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Падтрымайце! 
3 1 верасня пачалася падпiсная кампанiя. Яна прахо

дзiць у незвычайных умовах - беспрэцэдэнтна сцiслыя тэр
мiны (верасень - кастрычнiк), падаражанне амаль усёй прэсы. 
Апошняе выклiкана значным павышэннем цэн на паперу, 

друкарскiя работы, паслугi Саюздруку. 
Часопiс «~еснiк Беларускага дзяржаунага унi версiтэта iмя 

У . 1. _ Ленiна» у лiку тых нямногiх рэспублiканскiх выданняу, 
якiя прапануюць найбольш выгадныя умовы падпiскi. 3 PYБ
JJJ - ТАЮ КОШТ НА ГАДАВУЮ ПАДПJСКУ ЧАСОПJСА. 
КОШТ АДНАI:О НУМАРА - РУБЕЛЬ. Падаражанне па се-
рыях «Веснiка» у 1991 годзе складае: С. 1 - 15 ~апеек 
С. 11 - 45, С. '111 i С. IV - 60 капеек. ' 

. Зазначым, што нават пры устаноулен·ай цане страты ад 
выдання часопiса павялiчацца у два Р,азы i гэта, натуральна, 
гаворьщь аб тым, што мы не мяркуем перакладваць усе 
выдаткi на пле'чы падпiсчыкау. 
Мы таксама разумеем, што лепшая· рэклама часопiсу -

яго змест. Але многае залежьщь i ад таго, як прапагандзi
руецца i папулярызуецца выданне . Вось чаму у час правядзен
ня ведамаснай падпiскi мы разлiчваем на дапам6гу i падтрым
ку у справе папулярызацыi адзiнага у рэспублiцы навукова
тэарэтьJчнага часопiса: Веснiк БДУ» з боку факультэтау, 
лабараторый i кафедрау, выкладчыкау, супрацоунiкау i ас
пiрантау-усiх, хто салiдарны з нашым выданнем. 

Напамiнаем паштовы iндэкс часопiса: С. 1 - 74851; С. 11 -
74852; С.111 - 74853; С . IV - 74854. 

ПАДПIСКА НА «В ЕСНIК БДУ IМЯ У. 1. ЛЕНIНА» 
ПРЫМАЕЦЦА St АДДЗЯЛЕННЯХ СУВЯЗI БЕЛАРУСI, 
ГАРАДСКIМI I СЕЛЬСКIМI ПАШТАЛЬЕНАМI, ПРАД
ПРЫЕМСТВАМI ПА РАСПАStСЮДЖВАННЮ ДРУКУ, А 
ТАКСАМА S, СПЕЦЫЯЛЬНА ВЫДЗЕЛЕНЫХ ЮЕСКАХ 1 
МАГАЗIНАХ «САЮЗДРУК». 
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ПАКУТЫ lilA «БУЛЬБЕ» 

Сустрэча са 
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1спецыял1стам1 
ПА «КАЧАНИЮ» 

fЛАСНЫХ riPAв·oSi' 
АДБЫЛАСЯ 
f КАЛГАСЕ 

Патрабаванн i ставiл i ся ·катэга
рычна, i" я б . сказа у, нават 
бязлi;гасна. Т лумачэнн, i пе-

·. ракананнi нiхто са студэнтау 
не слухау i не чуу. Калi наву
ковы супрацоунiк кафедры 

«ЧЫ РВОНЫ СЦЯ Г» 
ВАЛО)КЫНСКАГА 

РАЕНА · 

«прастачкамi». 

РЭДАКЦЫЯ I РЭДКАЛЕПЯ ЧАСОПIСА. Ей папярэднiчалi поуныя кiравала жалезнае i бяс- ядзернай фiзiкi Уладзiмiр 

А повара Людмiлу Уладзi
мiрауну Жалток можна тол'?
кi пашкадаваць на яе 
намаганнi, якiя яна прыклала 

для таго, каб накармiць сту
дэнтау, тыя адказалi элемен

тарнай няудзячнасцю . . У гу

тарцы задавалi тон бязлiтас
насць i эгаiзм. Вочы жанчыны 
былi поуныя слёз: «У мяне 
двое дзяцей, я ix суткамi не
бачу, муж на cecii, а яны ... » 
- яна махнула у бок памоч
нiкау калгаса, якiя няспешна 
разыходзiлiся . 

.трывогi тэлефонныя званкi I спрэчнае «мне· неабходна - Гурыновiч аб'явiу вынiкi за-
у ~ясцовую СЭС i р1эктарат I дай!» Размова iш.ii"a пра не- мерау узроуню радыяцыi 

АФIЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ Белдзяржунiверсiтэта. Сту- , заключаны да гэтага часу на бульбяным полi (а ён ака-
дэнты-дР.угакурснiкi юры- дагавор аб _ла_знi, кошце хар- · зауся не выш:iй дапуш-
дычнага факультэта, што чавання, аб расцэнках. Усё чальных нормау), адказам 

Чакаем npanaнoj 
прыехалi ,сюды на уборку гэта f\апытлiвыя юнакi патра- яму было панiчнае пярэчан-
ураджаю бульбы, былi вель- бавал i неадкладна, i абавяз- не аднаго · з юн·акоу:-;,ды у 
мi устрывожаньi размовамГ кована талерачцы. Хоць энту- нас жа зямля пад нагамi га-
мясцовых жыхароу аб гра- зiязму нiхто з ix да гэтага рыць ад радыяцыi!» Вось i 
шовай надбауцы за пражы- · часу не праявiу . /«Я не якут, паспрабуй дакажы што-не-
ванне у «чарнобыльскай зо- • мне патрэбна памьщца»,- будзь у такой абстаноуцы . 
не». заявiу пад дружны смех Тым больш што на «бульбу» 

Падаjрэннi узмацняла i адзiн з актывiстау, а яго та- паехала толькi трэць курса, 
тое, што прауленне калгаса варыш дадау пасля сходу, ды яшчэ з месца дыслакацыi 
не спяшалася унесцi яснасць, што лазня усё ж такi была i у горад вярнулася 25 чалавек. 
зрабiць замеры у ix прысут- працавала, ды вось толькi у Тым, што засталiся, крыудна, 

НА ЗДЫМКАХ: замер на 
«noлi сутыкнення» робiць на
вуковы суnрацоунiк кафедры 
ядзернай фiзiкi БДУ У. Гу
рыновiч; дазiметры nаказ
ваюць - фон у норме. 

Фота С. ГРЫ ЦА. 

Нягледзячы на тое, што у яе адрас гучьщь сёння нямала кры
тыкi,. партыйная арг~нiзацыя працягвае жьщь i дзейнiчаць, тры
маючыся на энтузiязме тых, для каго партыйны бiлет не проста 
сведчанне nрыналежнасцi да яшчэ аднаго грамадскага фармi
равання. Але каб нанова заваяваць аутарытэт у народа, ёй 
nатрэбна nадтрымка народа. Толькi тады, калi планы i задачы 
будуць намячацца з удзелам простых камунiстау, яны будуць 
ажьщцяу ляльныя. • 

на.1щi. Калi ж узроунi радыя- · чарзе ~астаяць трэба было. што ix лiчаць «пахарамi» i 
цыi на полi i у вёсках, дзе ------------------.--------....; ___ _. _____________ _ 

НА ПАЛIЦАХ KHIГAPHI Аб гэтым iшла размова на нядаунiм пашыраным пасяджэннi 
партыйнага камiтэта унiверсiтэта, на якiм прысутнiчалi· сакра
тары цэхавых пярвiчных арганiзацый. На iм было прынята 
рашэнне 12 кастрычнiка правесцi справаздачна-выбарную пар-

жылi с+удэнты, былi, нарэш
це, вызначаны, яны ужо нiко
му не верылi. Свой характар 

будучыя «будаунiкi» права-
тыйную канферэнцыю БДУ. · 

Зараз у парткоме ужо створаны i працуюць рабочыя групы 
па падрыхтоуцы i правядзенню справаздач i выбарау. Асноу
ная задача ix - улiчьщь думку кожнага члена КПСС, прыслу
хацца да меркаванняу радавых камунiстау. Не саромейцеся, 
заходзьце, нясiце вашы прапановы i пажаданнi, заувагi i пара- .. 
ды. 

\ вой дзяржавы паказалi на iм
правiзаванай сустрзчы з пры

ехаушымi да ix прарэктарам 
С. А. Малевiчам, намеснiкам 
дэкана юрфак,;! В. М. Хомiчам 

i выконваючым абавязкi стар
шынi калгаса А. Б. Нелюбам. Прадстаунiкi унiверсiтэта будуць мець права голасу i на 

30-й гарадской партыйнай канферэнцыi(мы павiнны накiраваць 
туды 1Ц дэлегатау), . на XXXI з'ездзе Кампартыi Беларусi (2 

. дэлегаты) . 

Антон Бранiслававiч з цяж

касцю вытрымау нацiсk ма
ладых iнтэлектуалау, якiмi 

ЕС ЦЬ . КАНТ АКТ! 

\\ 

Навуку j адзiночку не · aciniw 
Наnэуна, зараз кожны з нас, сустракаючы 

rасцей, адчувае нейкую няёмкасць: за nустыя 
nалiцы маrазiнау, за бясконцыя чэрri да nры
лаукау - за усе . нашы нязручнасцi. Але 
rэтыя rocцi асаблiвыя. Ix не nалохаюць нашы 
часовыя цяжкасцi - яны уnэунены, што эка
номiка у краiне у хуткiм часе абавязкова 
стабiлiзуецца. Таму i nрынялi рашэнне пашы- , 
раць суnрацоунiцтва . . 

3 rэтай наrоды i завiтала у БДУ дэлеrацыя 
Рурскага унiверсiтэта r. Бохума (ФРГ) на ча
ле з рэктарам, прафесарам В. Масберrам . 
На сустрэчы у рэктараце абодва бакi сышлiся 
на тым, што навуковае i культурнае суnрацоу
нiцтва памiж двума унiверсiтэтамi толькi на 
карысць iм. Барта i надlлей nрацяrваць аб
мен высокаквалiфiкаванымi сnецыялiстамi, у 
рамках якоrа nрадуrледжана выкананне су

месных навуковых даследаванняу, чытанне 

лекцый, правядзенне семiнарау. Дарэчы, дыя
nазон навуковых сувязей у 1991-1992 гадах 
значна nашырыцца. Ен уключае настуnныя / 
тэмы: rеаметрычныя i стахастычныя метады 
лiнейнаrа l аналiзу; сnектраскаniчныя даследа-· 
ваннi цвёрдых цел i вадкiх крышталяу; да
следаваннi i распрацоука вымяральных сiстэм 
для аналiзу nараметрау хуткаnрацякаючых 
працэсау; nолiнамiяльныя i рацыянальныя аn
раксiмацыi i ix прылажэннi да рашэння задач 
матэматычнай фiзiкi; руска-нямецкiя фiласрф
скiя сувязi на мяжы XIX-XX стаrоддзяу; 
лiнrвiстыка тэкста. 

Засталiся задаволены rocцi з ФРГ i куль
турнай nраrрамай, арrанiзаванай для ix бела
рускiмi калеrамi . Яны з цiкавасцю наведалi 
сталiчныя музеi, з'ездзiлi на экскурсiю у Ха
тынь i на Курган Славы. 

с:с:ГЭТА 

ПРЫЛАДА 

РАБОТ-Ы>> 
Так вызначыу слова вядо

мы рускi niсьменнiк У. Г. Ка
раленка. Для кожнаrа з нас 
яно стала такiм nрывычным, 
што мы не зауважаем часта, 
якiм бясцэнным баrаццем ва
лодаем. Якiм будзе знаёмст
ва з мовай; залежыць ад на

стаунiка. Галоуная задача 
яrо - абудзiць у дзяцей жы
вую цiкавасць да вывучэння 

рускай мовы. У rэтым плане 
добрай nадмоrай педагогу 
стане nадручнiк «Заним·атель
но о русском языке» (аутары 
В. lванова, 3. Пацiха, Д. Ра
зэнталь). 
«Рыхтуй санi летам ... » -

rэта парада для студэнтау
фiлолаrау, якiя хутка стануць 
маладымi сnqцыялiстамi. Уnэ
унены, кнirа даnаможа вам 
заваяваць уваrу аудыторыi, 
nазбеrнуць мноriх крытыч
ных сiтуацый1 захаniць дзя
цей. Яна nабудавана у выrля
дзе. невялiкjх расказау на 
nэуную тэму, да якiх дадзены 

ПIНГ-ПОНГ 

зайr,щльныя заrалоую (для 
rэтай мэты выкарыстаны nры
казкi, nрымаукi, крылатыя 
выраз~,1, цытаты з вядомых 

вершау). 
Набыць даnаможнiк вы мо

жаце у кнiжным кiёску rалоу
наrа корпуса унiверсiтэта. 

Маrчыма, вашу уваrу nры
цяrнуць i настуnныя выданнi: 
lванов В. «Историческая 
грамматика русского языка», 

Мурина Л. « Методика рус
ского языка в школах Бело
руссии», Скороход Л. «Сло
варная работа на уроках рус
ского языка» i iншыя. 

Радасць заучасна11 
Цi прауда, што сёлета на педаrаriчных 

патоках ВНУ замест курса па rрамадзянскай 
абароне будзе чытацца медыцынская nадрых
тоука? 

С. МАЗАНIК, 
студэнтка. 

Мы вырашылi не паддавацца чуткам i na
npaciлi адказаць на пытанне загадчыка ка

федры грамадзянскай абароны Л. А. ФРА
ЛОВА: 

- Наконт гэтага ёсць ужо пастанова Савета 
Мiнiстрау СССР. Яна абавязвае нас перагле-

дзець вучэбныя праграмы i змянiць ix з улiкам 
тых патрабаванняу, якiя ставiць жыццё. Са
прауды, на педагагiчных патоках ycix без вы
ключэння факультэтау будзе чытацца меды
цынская падрыхтоука. 

Хачу крыху расчараваць нашых студэнтау 
- у нас новаувядзенне пачне д-зейнiчаць 
толькi з наступнага года. Сёлета вучэбны год 
ужо пачауся, а факультэты не гатовы для такiх 
кардынальных перамен. Прауда, ёсць навiна 
для другакурснiкау - у раскладзе заняткау 
грамадзянскай абароны яны не знойдуць. 

/ 



; 

... Дачка шукае бацьку па
с ля смерцi мацi ужо дзесяць 
гадоу. Яе завуць Вiкторыя 
М i хайлауна Г ольман-Салау
ёва. Слова «пошук» здаецца 
вельмi гучным для таго, што 
яна робiць, калi глядзiш на 
незлiчоныя паперы, якiя зда
бывала яна у розных канцах 
краi ны. Даведкi, адказы, ад
моуныя i стан оучыя, чорныя 
- як пасведчанне аб смерцi 

бацьк i, i больш светлыя -
як паведамленне аб месцы 
яго пахавання ... 

Не для ycix клопат аб ба
гаццi сваёй кроунай памяцi -
норма . 1 усё ж гэта натураль
на, 1<алi чалавек хоча ве
даць лёс свайго бацькi . А 
вось калi ён яшчэ iмкнецца 

данесцi свет бацькоускага 

жыцця да мн огiх iншых лю

дзей - гэта здзiуляе. Вiкто

рыi М iхайлауне ужо амаль 
семдзесят. Але яе высака

родныя дзеяннi напоунены 

нястрымна й энергiяй i рэд
кiм цярпеннем . Яна зрабiла 
копiю кожнай афiцыйнай 
паперы, атрыманай у адкаэ 

на яе запытаннi (адны кonii 
аддавала на ксеракс цi у 

фоталабараторыю, · другiя 
друкавала на машынцы са

ма), шматразова размнож
вала адзiнкавыя экземплярь~ 
фотаздымкау бацькi. Усё гэ
та патрабавала грошай i ча
су - чаго нiколi не было у 
яе багат а. 3 сабраных даку
ментау яна аформiла 14 (!) 
аднолькавых таушчэзны;к па

пак i разаслала ix у тыя мес
цы, дзе давялося nрацаваць 

яе бацьку. У тым лiку - у 
БДУ. Так, Mixaiл Барысавiч 
Гольман працавау у нашым 

унiверсiтэце, калi ён яшчэ 

называуся Мiнскi Дзяржунi
версiтэт. · nрыехау у Мiнск 

у 1927 годзе, скончыушы эка
намiчны факультэ,; lнстытута 
Чырвонай Прафесуры. Да 
1929 года Mixaiл Барысавiч 
быу дацэнтам nедагагiчнага 
факультэта i факуhьтэта пра

ва i гаспадаркi, а таксама 
узначальвау кафедру сусвет

най гаспадаркi унiверсiтэта, 
i адначасова выкладау у Ка
мунiстычнай ВНУ i вячэрнiм 
рабочым унiверсiтэце. 

Гэтым гадам папярэднiчала 
бурлiвая i разнастайная 
дзейнасць: у 1917 годзе 

Гольман з 'яуляуся старшынёй 
Саве.та сялянскiх дэпутатау 
у Магiлёве, затым ваявау у 
Чырвонай Apмii у час гра
мадзянскай вайны; у 1919-
1920 гг. жыу у Сiмбiрску, 
быу членам губкома РКП, 
загадчыкам губернскай парт
школы i губернскага аддзела 
народнай асветы, старшынёй 

рэвалюцыйнага трыбунала, а 
затым рэктарам Сiмбiрскага 
дзяржауJiага унiверсiтэта; у 

--

1921-1 922 гг. на рабоце у 
Краснадары - член Кубана
Чарнаморскага аблвыканко
ма; потым за мяжой - як 

прадс:rаунiк выканкома Ка

мiнтэрна у Турцыi i Пepcii. 
Праца у Мiнску была апош
нiм звяном · гэтага ланцуга, 

бЬ скончылася арыштам. Мо
жна скаэаць, што на гэтым 

скончылася i жьщцё, хоць 
наперадзе заставалася яшчэ 

восем гадоу. 

Нiхто не ведае, якiмi былi 
днi, nраведзеныя Мiхаiлам 
Гольманам у зняволеннi: спа

чатку у Цюменскай вобласцi, 
потым у lркуцкай, пасля у 

Енiсейску Кр а с наярс ка га 
краю, Архангельску i, нарэш

це, 'у Варкуце . Абвiнавачван
нi, што прад'яулялiся, гучалi 
проста: «За контррэвалюцый
ную прапаганду i агiтацыю». 
Былi i iншыя фармулiроукi, 
але усе з аднолькавай сутна

сцю - чалавека каралi за тое, 
што ён НЕ ТАК думау. У 
параунаннi з чым НЕ ТАЮ 
Цяжка адказаць зараз. 

Углядзiцеся у воч·ы чалаве
ка на гэтых фотаздымках . 

У ix розум, полымя душы , 

прага жыцця, вера у лепшае 

i ... тое, чаго у вачах сённяшнiх 
людзей ужо не знойдзеш. 

Што яшчэ засталося пасля 
Mixaiлa Барысавiча Гольмана, 

акрамя гэтых дзiвосных вачэй 

на фотакартках? Вiкторыя 

Мiхайлауна'захоувае як самае 

дарагое нават тыя дакумен

ты, дзе прозвiшча яе бацькi 
проста упамiнаецца. Але ёсць 

у яе, акрамя гэтага, яшчэ 

cnic яго выдадзеных навуко
вых прац, якiя i сёння-мож
на знайсцi у Дзяржаунай бiб
лiятэцы СССР iмя Ленiна цi у 
Ленiнградскай nублiчнай бiб
лiятэцы iмя Салтыкова-Шча
дрына: 

1. Гольман М. Б . Усеагуль
ны крызiс капiталiзму у свеце 

поглядау Маркса-Энгельса i 
Ленiна. 

2. Гольман М. Б . Усеагуль
ны крызiс капiталiзму. Ув о
дзiны у вывучэнне сучаснага 
крызiсу · сусветнай капiталi
стычнай гаспадаркi. 

3. Гольман М. Б. Манапалi
стычны капiталiзм у Pacii 
будаунiцтва сацыялiзму у 
СССР . 

4. Гольман М. Б. Рускi iм
перыялiзм (Кароткi нарыс 
развiцця манапалiстычнага 
капiтал i зму у Pacii да сусвет
най вайны). 

5. Гольман М. Б. Змест i 
формы закона нераунамер

нага эканамiчнага развiцця . 
6. Гольман М . Б. Туган

бараноушчына (Да крытыкi 
буржуазнай палiтычнай эка
номii). 

ЧАС. ЛЕС. ЖЫUЦf. 

Мiнулае 
u u 

у чырвонаи папцы 

... Яг бацьку taбiлi, кalii :;гб::1~ · iб ;aa~ti #~бi5ii_tiЯнa : 
пра тое не ведала, i яе мацi fаксама.Доi}гi чi:ic яны на:. ; 
огул не ведалi пра яго · нiчога.,1 шукалi. Спачатку мацi, . 
потым; . h.асля яг смерцi, дачка. Знайшлi яго _ сляды, 

. даведалiся пра час i на ват месц_о; гiбелi. Л ро.звiшчы за: 
бойцаi} засталiся невядо,uы.мi. /1,ы й гэта не той выпа-·,: 
дак, калi катамi rрэба лiчыць толькi тых, хто непасрэд-:-, 

. на здзейснii} катаванне. Вiназа гэтазабойства, якiяиiчэ ' 
за сотнi тысяч, нават мiльёньt,":ляжыць не · на адньiм iia~ : 
лавеку на многiх . ; . ·._ . : , .. , / .·. > > ·, .·:.•\/ <, 

. Зра;умела, раз;;~в~ iдзе ripa рэпрэ~ii, у даkьii(вы~ад> 
ку - 30-х гадоi}. Стамiлiся мы ад я.е, нарэшце; аскому . 

· яна паспела нагнаць. Пэi}на, не так гаворым? Сотнi 
тысяч - гэта не i}ражвае ужо. Тым больш, адна нечая" 
смерць. Цi наадварот? Можа, падрабязнасцi крушэння 

. канкрэтнага _лёсу, поi}нага знiкнення жывога чалавека 
больш жыхл~вы? If.ожнаму вырашаt~ь гэта для сябе ..;__ 
як дазваляе светаус,:,.рыманне I чулл~васць сэрца... , , 

Вiкторы·я Мiхайлауна чыта
ла гэтыя кнiгi з вялiкай цiка

васцю. Некалькi з ix , захоува
лiся у . яе хатняй бiблiятэ

цы з вырваным тытульным 

лiстом, на якiм стаяу бацькау 
надn iс,- захоуваць дарагiя 
л iтары было небяспечна. Гэ
тыя кнiгi Вiкторыя Мiхайлау
на узяла з сабой на фронт. 
Там i згубiла - ix выкарыстау 
нехта на распальванне печкi .. . 

Усе лiсты, якiя дасылау 
Mixaiл Барь1савiч жонцы i 
дачцэ, яны вымушаны былi 
знiшчыць, ён сам заклiкау 
ix да гэтага у мэтах бяспекi. 
Засталося толькi некалькi 
радкоу, напiсаных яго рукой 

на фотаздымках i на бланку 
грашовага nеравода, даслана

га з Архангельска . 

На , двух фотаздымках 1928 
года Mixaiл Барысавiч nicay: 
«Руплiва i хутка вучыся i рых
туйся стаць работнiцай у ра
дах фабрычна - завадскога 
nралетарыяту ... 

3 самых раннiх гадоу i да 
магiлы будзь заусёды на пе
радавым пасту у штодзённай 
рабоце рэвалюцыйнага пра
летарыяту супраць яго кла

савых ворагау у палiтыцы i 
навуцы, супраць дробнабур
жуазных i мяшчанскiх заба
бонау у быце. Станавiся у 
рады прамысловых рабочых i 
прытрымлiвайся парад i ука
занняу твайго сябра-бацькi 
ва усiм. 3 гэтай мэтаи наву- • 
чыся грамаце i перапiсвайся 
са мной. 

Любячы цябе бацька М. Б. 
Г ольман . Мiнск, 1928». 

3 меgц ссылкi, нягледзячы 
на цяжкiя умовы, ён рэгуляр

на высылау дачцэ rрошы, 
пакуль меу· права nepanicкi. 

1 гэта пры тым, што з 1924 
года ён быу у разводзе з мацi 

Вiкторыi Мiхайлауны i меу 

новую сям'ю, дзе таксама га
давалася дачка. 

Кароценькая заn iсачка на 
адвароце грашовага пераво

да: «Дарагая дачушка В i кач

ка! Пасылаю табе праз маму 
ст о рублёу на узмацнён ае 
харчаванне, музыку i iнш. за 
жнiвень, так як у гэтым годзе 
мы наурад цi убачымся ... 
Нядауна я нanicay табе i 
маме падрабязны адказ на 
тваё пiсьмо i мамiна з прапа

новай да мамы: адпусцi ць ця

бе да мяне (п акуль я з на хо 
джуся на адным месцы да 

1937 года) на два гады з ты м, 
каб я падрыхтавау цябе да 
самастойнага жьщця (у ВНУ, 

замежным мовам i f,<узычнай 
npaфecii) да моманту нады
хода твайго пауналецця ( 17). 
Чакаю матываванага i абду
манага адказу тваёй мацi. 
Пiшы часцей. Цалую моцна. 
Твой бацька. Прывiтан не 

мацi)). 

Тая паездка щ1 два гады 
так i не адбылася . 1 ВНУ В iк
торыя Мiхайлаун а не ск ончы
ла, i музыцы не навучыл ася 
па-сапрауднаму. Можа, у тым 

лiку i таму, што не сустрэ
лася тады з бацькам. Скла
даючы бiяграфiю М. Б. Голь
мана, яна наniсала: «Са слоу 
мацi я памятаю, што мой ба
цьк·а быу нястомна nрацав i
ты, у яго было шмат добрых 
сяброу. Куды б яго партыя нi 
nасылала працаваць , ён зау

сёды выконвау усе даручэннi 

добрасумленна. Люб iу с я
м'ю, асаблiва мяне i майго 
брата, якi nазней памёр. У 
разводзе вiнавата мая мацi, 

бацька . не ж3дау губляць 
сям ' ю, а з другога боку, калi 
б мацi не была у разводзе 
з бацькам, то з намi здары
лася б тое ж, што з iншымi ... » 

rэты урывак разам з yciмi 

дакументамi Вiкторыя Мi

хайлауна даслала у наш ун i
верс iтэт у чырвонай папцы . 

Можа, iншс,~й не аказалася 
там, дзе яна раб iла пераплёт. 
Можа , заказала яна менав iта 
чырвоны колер. Але нават 

калi · гэта выпадковасць , то з 

тых, якiii адлюстроува~ць 
нейкую незразумелую сувязь 

nамiж ус iм, што т олькi ёсць 
на свеце ... _ 

... Ен так хацеу, каб дачка 
атрымала усебаковую адука
цыю. Ен сам быу па-сапрауд
наму адукаванай асобай, 
толькi з замежных моу ведау 

лацiнскую , грэчаскую , ан г
лiйскую, французскую, ня

мецкую i iталь я нскую . Ал е 
пры усiм тым ён шчыра верыу 
тагачасным ,п озунгам , якiя 

раптам nерастал i усnрымацЬl.)._ 

мы. Ен аддав ауся гэтым за
клiкам з усiм жарам сэрца . 

В ось як па чын аецца вял i кi 

артыкул М. Гольмана , н а
друкаваны · у газеце «Изве

стия» у Сiмб i рску 1 студзеня 
1919 года nад назвай «Вын iкi 
чырвонага года» : «У радасц i 

i няrодзе, у тытанi ч н ай бара
цьбе з н овымi класавы мi во
рагамi, у стыхiйнай барацьбе , 
народжанай у вiру стар~га 
хаосу, пры асляпл яльным 

бляску сваiх небывалых пе
рамоr святкуе сусветны пра

летарыят сустрэчы Новага 
чырвонага года , i першы раз 
у ri cт opыi свайго i с навання 

не дасылае праклёнау ады

х одзячаму году, году н е 

толь кi жорсткай сутычк i двух 
светау, году п адзенняу, пара-

rocy~ .. ~ 
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жэнняу, памылак, але i твор
часц1 1 узмацJi ёнай жалез
най с iлы , што выклiкала да 

жьщця каза чна светлае дзi

ця - сацыялiстычную рэва
люцыю, цяпер ужо узмужа
лую, растучую, як лясныя 

грыбь1 пасл я шчодрага даж
джу. 

У смутку i збянтэжанасцi , 
у жаху перад насоуваючымся 

сусветным пралетары ятам, 

з iстэрычнымi nраклёнамi 

адварочваецца ад мiнулага 

года сусветная буржуазiя. 
Буржуазi я за мест · традыцый

ных вiншаван няу з «новым 

шчасцем» , з трапяткiм жахам 
перад наблiжэннем новага 
года, сiмвала яе смяротнаrа 
в орага, што н ясе ёй смерць 
пад агн явым мячом ··адnла- • 
ты - буржуазiя ·nлакс i ва i 
абыякава цэдзiць праз зу

бы : «З новым годам, з новым 
н яшчасцем» . 

Сёння мы, пралетарыi уся
го свету, як пераможцы, з 

заслужаным rонарам можам 

перагартаць старонкi м iнула

га года i, яшчэ раз захаваушы 
у сва iм розуме незабыуньiя 
этапы грандыёзнай барацьбы , 
назаусёды увекавечаныя 
кры!lавым i фарбам i рэвалю
цыйна~ палiтры на гiстарыч
ных скрыжалях чалавечай 

г i сторыi ,- з любасцю пад
весцi гадавыя вынiкi здаро
вых растк оу светла-камунi

стычнага будучага ... » 
Есць у гэтых радках нейкая 

невытлумачана_я . моц, я 1<ая 

незауважна узнауляе у душы · 

пачуццi тых гадоу, калi чыр
воны колер яшчэ сапрауды 

хвалявау ycix нас ... 
Магчыма, у людзях , наро

джаных рэвалюцыяй , i пав i н

на была жыць такая непамер
ная i Ji еразумная, на наш 
сённяшн i погляд, вера, каб 

хоць рэшткi яе прасачылiся 

скрозь дэесяцiгоддзi i пакi

нул i нам свежасць подыху тых 
людзей? 

... Жьщцё не забыла 11ра 
свае сПрi!ВЯдлiвыя узнагаро

дь1 для Вiкторыi Мiхайлауны. 
У сям ' i Г ольман-Салауёвых 

· з' яв i уся спачатку адзiн муж
чына - яе сын, а потым i дру
гi - унук. Мац i i - бабуля 
ганарьщца i мi . Калi паказвае 

ix фотаздымкi , просiць зау
важьщь падабенства абодвух 
са сва iм бацькам . 

· - Вi кторы я М iха йлауна, 
Вам зразумелы iдэалы, за 
яi< i я змагауся Ваш бацька? 

- Так! Я ведаю: ён жадау , 

iiaб людзям лепш жылося .. . 
В. БЯГУН . 

НА ЗДЫМКАХ: М. Гол ь
ман, студэнт фiлалаг iчнага 

факультэта Харкаускага унi
верс iтэта 1919 r .; М. Б . Голь
ман , дацэнт Мiнскаrа Дзя рж
ун iверсiтэта, 1929 г . 

--:1 
I9402I, г .Ленинград, ул.Карбышеве 

дом 6, корпус 1, кв. ТО? 

Гольман-СоловьевоR Виктории 

Миха йловне 

/ 

Ваше заявление об устано вл ении месте работы отuа - Гольман 

!lихаила Борисовича до его ареста рассмотрено . Установлено , что 
последнее 11есто работы Гольман Михаила Борисовича - МинскиА уни

верситет , руководитель ка<f,едры экономических наук, с I92? по , 
I929 год. В I929 году был осужден . В пеоиод отбыва ния наказания 

в АрхангельскоА облвсти в I93'7 году был. вно вь осужден. Архивы 
проверены . Других данных о его работе нет. 

подразделения КГБ 

В. М .Полещико в 

20 ВЕРАСНЯ 1990 года « БI;:ЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 2 стар. 
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КАМПЕТЭНТНЫ СУ:БЯСЕДНIК 
нах, трэба памятаць, што у 
развiтых дзяржавах у су
тачным рацыёне чалавека 

больш мясе~, якое утрымлiвае 
нязначную колькасць нiтра
тау, а раслiнных прадуктау 
менш. Да таго ж, пакупнiк 

можа выбiраць, што яму ку
пiць: на уriакоуцы маецца 
iнфармацыя аб утрыманнi 
шкодных дамешак. На жаль, 
у нас пакул ь што гэткай га

лоснасцi няма. 

- Сапрауды, гэтым пы
таннем пакуль што мала хто 

займаецца. Гадоу пятнаццаць 

таму яго проста не iснавала : 
горад пiу ваду толькi з артэ
зiянскiх свiдравiн. Але у 

1978 годзе здалi «пад Jлючh 
Вiлейска-Мiнскую водную 
сiстэму, i якасць вады значна 
знiзiлася. Нягледзячы на тое, 

што канцэнтрацыя нiтратау у 

вадзе, яi<ую п'юць жьiхары 

Мiнска1 у межах дапушчаль
нага (Г ДК 44 мг/ л), супакой
ва'цца няма падстау. Пiтная 
вада для забеспячэння жыха
роу Фрунзенскага, Кастрыч

нiцкага i Мас:коускага раёнау 
бярэцца з Вiлейскаг~ вада
сховiшча i для абеззараж
вання хларыруецца. 3-за гэта
га у ёй з ' яуляюцца высокiя 

~.~#f"lУЛЬ ···· 1· н ..... ·.1 .. 1~~1·в·· 1
1·JA. · 11r·1п11E::Hl~I ,;~1 

,,;,t,,:;: а{: 11 11 . . . l:.1 . . L..1 . . 11 ttJRJ. , ·. . · . · . 

Яуген Мiхайлавiч, да
вайце у,сё ж такi высветлiм: 
нiтраты, азот - што гэта : 
элiксiры урадлiвасцi цi кавар
ныя ворагi? 

- Як нi дзiуна, i тое, i iн
шае. 1 нiякаг~ парадоксу у гэ
ты-'11 няма. Калi уносiць нiтра
ты у глебу у малых або не
вялiкiх колькасцях яны 
прыкметна павышаюць ура

джаi, прычым, не пагаршаю

чы якасцi раслiннай прадук
цыi. А калi пачынаем злоужы
ваць - атрымлiваем да ста
ла атруту. 

Асаблiва востра гэтая праб
лема стаiць сёння, калi мы 
штодзённа маем iнфарма

цыю аб радыяцыйным фоне 
у рэспублiцы. Памыляюцца 
тыя, хто iмкнецца пераканаць 

нас, бьщцам праблемы Чар
н 09ыл я i нiтратау нельга аб'
ядноуваць .>Есць нямала фак
тау, якiя пацвярджаюць , што 

нiтраты, трапiушы у наш 

арганiзм, узмацняюць эфект 
радыяцы i . 

- Якi механiзм уздзеяння 
нiтратау на арганiзм? 

- Ен даволi няпросты. Са
мi н i траты (гэта сол i азотнай 
кiслаты або сялiтры) не шко
дныя для здароуя чалавека . 
Але, трапiушы у арганiзм, 
частка ix ператвараецца у нi
траты, а потым у нiтрозаамi

ны, што з ' яуляюцца найбольш 
моцнымi з вядомых канцэра
генных рэчывау . Калi нiтраты 
садзейнiчаюць развiццю та
кога захворвання, як медге

маглабiнiя, асаблiва небяс
печнага для дзяцей (гемагла
бiн крыв i звязваецца нiтрыта
мi i не здольны пераносiць 
кiсларод), то нiтр озаамiны 
«выкрытыя» як узбуджальнiкi 
анкалагiчных захворванняу . 

- Калi пытанне стаiць 
Т<!,,К · сур'ёзна, з якога боку 
чакаць найбольшай небяспе
кi? 

Нiтраты, радыяцыя ... Апошнiм часам з'явiлася шмат публi
кацый на гэту тэму. Адны нас трывожаць, ·iншыя супакойваюць, 
быццам бы не такi чорт страшны, як яго малююць. Ад rэткаrа 
рознаrало~:ся можна i разrубiцца. А якая думка у нашых вучо
ных? 
. Мы прапануем rутарку з дацэнтам кафедры аналiтычнай 
xiмii БДУ iмя У. 1. Ленiна, кандыдатам хiмiчных tiавук 
Яfjгенам Мiхайлавiчам РАХМАНЬКО. 

Найбольш верагодныя 
i<рынiцы пранiкнення нiтра
тау у арганiзм - агароднiна 
i караняплоды. Справа у тым, 
што глебы Беларусi бедныя 
на азот, фосфар, калiй . Таму, 

каб атрымаць добры ура
джай, робяць упор на хiмiза
цыю сельскай гаспадаркi, у 
прыватнас·цi, выкарыстоува

юць азотныя. угнаеннi . Вы
нiк - высокае утрыманне нi
тратау у прадукцыi . Нягле-

дзячы на тое, што гранiчна 

дапушчальныя канцэнтрацыi 

(Г ДК) на агароднiну i садавi
ну даволi высокiя, наяунасць 
нiтратау у ix амаль заусёды 
перавышае н орму. Прывяду 

некаторыя Г ДК на нiтраты 

(адзiнка вымярэння - мг/ 
кг): кавуны, яблыкi, грушы, 
вiнаград - 60; рэпчатая цы
буля - 80; дынi - 90; буль
ба, таматы, агуркi - 150; 
морква - 250; кабачкi -

400;' капуста - 500; цыбу
л я-пяро - 600; буракi -
1500; салата, шчауе , кроп, 
пятрушка ...:..... 2000. 

3 прыведзеных вышэй да
ных нават спецыялiсту цяж
ка зразумець логiку з'яулен
ня тых або iншых значэнняу. 
Напрыклад, Г ДК на вiнаград 
60 мг/кг, а на бульбу - у два 
з паловай разы вышэй. Можа, 

бульбяныя нiтраты менш так
сiчныя?Не.Заснавальнiкi гэтых 
паказчыкау павiн'ны былi су
аднесц i Г ДК з .,цоляй тых аб.о 
iншых прадуктау у рацыёне. 
Але i тут нiчога не атрымлi
ваецца. Ствараецца уражан

не, што спрацавау вядомы 

прынцып планавання ад да

сягнутага . Назапашвае tая цi 
iншая агароднiна пэуную 

колькасць нiтратау - пры
мем яе за базавую Г ДК. 
На жаль, i гэтыя паказчыкi 
рэдка захоуваюцца. 

- Тым не менш, у прэсе 
з'яуляюцца публiкацыi1 у якiх 
аутары хоць i не адмауляюць 
таксiчнасцi нiтратау, але усё 
ж такi заклiкаюць не панii<а
ваць. 

- Звычайна гэта людзi, 
якiя абараняюць гонар мун
дзiра. Яны апялююць тым, 
штd; у параунаннi з iншымi 

краiнамi·, у СССР нормы на 
нiтраты занiжаныя.Для бо111ь
шай пераканаучасцi прыво

дзяць ГДК для буракоу у 
Галандыi, бульбы · у Японii, 
салаты у Швейцарыi, якiя нi

быта вышэйшыя за нашы. Але 
аутары пры гэтым забываюць 
зазнвчьщь ix долю у рацыёне, 

бо таксiчнасць нiтратау не 
вызrачаецца толькi ix наяуна
сцю ' у якiмсьцi прадукце хар
чавання, а бярэцца сумарная 
колькасць, што трапiла з роз

ных крынiц. lснуе i сутачная 
гран iчна дапушчальная доза 

ужывання нiтратау - 5 мг /кг 
вагi. 

Парауноуваючы ГДК на 
нiтраты у СССР i i ншь1х краi-

- ЦСне зд.аецца Вам, што 
падобныя доказы выклiкаюць 
у rараджан рэакцыю адна

значную: выключьщь з меню 

аrароднiну i ' садавiну? 
- · Гэта рабiць, вядома, 

не трэба . Але i злоужываць 
таксама няма сэнсу, асаблiва 
калi вы не упэунены, што пра

дукцыя чыстая . Трэба вельмi 
асцярожна уключаць у меню 

тую агародн iну , на якую 
Г ДК высокiя. Асаблiва гэта 
датычыць людзей, схiльных 
да розных захворванняу. lм 

лепш не ужываць бурак, ра
дыску, капусту, зяленiва, аса
блiва ранняе. 
А вось, яблыкi, грушы, nep

ciкi, абрыкосы, слiвы i iншыя 
ягады назапашваюць шкод

ных рэчывау у межах дапу

шчальных ГДК - звычайна не · 

вышэй за 100 мг/кг. lx 
можна без боязi ужываць як 
дарослым, так i дзецям . 

- Многiя гараджане вы

рошч ваюць сельскаrаспадар

чую прадукцыю на дачах. Цi 
можаце Вы даць iм нейкiя 
рэкамендацыi? 

- Залiшняя колькасць нi
тратау залежьщь ад вiду рас
лiчнай прадукцыi. Пералiча

ныя вышэй садавiна i ягады 
нават пры добрай падкормцьi 
не назапашваюць залiшняй 

колькасцi нiтратау. Вырошч
ваючы ix, можна карыстацца 
не толькi арганiчнымi, але i 
мiнеральнымi угнаеннямi (у 

тым лiку i азотнымi). Нявар
та захапляцца багатай пад
кормкай градак з морквай, 
агуркамi, бульбай. Вырошч
ваць радыску, . буракi, капу
сту лепш за усё на бедных 
глебах i пазбягаць ужывання 
нават арганiчных угнаенняу. 

Безумоуна, гэта прывядзе да 
знiжэння ураджаю, але ж га

ворка iдзе пра уласнае зда
роуе. 

- Яуrен Мiхайлавiч, на
колькi мне вядом<1, Вы амаль 

'цi не першы у рэспублiцы 
пачалi вывучаць праблему 

нiтратау у пiтной вадзе ... 

, канцэнтрацыi хлорарганiчных 
злучэнняу, якiя вельмi так
сiчныя для чалавека. Але да 

гэтага часу у Мiнску (як, 
зрэшты, i у iншых гарадах) 

.утрыманне хлорарганiчных 

злучэнняу не кантралюецца, 

на ix не устанаулiваюцца 

гдк. 
- Не могуць Ж;i людзi 

выкраслiць i ваду са свайrо 
рацыёна, знач на знiзiушы пры 
гэтым нiтратную «нагрузку» 

на арrанiзм? 

- Безумоуна, не. Але калi 
для пiцця будзе выкарыстоу
вацца (як гэта робiцца цяпер) 
вада санiтарна-бытавога пры
значэння, мы гэту праблему 

наурад цi вырашым у блiжэй
шай будучынi. Думаю, трэба 
пераняць вопыт забеспячэн
ня пiтной вадой у некаторых 
краiнах, скажам, на Кубе (да
рэчы, яе спатрэбiцца усяго 
толькi тры лiтры на чалавека 

за суткi). lдучы на работу, 
жыхары правiнцыяльнага го-

' рада Камагуэй у пэуны дзень 
тыдня ранiцой пакiдаюць у 
пад'ездзе дома пустыя двац

цацiлiтровыя бутылi, у кож
ную з якiх апушчана плата за 

ваду (на нашы грошы гэта 
прыкладна 40 капе'ек). Уве

чары забiраюць ix напоуне- , 
нымi. Вада гатуецца на спе
цыяльным заводзе. Першыя 
захады зроблены i у нас: 
падобны завод будуецца у 
Ташкенце . 
Словам, нам 

0

трэба сёння 
.шукаць выйсце са складанай 

сiтуацыi, каб не пакiдаць 
людзей сам-насам з небяспе
кай; якую нясуць нiтраты 
радыяць1я. 

Гутарку вяла 
:l. дЛЯШКЕВIЧ. 

ЗАГАД No 685 БЫТ ЦI НЕ БЫТ? 

Палiтrрамата 

на 

Анарха-сfндыкалiсты лi-
беральныя дэмакраты, марк
сiсты i манархiсты , сацыял

дэмакраты ... Што хаваецца за 
гэтым спектрам палiтычных 

утварзнняу? Часам неаарганi

зацыi iмкнуцца да вызначэн

ня сваiх вытокау - iдзйных 

папярэднiкау у мiнулым, ме
ханiчна пераносячы у дзень 

сённяшнi ix праграмныя па

трабаваннi. 
Можна катэrарычна 

сцвярджаць, што ва умовах 

палiтызацыi краiны, калi iдуць 

працэсы i палярызацы i, i кан
салiдацыi, без глыбокiх ведау 
палiтычнай гiсторы i нельrа 

назваць якаснай падрыхтоу

ку спецыялiстау ва ycix га
лiнах: ад фiзiкау да лiры

кау. Пад палiтычнай riсто
рыяй асабiста я разумею 
комплекс, якi увабрау бы у 
сябе курс, што чытаецца 
зараз замест гiсторыi КПСС, 

плюс вывучэнне непасрэдна 

палiталогii пры гль.'бок iм 
авалоданнi агульнафiласоф

скай базай. 
Практычная спроба ажьщ

цяулення такога метада ужо 

прадпрымалася у першыя 

гады Савецкай улады . Прау
да, у межах адной· вучэ€най 

новы 

дысцыплiны. У школах i ВНУ· 

уводзiлася палiтграмата 

прымiтыунае, схематычнае 

выкладанне riстарычнага пра
цэсу i асноуных марксiсцкiх 
догм. Мэта сённяшняга палi

тычнага навучання - паэбау
ленне ад закасцянелых iсцiн 

i вяртанне да ·метадау жы

в~~ дыя-?ектыкi у аналiзе 
м1нулаrа I сучаснага . 

Патрабаваннi да выклад
чыкау у гэтым выпадку энач

на усf:<.ладняюцца. Ментар
«удзёубвацель» падрыхта
ваных i непа_грэшных iсцiн 

павiнен ператварыцца у ста
рэйшага настаунiка, якi б на

кiроувау самастойны пошук 
студэнта, абуджау яго дум
ку, садзейнiчау палiтычнаму 
станауленню спецыялiста. 
Памылковым назвау бы я 

адмауленне ад курса «Гi

сторыя КПСС» на спецыяль
насцi «Гiсторыя». Спецыфiч

ная роля партыi у ricтopыi 

нашай краiны дапаможа зра

зумець глыбiнныя прычыны 
многiх з'яу у жыццi Савец
кай дзяржавы. 

Мiкалай МАРЧАНКА, 
выпускнiк гiстфака 

1990 года. 

3 стар. «БЕЛАРУСЮ УНIВЕРСПЭТ» 

ДЗЕ Б ПАА'Е~ЦI ... 
Надакучыла намацваць прарэхi · на 

куртатым кафтане народнай адукацыi 

i высвятляць, хто, адкуль i колькi ла
пiкау . адваявау для сябе. Маланкавае 
падзенне у бездань эканамiчнага кры
зi с у, кал i прыняцце ~ Усесаюз~ай 
ш~атгалiновай ~эта~ай пра~рамы «Зда:: 1· 

роуе студэнтау» 1 радк1 дакладау 

Дзяржкамiтэта СССР па народнай ! . 
адукацыi i Мiнздрава СССР не гаран
туюць паляпшэння сацыяльных умоу 

1 
жыцця студэнтау. 

Праблемы студэн_цкаrа харчавання 
абвастраюцца. Каго караць, каго мiла- 1 ваць? ' , 
Зразумець iмкненне работнiка,у ад

~iнiстрацыйна-гаспадарчай часткi унi- 1 
версiтэта заучасна (не зважаючы на 
смету) заняцца рамонтам некаторых з 
шаснаццацi кропак харчавання пры не
абходнасцi касметычных пераутварэн- 1 
няу на астатнiх? Паспачуваць галоу- . 
ным выканауцам рамонтных работ -
кааператыву «Унiверсат~? Падлiчьщь 1 
грашовыя страты трэстау сталовых з 

нагоды забарон санiтарна-эпiдэмiяла
гi чных станцый? 1 абвiнавацiць ва усiм ... 
студэнта, якi без дай прычыны, пасля 
прастудных захворванняу, хутчэй за 
усё падхоплiвае страунiкава-кiшэчныя. 
А у яго няма часу на разблытваннеJ 
гаспадарчых i фiнансавых прабл.ем 
прадпрыемствау грамадскага ?(арча

ванн я . Ен прыйшоу у ВНУ зусiм не для 
таго, каб назапашваць хваробы i апы
нууся перад фактам: на шосты дзень 

афiцыйнага пачатку навучальнага года 
ва унiверсiтэце большасць кропак гра
мадскага харчавання не працавала. 

Чаму навучальны год пачынаеL(Цil з 

пошукау: дзе б што-небудзь пераха
пiць пад' есцi? 
СТАЛОВАЯ '!I ХIМIЧНЫМ КОРПУС Е . 

Зрэшты, тут с11ята - устанавiлi пасуда
мыечную машы>Jу, за што не адзiн 

год змагалiся. Радасць «падмочвае » 
хiба толькi тое, што не турбавалiся 
рамонтнiкi за якасць . i за вялiкай машы-

. най не разгледзел i занадта вузенькай 
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адтулiны для сцёку вады . 
Цяпер пасудамыйкi (як i ix сяброукi 

па няшчасцю з катламыечнага цэху, 

дзе не пашкодзiла б крыху прыпад
няць адстойнiк, каб не вылiвалася на 
падлЬгу вада з тлушчам)будуць стаяць 
па шчыкалатку у гарачай вадзе. Сама
вынайдзеныя прыстасаван нi - драуля

ныя стэлажы i справе~е надта дапамо
гуць, i верагоднасць вытворчых траумау 
павысяць. 

На час нашага наведвання (i друг.ога , 
у гэтым навучальным годзе вiзiту прад- · 
стаунiка санэпiдстанцыi) НЕ: 

- працавала духоука; 

- быу устаноулены матор для аха-
лоджвання вiтрыны для закусак на лi
нii раздачы; 

- была праведзена палiр оука пад
логi, якая, мiж iншым, у смеце праду

гледжана; 

- працавау тытан; 

- быу абсталяванызлiуны трап каля 
электрычнай патэльнi (знаходлiвыя сан
тэхн iкi абматалаi яго iзаляванай стуж
кiй i пафарбавалi). 
СТАЛОВАЯ У IНТЭРНАЦЕ NO 7 1 

працавала толькi другi дзе.нь,калi зноу 

выйшау са строю адрамантаваны за 

лета злiуны тра·п i калi раптам зрабiлiся 
чорнымi ад тлушчавага налёту на сталах 
жоутыя паперкi у руках правяраючых. 

ЦЭХ ПА ВЫТВОРЧАСЦI . КАНДЫТАР

СКIХ ВЫРАБА'!I па-ранейшаму займае 
невялiкi закуток . на тзрыторыi гэтай 
сталовай. Выконваючы кожнадзённы 
11лан (600 рублёу) па забеспячэнню 
нашых буфетау, а таксама ларка ад 
стал овай NO 33, дзяучаты, якiя пра
цуюць у iм, мараць аб.. . сетцы ад 
мух . Якi рамонт? Пафарбавалi сцены -
кры_ху чысцей, калi не углядацца у 
дробязi: не абсталявана мойка, няма 
прасейвацеля; новая печ не працуе, 

таму вымушаны «арандаваць» абсталя
ванне у су.седзяу; прадукцыю, у латках 

прыходзiцца прыстасоуваць на падло
зе - не хапае стэлажоу; н iяк не знахо
дзiцца падсобнага памяшкання для 
захавання тары. 

СТ АЛОВУЮ Г АЛО'!IНАГ А КОРПУСА 
абновiць не капiтальны рамонт, як ра

ней лланавалася, а вонкавы, касметыч

ны. 

А СТАЛОВАЯ NO 61, што па вулiцы 
Маскоускай,зачынена з 1 сакавiка. . 

- Спачатку два месяцы працавалi 
сантэхнiкi, потым да сярэдзiны жнiуня 
маляры,- праследжваем услед за за

гадчьщай вытворчасцi Валянцiнай Ула
дзiмiраунай ТКАЧЭНКА, якая вымуша

на пакуль працаваць у сталова~ сярэд
няй школы NO 1, этапы «вялiкага» 
рамонту.-f\а графiку абяцалi адкрыць 1 

з 1 лiпеня. 
Мяркуючы па той цiшынi, што су

стрэла нас на полi «бяздзеяння», i вя
лiкi х пакунках ля «чорнага уваходу», 

якiя скрываюць ад людскiх вачэй не 
устаноулеJiЫЯ яшчэ жаровачны шкаф 1 
i цестамясiлку, чакаць нам усiм давя
дзецца яшчэ доуга. 
Няма гарачай вады, аблiцовачнай 

плi.ткi, шкла, не хапае людзей для пра
вядзення рамонту у СТАЛОВАЙ БIЯЛА
ГIЧНАГА КОРПУСУ. Па ipoнii лёсу , яе 

дзверы зачынiлiся перад наведвальнi- 1 
камi 27 · жнiуня. J3.ось дык падарунак 
для бiёлагау i радыёфiзiкау, адрэза
ных ад «цывiлiзаванага» свету вялiкiмi 
адлег ласцямi 1 

Пачакаем караць цi мiлаваць, спасы

лацца на пункты i параграфы , перак

ладваць цяжар адказнасцi з аднаго 1 

кiраунiка на другоrа. ЗАfВАЖЫМ У 
СТУДЭНЦЕ I ВЫКЛАДlj.ЫКУ ЧАЛА
ВЕКА, ЯЮ МАЕ ПРАВА НА САЦЫ
ЯЛЬНУЮ дБАРОНУ ад так1х вось звы
чайньiх у нашай сiстэме злачынствау. 

1 пачнём- з таrо, што планавы рэйд 
па праверцы рэктаратам, прафкома.мi, 
народнымi кантралёрамi rатоунасцi 
кропак rрамадскага харчавання унi
церсiтэта да навучальнага год~ пера
нясём у будучым з кастрычнiка на канец 

жнiуня. Каб не шукаць вiнаватых, а 
паспець выправiць памылкi. Зiрнiце на 
каляндар: хiба субота пачынаецца у 
панядзелак? 

3. МАРАВА. 



Homo sapiens 

ЗДАРОВЫ ТОЙ, 
ХТО ВЕРЫЦЬ 

-· ccs ==-...... = ccs 
=Е 

35,9 . працэнта студэнтаfj лiчаць, што, безумоfjна, трэба 
ствараць слм 'ю fj час вучобы. Аднак толькi 15 працэнтаfj 
стацыянарнiкаfj ажыццяfjляюць свае «шлюбныя» задумкi 

такiя вынiкi даследавання «Студэнцкая сям'я· становi
шча, праблемы, перспектывы», праведзенага у 32 вышэй
шых навучальных установах рэспублiкi аддзелам даследа
вання маладзёжных праблем ЦК ЛКСМБ сумесна з -J;Jабара
торыяй праблем маладзёжных рухау сацыялагiчнага навуко-

ва-даследчага цэнтра нашага ун·iверсiтэта. . 
1 калi, з аднаго боку, студэнцкая сям'я - гэта добра (40 

працэнтау «жанацiкау» зауважылi, што пачалi вучыЦfа лепш), 
то з другога - бытавая неуладкаванасць i эканамiчная 
неплацежаздольнасць, бо толькi 50 працэнтау ВНУ даюць 
студэнцкiм сем ' ям месцы у iнтэрнаце. 

Крля 60 працэнтау сямейн·ь,~ студэнта? _маюць дз_яце~, 
прычым талью пятая частка ад 1х колькасц1 уладкавала сва1х 

нашчадкау у дзiцячыя дашкольныя установы. Астатнiм пера0 

шкаджае або тое, што дзiця яшчэ малое, або што не падышла 
чарга на яслi ц~ садок . У кожнай пятай-шостай студэнцкай 
сям'i бацькi не задаволены умовамi жьщця i выхавання сваiх 
дзяцей, дзве трэцi не у захапленнi ад жылля. А 40 працэн
тау сямейных наогул не задаволены жыллёвымi у~овамi , 
бо жывуць ·на прыватнай кватэР,Ы цi у бацькоу, здараецца 
ж, i . паасобку, у розных iнтэрнатах. 1 ( 

1, безумоуна! грашовае пытан~. Хоць i атрымлiваюць 
90 працэнтау сямейных студэнтау стыпендыю, але у шас
цiдзесяцi дзевяцi выпадках са ста даводзiцца раскашэльвацца 
бацькам, у трыццацi - маладыя падрабляюць самi, у сямнац
цацi - атрымлiваюць дзяржауную дапамогу. Тым не менш, 
72,2 працэнта студэнцкiх сем'яfj жывуць на мяжы цi за 
мяжой беднасцi. Прычым у паловы грашовы даход на аднаго 
члена сям'i меншы за . 50 рублёfj. 

Так што, як бы нi пераконвалi сацыёлагi , што студэнцкiя 
сем ' i устойлiвыя i перспектыуныя, а урачы, што студэнц
кiя гады - самы аптымальнь1 узрост мужа i жонкi для 
нараджэння дзiцяцi, у наш прагматычны век пытанне «Жанi·ц
ца цi не?» в\'1рашаецца адн:оуна. 

Фота С. ПЛЫТКЕВIЧА. ) 

ВЯСКОВАЯ ПРЫГАЖУНЯ 

Kani на ~ бJпьбё » .~. 
\ ;.; 

вы 

Вы на «бульбе»? Спачуваем. Hiчora дoqpara ад яе не дачака
ешся. Пыл, дождж i вецер не прамiнуць здзейснiць сваю 

· «чорную .справу» . Калi iм не перашкодзiце вы самi. 
\.Вось некалькi рэцэптау, якiя дапамоrуць i у вясковых 

умовах заставацца прываблiвай: 

КАЛI СКУРА СУХАЯ, 

рэкамендуем мыцца халодным настоем гарба'\'Ы, рамонкау, 
бярозавага лiсця, мяты (якiм-небудзь з ix). На вiльrотную 
пасля мыцця скуру нанесцi ваш звычайны пажыуны крэм. 
Праз пяць-сем хвiлiн прамакнуць яrо сурвэткай . . 

{ 

ПАМОЧНЩА-МАРКОУКА 

асвяжае твар i жывiць яrо. Дзве .морквы трэба пацерцi, 
дабавiць сыры яечны ж.ауток, некалькi кропляу алею. Трымай
це маску 20- 25 хвiлiн, затым апаласнiце твар халоднай 
вадой. · 

МАСКА 3 БУЛЬБЫ, 
~алi пацерцi яе i ,!(абавiць чайн:v.ю лыжку талакна, а атрыманую 
кашыцу нанесцi на 20 хвiлiн, змыць цёплай, а затым халоднай 
вадой, папярэдзiць высыхание скуры твару ._ 

для 

ДЗЯ°У'ЧАТ 

Чарадзейныя · 
дробязi 

Як думаеце, - чым можна 
аб'·'яднаць чужыя па колеру i 
стылю рэчы? Магчыма , камi

зэлькай нейтральнага , коле
ру? Гэта сапрауды выйсце! 
Лягчэй за усё аб ' ядноуваць 
рэчы у камплект праз чорны 
i белы колеры. 

Hitкi, што назапашвала 

яшчэ бабуля, раптам скончы
лiся. ·У магазiнах прывычная 
пустэча. А хочацца чаго

небудзь новенькага! Адшуа 
кайце... стары швэдар. На

шыйце на яго кавалачкi фут
ры i скуры, блiскучыя пацер
кi, i атрымаеце унiкальную 
рэч. 

Кал( атрымаецца набыць 
набор у магазiне «Зрабi сам», 
зможаце абнавiць джынса
вую куртку, упрыгожыушы яе 

какеткай з махрой з карычне
вай цi бэжавай скуры. 

Другое жыццё прынясуць 
старым рэч~м металiчныя 

гузiкi. 

Хацелася выконваць зага
ды : закрьщь вочы - павекi 

ж такi я 1;-1яжкi я , упасцi у за
быццё i не варушыцца. Цi ха
цiха ... Але я разамкнула па
векi i сачыла за тымi, хто 

пакутуе. Пакасiлася на сусед
ку (у яе бра ~-tхiяльная астма) 
- корпус цела напаунах iле

ны, спакойна, рытмiчна пады

маюцца i апускаюцца плечы. 
Кiнула позiрк уперад - тая 
ж карц i на: кож1:1ы iмкнецца 
падпарадкоувацца загадам

просьбам пс i хатэрапеута. А 
:~седк~ потr1м сказала, што 

еи зус1м не хацелася выхо

дзiць з таго стану: «Так бы 

далЕ\Й i сядзела ... » 
... Гэта быу трэцi па колька

сцi сеанс. С iстэма - шэсць. 
Таму, што чалавек мае схiль
насць усё аналiзаваць, пачы

наючы са значэння слоу i 
заканчваючы асвятленнем, 

яму карцiць знайсцi ва усiм 
крамолу, хоць i уражвае 

навiзна таго, што адбываецца. 
3 гэтых «цаглiнак» i склада

_ ецца бар 'ер памiж урачом i 
пацыент'!м, якi адразу не 
знiкне. Неабх6дн~,1 час на 
прызвычайванне. ,Для каго 

хапае ~днаго-двух сеансау, , 
а для каго i пяцi-шасцi мала. 
Цi не прауда, нагадвае гуль
ню у ножыкi: кiнеш лязо у 

зямельку - уваткнецца, у 

камень - адскочыць, добра, 
калi не зломiцца . Гэта - пра

_цэс узаемадзеяння . 

Чалавек · гадамi знясiльвау 
сябе работай., жыццёвымi 
стрэсамi , атручвау няякасны

м i прадуктамi харча,вання , 
пiццём, нажываючы сабе ' 
хваробы. А назапасiушы---ri, 
пераходз iць з адной крайна

сцi у другую: то глытае 
пачкамi таблеткi, то адмаУля
ецца ад правераных медыка

ментау i слухае толькi пара
ды бабак-шаптух. 

· Вась i псiхатэрапiя дл я не
каторых яшчэ адна край

насць. Часцей адбываецца 
так: хворы, не маючы веры~ 

усё ж спадзяецца, што добры 
, дзядзька за адзi н сеанс знiме 
боль, адв,ядзе рухам рукi 
хваробы, . шт о назапашвалiся 
гадамi. Т-акi «шукальнiк» зда

роуя прыходзiць на сеанс 
з пустымi вачь,ма, цяжкiм 
сэрцам i недауменна гля
дзiць на суседку, у якой на 

твары слёзы. «Вутка падсад

ная» ~ часам ляцяць славы . 

А. А. Галавач даражьщь сва
ёй рэпутацыяй i «ву"так» 

не падсаджвае . А вось iмен
на гэтыя жанчыны i атры
маюць хутчэ й' за усё вызда
рауленне, таму што паддаюц
ца сiле яго уздзеяння: бар 'ер· 

_пераадолены. 

- Урачу - псiхатэрапеуту 
неабходна прарвацца праз 
самакантроль пацыента, а 

ужо потым можна рэгуляваць 
яго стан праграмай унушэння 

тыпу: «галава ясная» , «ру

ка не балiць» ... У'нутры арга
нiзма кожнага чалавека iснуе 
сiстэма аховы здароуя, якую 
неабходна актывiзав·аць, «за
весцi»,- расказвае А . А. Га
лавач.- Псiхатэрапiя шкоды 
fje прыносiць, а толькi ка

рысць', але на усё патрэбны 
цярпенне i вера. Таму што 
гiпноз - гэта не сон , гэта 
асабл iвы функцыянальны стан 
структур галаунога мозга, 

якiя працуюць у рэжыме ка
манд псiхатэрапеута . ..Аiктыу

насць надзвычай · высокая . 

-мы - дзецi прыроды . 1 таму 
такiя ж загадкавыя. Ланцуго

вую рэакцы,ю «слова-унушэн

не-цела» вь\тлумачыць яшчэ 

нельга. Мабыць, гэта звязана 

з тэорыяй квантавага пол я . 
Мiж тым, у кожнага i ндыв i
дыума свой «эк,страсенс» , 

немаведама чаму на адных 

дзейнiчае Кашпiроускi , на 
другiх - я.Але усе дзеяннi,- · 
падкрэслiвае' пс iхатэрапеут, 
- гэта дар не божы i не сата-

20 верасня 

нi яск i. Гэта проста чалавечая 
прырода. 1 не больш. 
Метадам унушэння у гiпно

зе можна вылечыць розныя 

функцыянальныя расстрой

ствы нервовай сiстэмы, неу

растэн iю, захворван н i энда

крыннай с iстэмы, кi шэчнага 
тракту, жоуцевага пузыра, 

скурныя, алергiчныя захвор

ваннi, зняць болi апорна-ру
хальнага апарату, палепшыць 

зрок, сл.Ь 1 х, лiкв iдаваць дэ

фекты мовы , адвучыцца ад 

цыгарэт, алкаголю i iншых 

шкодных звычак. 

Псiхатэрапеут у адзiночку 
не працуе. Ен су працоунiчае 
са спецыялiстамi iншых про

фiляу медыцыны. Пацыентам 
А. А . Галавач раiць навед
вацца да свайго урача, абсле
давацца, кантраляваць стан 

арганiзма, сачыць за развiц

цём (можа i у зваротным кi
рунку) хваробы . 

Паколькi хваробы звычай
на. «спадарожнiчаюць» адна 

ад1;1 ой, у кожнай палiклiнiцы, 
- сцвярджае урач,- павiнен 

быць псi_хатэрапеут. Прауда, 
спецыялiстау не хапае (паз
ней · за ycix ашчупнулася Бе
ларусь) . ,, У самога Галавача 
прамь,1х вучняу няма, да яго 

проста прыходзяць параiц
ца . 1 ён раi ць, падказвае, да
памагае. 

.. .Пасля сеансу А. А.1 Гала
вач запрас iу застацца \ тых, 
по адчуу нейкiя паляпц~эннi. 

... Скончылiся прь1ступь1 аст
мы, прайшлi пятнаццацiгадо~ 
выя галауныя болi , пачалося 
зажыуленне язвау, нала

.дзiуся сон, жанчына з пара
лiчам пасля iнсульта пачала 

' ' хадзщь, прадэманстравала 

прысяданне. 

У наступны сеанс яны вый
дуць да. мiкрафона. Бо зноу 

спрацоувае вечная псiхалогi я 

чалавечая: кал i бачыш, што 
iншым дапама~:_ае, а ты усё 

. на месцы, з думкай «Няужо 

я горшы?» пачынаеш i у сабе 
шукаць сiлы, без аглядкi 
аддаешся загадам псiхатэра

пеута. 

Памятае лекар шмат пацы
ентау з даволi дзiуным i хва

робамi , якiх ён змог вярнуць 
да нармальнага жыцця. М. 

у цяперашнi час i нжынер. 
Колькi гадоу назад меу такi 
«лаючы» кашаль , што уся 

палiклijii ка збягалася. Н. не 
мог глытаць . Адзiнаццаць 

гадоу кармiлi праз зонд .. . 
Вылечылi ... 

Псiхатэрап i я - гэта цiка
ва. Але не трэба думаць, 
што яна - панацэя ад ycix 
бед. Усё залежыць ад чала
века. У гэтым сэнсе можна 

звярнуць увагу на кi тайскую 

мед'ыцыну. Лiчыцца, што на 
першых месцах стаяць дыета, 

рэжым, рух, травы ... А урач
хiрург - у канцы cnicy, калi 
ужо i ншага вы йсця няма. 

- Есць у маёй практыцы 
такi выпадак,- успамiнае 

Анатоль Аляксеевiч,- кал i 
да мяне з пыта1,1нем «Што я 

магу зрабiць для 'сябе С<\м?» 1 

1 
звярнууся чалавек,. я к i паку
туе ад стэнакарды1, у якога 

артэрыяльны цiск 160/ 100, 'Якi 
не мог зрабiць i дзесяцi 
крокау без болю у вобласцi 
сэрца. Я падказау : па~пер

шае, рэжым, харчаванне, па

другое, памяншэнне псiха
эмацыянальных нагрузак, па

трэцяе, узрастанне фiзiч

ных. 

Цяпер гэты чалавек бегае · 
к.ожны дзень па д.зесяць кi

ламетрау, на кардыяграме 

бачна, што на сэрцы р,убцоу 
няма, працаваць можа tie 
пакладаючы , рук. У творчым 

плане нап iсау некалькi 
кнiг . Усяго гэтага ён дасяг
нуу тольк i дзякуючы сваёй 

· с iле,в олi, iмкненню да здаро-

вага, паунацэннага жыцця. 
А наогул , у магчымасцях 

чалавека займацца псiхапра-
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фi{lактыкай: маб iл i зоувац !> 
свае здольн асц i на дасяг

ненне якой-небудзь мэты, 
умець адх iляць «занадта» -
баюся, хачу ... 
Мабыць, кожны можа зай

мацца самарэгуляцыяй , але 

, тут павiнен быць настаунiк
спецыялiст , як i ведае праб
лему, як i дапаможа знайсцi 

на першым часе аптымальны 

варыянт iндывiдуальнага кан

такту расшырэння свядомасцi 

у плане кiраунiцтва сваiм 
арганiзмам . 

1 вось такi чалавек, якi ма
жа i павiнея дапамагаць лю
дзям , быу невядомы. Толькi 
пасля буму Кашпiроускага 
выйшау на вялiк iя залы. Але 

iснавау i дагэтуль , у Анато

ля ~ляксеев i ча быу свой 
шлях . , 

Зацiкавiуся гiпноза,1д яшчэ 
да медiнстьпута . .''f ВНУ рабiу 
нясмелыя крокi у гэтым кi

рунку. Але толькi працуючы 

пасля заканчэння пачау усур '
ёз займацца псi хатэрап,яи. 
Першыя аудыторыi, rрупавыя 
сеансы. Лекцыi на прадпры, 

емствах . 1 

Год дзесяць таму назад 
падняу пытанне аб стане nci
xaтэpanii у Беларусi, далi , 
зразумець «зверху» : сядзi i 
не высоувайс я . 

Адлiга. Псiхаррапiю пры
зналi нiбы роунай сярод 
iншых профiляу медыцыны . 
А таварыства «Веды» да гэта
га i пасля гэтага настойл iва 

запрашала на сустрэчу з лю

дзьмi. 

- Першы цыкл масавых 

лекцый-сеансау 'правёу на 
Вiцебшчыне гэтай зiмой . 
зразумеу, у . якiм я даугу 

перад хворымi, калi убачыу 
вынiк i працы . 

1 Зараз А. А. Галавач право
дз iць сеансы раз у два тыднi 

у ДК чыгуначнiкау, Доме на
стаунiка, МТЗ , палацы «Юна
цтва» . 

У метадзе i стыл i працы 
Галавача шмат агульн ага з 

Кашпiроускiм: ·голас мяккi, 
але i строгi, славы, якiя i уга0 
ворваюць, i патрабуюць бяс
спрэчнага выкананн я , свет
лав~0е, музычнае афарм

,ленне ... Але кожны з пс i ха

тэрапеутау да гэта га iшоу 
сваiм шляхам. Так ужо атры

малася, калi абодва вырашы
лi, што iменна так - лепей. 

Як i Кашп iроускi , Галавач 
адкры11ае у сабе шмат раней 
не зауважаных магчымасцей , 

якiя бы~i для яго сапрауднай 
неспадзяванасц,ю: нармалi

зацыя функцый . ~уставау 
пры полiартрытах, дэфарма-
цыi. с уставау, пал-япшэнне 

зраку (асаблiва бл i зару-
касць), нармалiзацыя узроу
ню цукру у крывi, зажыулен

н_е язвау, знiк.ненне рубцоу ... 
ДАВЕДКА ДЛЯ ЦIКАУ

НЫХ: сеансы Анатоля Аляк
сеев iча Галавача можна за
пiсваць на касеты, вiдэакасе
ты , як лiчьщь ён сам , ал е спа
чатку неабходна папрысутнi
чаць : эфект будз~ хутчэйшы 
i больш дзейсны. Таксама 
трэба мець i ндывiдуальныя 
рэкамендацыi пры ix выкары
станн i. Яго сеансы маrчыма 

спалу~а_ц~ з Cefiнca~! фiiзiя
тэраш1 1 1голкатэрап 11 . 

Наконт экстрасенсау Гала
вач, як чалавек, лiчыць, што 

калi у каго-небудзь ёсць ней
кiя магчымасцi дапамагчы 
людзям - хай дапамагаюць, 

а як вучоны - гэтыя магчы

масц i неабходна вывучаць. 
- Гiпноз - яшчэ не зве-

даны, не вывучаны да канца. 

Гэта - тая мяжа медыцыны 

у сферы несвядом_ага, ·калi 
выкарыстоуваюцца магчыма

сцi самога чащ1века (механiз
ма-загадкi), - славы урача
псi хатэрапеута А. А . Галава
ча. 

Зн-ачыць, i я, i вы , i мы -
загадкi. Для каго? 

Л . ПРАfJIОЦКАЯ . 

Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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