

1 вады на будучае. 
Тым, хто захаnляецца гiравым сnортам , можна nакуль, 

, як кажуць, nажьщь сnакойна. Першае месца у круглага~ 

· довай вузаускай Сnартакiядзе Беларусi - гэта ужо аб не-
1чым ды гаворыць. На п 'едэстале гонару nобач з унiвер
сiтэцкiмi сnартсмены БП/ i /нстытута народнай гасnадаркi, 
якiя размясцiлiся адnаведна на другой i трэцяй прыступках . 

Сnаборнiчаючы за nрызавыя месцы у рамках круглага
довай вузаускай Сnартакiя~ы рэсnублiкi па гэтаму в,ду спор
ту, высокi узровень майстэрства, моцную волю, вытрым

.ку i саnраудны nрафесiяналiзм nаказалi веласinедысты /н
стытута фiзiчнай культуры. Перамогшы каманды БП/ i БДУ, 
якiя раздзялiлi адnаведна другое трэцяе месцы, яны 
«nрыехалi» на nep~ae. 

wахtАать, 

/ зноу - /ФК. Аказваецца, яны не толькi самыя дужыя i хут
к iя, але i самыя кемлiвыя. Дзякуючы гэтай якасцi, яны змаглi 
выйграць Сnартакiяду Беларусi сярод вузаускiх каманд. Да
рэчы, з 'явiуся у сnаборнiцтвах i новы nрызёр -· каманда 
Гомельскага дзяржаунага унiверсiтэта , якая уnэунена заняла 
трэцяе месца . /, як звычайна, на адным з nрызавых месц (на 

гэты раз на другiмJ - шахматысты нашага ун~ерсiтэта. 

• 
Гэтыя здымкi зроблены 

•nад час унiверсiтэцкiх 
спаборнiцтваf) па 
спартыf)наму 
арыентаванню, удзел у 
якiх днямi прынялi 
дзесяткi студэнтаf). 
Аб тым, як праходзiлi , 

,спаборнiцтвь1 i аб ix 1 
вынiках,чытайце f) адным з / 
наступных нумароf) нашай / 
газеты. 

Фота С. Гf!ЫЦА. 

• 

Вядзе рубрыку Зiнаiда 
1 АЛ.ЯШl(ЕВ14 : 

СТАРТ 

КАР~I3 - , 
для аб~роны? 
Не, каратэ для ix не 

~апрыЗ:- не~проста патраба
вальнасць натуры, данiна мо
дзе. Гэта жаданне навучыц

ца абараняцца. Так, абар а- 1 
ня цца. Раней rэтае . сцвяр

джэнне адмовiлi б «зверху» : 
«Мы ж у Савецкiм Саюзе, у 
нас пануе чалавечнасць .. . » 
Але абстав i ны такое умен

не абумоул iваюць. 1 «верх» 
таксама гэта зразумеу, боу 
снежнi 1989 года быу дадзены 
дазвол на стварэн не груш,1 ка

ратэ ва ун i версiтэце , Узна
чальвае яе Вiктар _J Уладзi
мiравiч Даугуненка. 

Займаюцца зараз у секцыi 
студэнты i суnрацоунiкi БДУ. 
Стаць яё членам яшчэ ёсць 
магчымасць у кожнага жа

даюча га. -З-уjм о1ва i:i : паважлiва 
• !" ,- "" • "" 

с;rа в щца да людзеи I не ужы-

ваць алкаголю i не курьщь . 

Ц i па плячы дзяучатам 
мужчынская справа? Сумнен

н i рассе яу кiраун i к групы : 

- Ад дз яучат н iякай звыш
асабл i вай моцы н е п атрабуец

ца акрам я ху ткiх , амаль ау
таматы чны х дзеянн яу, зла

джа насцi ру хау i дыхання. 
Мiж iншым , у ходзе трэнiро
ва к выliрацоуваецца неблагая 
фiгура. 

Афiцыйнае прызнанн.е клу

ба усх одняй барацьбы дае 
права на у1,1 асную базу - у 

спартыуным комплексе ' ун i
версi тэта: зала, басейн, сауна. 
1 яшчэ, хутка пачнуцца цэнт
рал i заваныя заняткi на наву

к овай аснове. То{l ьк i тады 

можн а будзе сказаць аб усе
баковым развiцц i спартсме
на. 

г . ЛАrун. 

Homo sapiens 

\, 

ДaпaмaI'Jlf 

экстрасэнсь1 
«Балiць у ся.рэдзiне ... » Так i я скаргi не ад

нойчы даводзiлася мне чуць у сваёй вёсцы. 
Але wто балiць, i як яно балiць - цяжка 
было зразумець. 
· Аднак нядауна зразумеу, аf!,чуу. Прауда, 
вам растлумачыць н i чога не магу, таму wто 

боль , як колер i гук, як смак I пах, мае шмат 

адценняу - словам i гэта не перадаць. Калi у 
самiх забал iць, тады i зразумееце. Ды wто 
я гавару ... Баранi божа вас ад такiх пазнанняу, 
якiя набываюцца не · розумам, а унутранымi 
органамi. 
Што я тольк i нi рабiу! Выконвау фiзi чныя 

практыкаваннi, глядзеу Чумака i Каш'пiроуска
га ... Недапама-гло. 

1 вось даведваюся, wто даюць чарговь1 

;;;еанс усебаковай T'!paпii экстрасэнсы Талка
чоу i Мiхайлау. Дарэч ы, ~амi яны не называ
юць сябе экстрасэнсамi, пераконваючы, wто 

ix методыка зусiм не таго характару. У са-

праудных экстрасэнсау галоунае у сеансе ля

чэння, а дакладней, адзiнае - унуwэнне, 
гiпноз. У Талкачова i Мiхайлава курс лячэння 
складаецца з многiх кампанентау: фiз iчная 
актыунасць, лячэбнае паветра i загартоука, 
зн яцце назапаwаных электрычных зарадау i· 
насычэнне станоучымi эмоцыямi. 1 толькi 

апоwняе месца у гэтым доугiм cnice скла
.даемых займае унуwэнне . 1 усё ж такi яно· 

прысутнiчао, _ там,у народных_11екарау можна 
аднесцi i да экстрасэнсау. Як вам хочацца. 
Але справа, зразу мела, не у ть1м, як ix назваць. 
Галоунае, wто ix методыка вельмi н.о_дзейная , 

за дзесяць гадоу н iводнага адмоунага вынi ку. 

Свае ~еансы Уладзiмiр Андрэевiч Тал качоу 
i Уладзiмiр Васiльевiч Мiхайлау праводзяць 
толькi за горадам, на улоннi прыроды. Х0-
чаце ведаць, чаму? А справа у тым , wто ва 
умовах горада усебако,вай' тэрап i i н i як не ат
рымлiваецца , выпадае, напрыклад, такi важны 
фактар, як лячэбнае паветра . Фактычна заtта
ецца толькi адзiн кампанент з перал i чаных 
выwэй - фiзiчная актыунасць . 

Нея к звярнуу у вагу, wто асабл i ва· ·карьiёнь1я 
лекавыя раслiны i харчовыя пр iiдукты (жэнь
wэнь, мёд) маюць у сваiм саставе вял i кi на
бор розных вiтамiнау i мiнеральных рэчывау, 
карацей, яны wматкампанент1:1ыя. Магчыма, 
у гэтай wматкампанентнасцi i хаваецца сакрэт 
усебаковай тэрапi i Талкачова i Мiхайлава. 

Як праходзяц~; ix сеансы? Недасведчанаму 
здаецца , wто мы становiмся у круг i пачынаем: · 
«раб i раз - рабi два, глыбок i удых i поуны 
выдых ... » Ды такiя практыкаваннi болей за 
пятнаццаць хвiлiн i выконваць не захочацца! 
А курс лячэнн я па Талкачову i Мiхайлаву пра
цягваецца 24 гадз iны. Як жа дасягнуць , каб 
кожнаму стала цiкава выконваць ф iз iчныя 
практыкаван~i на працягу сутак? 3 гэтай мэ
тай усяму курсу лячэння надаецца форма 
спартыунага спаборнiцтва. Называецца яно 
- турысцкi марафон. 

Удалая назва! Вядома, wкольн i кi i студэн
ты не сталi б трацiць выхадны дзень на нейкi 
там курс тэрапii. А удзельнiчаць у марафоне 

- калi ласка! 
Qрайсцi курс лячэння у Талкач ова i Мiхайла

ва карысна i wкольнiку, i пенсiянеру, i хвора
му, i здароваму, таму wто недахоп фiзiчнай 
актыунасцi адчувае кожны жыхар горада, на

ват спартсмены , не гаворачь1 ужо пра тых, 
хто проста займаецца у групах здароуя. Зау
вага· аб спартсме!lах на перwы поsляд здаец
ца, мякка кажучы,. прадузятай . !:ле калi па
раунаем трэнiроуку спартсмена i лячэбны 
курс , распрацаваны Талкачовым , то параунан
не атрымлiваецца не на кар1>1сць вялiкага 
спорту. Узяць хоць бы футбол. За час трэнi
роук i (цi матча) спартсмен прабягае i прахо
дзiць каля дзесяцi кiламетрау. _Гэта прыкладна 
дваццаць тысяч крокау, дакладней рухау. 
А у Талкачова на фiзкультурна-аздарауляль
ным мерапрыемстве патрэбна прайсцi сто к i
ламетрау, гэта значьщь, wто наwы суставы 

зробяць 120 тысяч рухау . У дзесяць разоу 
больш! 
Для ацэнкi фiзiчнай акть1 унасцi, аказваецца, 

у першую чаргу патрэбна ул iчваць не i нтэн
сiунасць рухау, а ix колькасць. Калi б Талкачоу 
замянiу хадзьру спартыунымi гульням i , лячэб
ны эфект адраз_у ~ з~:,i~~уся_ б да м i ~iмуму: 
пасля двух гадз1н 1нтэнс1унаи нагрузк1 патра

буецца ,працяглы адпачынак , але колькасць 

рухау - невялiкая. 
Па iнwых кампанентах лячэбнага курса 

(лячэбнае паветра, станоучыя эмоцыi ... ) спар
тыуныя гульнi · таксама не могуць канкурыр~-

ваць з турысцкiм марафонам. , 
Мы ужо неяк прывыклi гаварыць, wто спорт 

дае станоучыя эмоцы i . Тольк i удакладнiць 
варта: некаму дае, а у некага i забiрае. Не 

усе ж могуць ётаць пераможцамi , некаму ! 
прайграваць даводзiцца. 11< на марафоне , кал~ 
ты i не увайwоу у лiк прызёрау, але усё ж 
пераадолеу сто к iламетрау, то як тут не гана
рьщца i не радавацца 1 
Возьмем так i кампанент;як гаючае паветра. 

у адпаведнасцi -з лячэбнь1м-курсам Талкачова i 
Мiхайлава мы павiнны дыхаць паветрам, н а

стоенным на лекавых травах. На палянах У 
месцах масавага адпачынку, дзе можна арга

нiэаваць спартыуныя гуль141 , лекавых трау 
амаль няма . Янь11 больw u,ягнуцца да луга i 
балота, растуць uяса~ i на адхiлах. у дзел~
н i кi маР.афону яюр а:з1 1 праходзяu,ь па так 1х 

мясцiнах. Яны пастаянна дыхаюць водарам 

аеру i валер'яны, доннiка i дзягiля , зверабою ' 
i таволг i ... 
· Яwч:э адно параунанне. Спартыуныя гульн1 
праводзяцца звычайна на сухо й палянцы, а 
сухая эямля дрэнна праводз iць электрыч
насць, не здымае з наwага цела назапаwаныя 

.зарады. Тут неабходны · кантакт э _сырой з_ям
лёй , гэта значыць, - лепе й выходзщь на в 1ль

готныя сцяжынкi.~--
Вы можаце запярэчыць: не мае значэн

ня, якая там сцяжь1нка, калi на нагах , заляваны 
абутак . Так, вядома, хоць Талкачоу рэкамен
дуе хадзiць басанож, але не усе да гэтага 
прывучаны . Аднак ляч эбна-аз_д~рауляльн~я 
дыстанцыя распрацоуваецца зауседы з так~~ 

-разлiкам, wто сапрауды не мае зн~чэнн_я, як! 
у вас абутак. Яго iэаляцы йныя уласц1васц1 

зн iкнуць вельмi хутка, таму wто на шляху 

ваwым сустрэнуцца i брод, i балотца, i гаць. 
Карацей, усё, wто запланавана па курсу усе
баковай тэрапii , вы атрымаеL\е спауна. ·~ 

Раскажу больw падрабязна, як праходз1у 
сеанс. Спачатку В . А. Талкачоу дае устаноуку: 

- Праз нейк i ~ас вы адчу~це боль у нагах 
ваwых, але гэта няхай не засмучае вас , гэта 

хваробы пачынаюць пакiдаць ваша цела._яны 
заусёды выходзяць цераз ногi ... 
.- , -сеанс пачынаецца. Давялося наwым нагам 

нямала папрацаваць . Спачатку прайwл i трущ
цаць кiламетрау, потым яwчэ дваццаць . А уся
го чатырь.1.2_тапы. 

Хто :-з;.яртаецца да Талкачова уперwь~ю! 
нiяк немdжа паверьщь, wто здольны праисц1 

на працягу сутак ' сто кiла~етрау ._ Там у . , 
Валянцiн Андрэевiч настройвае нав1чкоу тольк1 

1;1а адзiн этап. Але прайwоуwы яго, ты я рызы
куюць i на другi , потым на трэцi. 
Пра свае паусядзённыя клопаты i усяляк iя 

хваробы /мы забываем , таму ~то н~ марwру
це раскiдана больw дзесятка п1кетау , а 1 х пат

рэбна знайсцi з дапамогай карты I компаса. 

Навiчкi прыладкоуваюцца да больw вопытных , 
падвучваючыся на хаду, не прэтэндуючы з 

перwага разу увайсцi у лiк пр~1зё~:~ау . . 
Амаль усю дыстанцыю мы 1wл1 newwy, 1 

толькi апоwн i адрэзак шляху - хуткасны. 

Бачыце , iнтэнсiуная нагрузка курсам усебако
вай тэрапii таксама прадугледжана, але яна 
д~ецца пад самы занавес, каб нiхто не сыwоу 
з дыстанцыi раней часу. 
Сярод мужчын перwымi прыйwлi да ф1 н1-

wу Алег lваноускi, Валерый Лаwук i Андрэй 
Жалкоускi. · 
У жанчын атрымалася такая раскладка: сту

дэнткi БДУ сёстры Вiкторыя i Наташа Тукала 
занял i nepwae i трэцяе месцы, а мiж iмi 
укл iнiлася Святлана Коwалева з Маладзеч
на (другое месца). 
Асобна падводзiлiся вынiкi сярод юнакоу. 

Прыэавыя месцы занял i вучн i Маладэечан
скай СШ NO 1 О Юра Календа , Юра Лужынскi 
Сяргей Галынск i . 

я таксама радуюся удаламу ф iнiwy . Усё-такi 
прайwоу сто к iламетрау. Стамiуся, вядома. 
Вярнууся дадому i раней звычайнага лёг 
спаць . А ранiцой прачнууся i н i чога не магу 
зразумець. Што гэта са мной? Неяк лёгка ста

ла, свабодна, хочацца рухацца, некуд~:1 icц i . 
А. галоунае - нiчога не балiць «у сярэдзiне» ... 
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