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1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАS' 
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·GЦЯГА ДЗЯРЖАS'НАГА 
' УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНIНА. 

Агу, будучыя палiтыкi, дзяржауныя i грамадскiя дзеячы! 
Адrукнiцеся лiставаннямi на заклiк Цэнтра вывучэння 
законау развiцця грамадства сумесна распрацоуваць но~ 
выя палiтычныя i эканамiчныя канцэпцыi . Ваш брат -
омскi студэнт чакае . Адрас: 644077 r. Омск-77, пр. Mipy, 
55 А. Омскi унiверсiтэт. ЦВЗРГ. 

* * * 
Заутра будуць прыняты асноуныя дакументы II Усесаюз

нага семiнару-нарады асацыiраваных навучальных устаноу 
ЮНЕСКА. У абмеркаваннi ix удзельнiчалi i прадстаунiкi 
нашага унiверсiтэта. 

* * * 
Яшчэ на аднаго чалавека (раней ix было трое) вырас 

штат дактароу навук факультэта прыкладной матэматыкi. 
Нядауна калегi па працы вiншавалi (нават вывесiлi 
«маланку») з абаронай доктарскай дысертiщыi дацэнта 
кафедры метадау аптымальнага кiравання Анатоля \осi
фавiча KAЛIHIHA . Яго узрост дае падставы сцвярджаць, 
што на факультэце назiраецца тэндэнцыя да амаладжэння 
доктарскiх кадрау. 

* * * 
У дзел ьн iкау фальклорна-этнаграфiч нага ансамбля « Не

руш » вiталi нядауна жыхары Капыльшчыны i Жодзеншчы
ны, дзе яны былi з гастрольнымi паездкамi. 

Два днi «rасцявау» на кафедры замежнай лiтаратуры 
фiлалаriчнага факультэта прафесар Рыжскага унiверсiтэта 
В . Я. lбулiс . Гаспадары атрымалi ад яrо неблаri падару
нак - 8 лекцый i 6 кансультацый . Здаецца, Указ Прэзi
дэнта краiны, прадаставiушы аутаномiю вышэйшым наву"' 
чальным установам, нiколькi не абмежавау ix супрацоу
нiцтва. 

РЭПЕТЫТАРСТВА 

У ЗАКОНЕ-
СШ No 174 - звычайная 

школа у сталiчным мiкрараёне 
Пауднёвы Захад. У мiнулым 
годзе, у час выбарау у Вярхоу
ны Савет БССР, рэктар унi
версiтэта Ф. М. Капуцкi, якi 
балатавауся тут кандыдатам у 
народныя дэпутаты, на сустрэ

чы з выбаршчыкамi паабя
· цау адкрыць у ёй клас з паг
лыбленым вывучэннем xiмii. 
Слова сваё стрымау. I ,вык
ладаць у двух класах - хi-

мiка~бiялагiчным фiзжа-
матэматычным запрасiу 

супрацоунiкау БДУ. 

У школе, у сваю чаргу, iнi
цыятыву падтры'малi. Выклад
чыкам л.а :,i поуную свабоду. 
Прауда, гэта ' не значыць, што 
працэс навучання не кантралю

ецца адмiнiстрацыяй - выклад

чык павiнен вычытаць абавяз
ковую колькасць гадзiн. Усё ас
татняе - форма правядзення 
урокау, змест лекцый - яrо . 
асабiстая справа . Галоу1Jае . -
канчатковы вынiк. 

- Каб ён быу на узроунi, 
- расказвае старшы навуко-

Сярод замежных студэнтqfj 
ходзяць чуткi, што пасля Нова
га года кожны з нас павiнен 
будзе iндывiдуальна fjносiць 

1 
, плату за вучобу, прычым, у 
валюце. Цi npafjдa гэта? 

ГРУПА СТУДЭНТА~ 3 
РЭСПУБЛIКI ПОЛЬШЧА. 

Толькi 
• 

чутк1 . 

Намеснiк дэкана па рабоце з 
замежнымi студэнтам i У. А . 
ПАН l(PAЦEHl(A афiцыйна 
сцвярджае, што нiяк i х падстау 

для хваля ванн я у сту дэнтау
замежн iкау няма. Фiнансавыя 
пытаннi, звязаныя з навучаннем 
у Савецкiм Саюзе пасланцау 
iншых краiн, вырашаюцца у ад
паведнасцi з пагадненнем аб nла
навай падрыхтоуцы спецыялi
стау, якое· падпiсваецца прад
стаунiкамi абодвух бакоу. Сту
дэнты . нiякаrа дачыиення да 
гэтаrа не маюць. 

lншая справа, калi чалавек 
вырашыу вучыцца у нас сам, без 
аф i цыйнага накiравання. У такiм 
выпадку ён падпiсвае асаб i сты 
кантракт з унiверсiтэтам. Вучо

ба у «прыватным» парадку будJе 
каштаваць не ма,па: 1,5 тысячы 
доларау у год. 

ЦI . ПАЧНЕЦЦА ЗАУТРА? 
Менавiта складаная сацыяльна-палiтычная абстаноука у 

краiне стала прычынай нешматлiкасцi удзельнiкау 
111 тvra Усесаюзнай алiмпiяды <<Студэнт i навукова-тэхнiч
ны прагрэс>> па праграмiраванню. 

Калi звычайна за звание пераможцы змагалася больш 
дзесяцi каманд, то зараз толькi сем саюзных рэспублiк 
палiчылi неабходным накiраваць у Мiнск студэнтау-праграмi
стау. Kipayнiкi профiльных ВНУ Прыбалтыкi, Малдовы, 
а таксама Масквы i Ленiнграда прЭ:iгнара11алi прапанову 
прыняць удзел у алiмпiядзе. 
Няrледэячы на усё, алiмпiяда адбылася. Кожны з дзевят

на1Щацi удэельнiкау (прадстаунiкi сямi - саюзных рэспублiк) 
атрымау па два заданнi. Першае выконвалася у пакетным 
рэжыме, друго~ - у класе персанальных камп'ютэрау. 

Усе заданнi патрабавалi немалога напружання розуму, 
уважлiвасцi, а галоунае - трьmалай падрыхтоукi. 1 калi 
уладальнiкi медалёу за першае i другое месцы вызначылiся 
без асаблiвых цяжкасцей, то прэтэндэнты на трэцяе 
прымусiлi журы палаr.1аць галовы. Нялёгка было зрабiць 
выбар памiж 1. Зiсельманам (БССР) i К. Картымбаевым 
(Кiргiзiя) . Давялося прагледзець i прааналiзаваць склад3е
ныя iмi праграмы - i толькi тады вырашылi аддаць пе
равагу нашаму земляку. 

Такiм чынам, месцы сярод удзельнiкау размеркавалiся 
у наступным парадку: А . . Макагона (УССР) - першае, 
В. Тарасюк (УССР) - друго.е, 1. Зiсельман (БССР) -
трэцяе. Пры падлiку балау каманднага першынства збор
ная Беларусi выйwла на другое месца, уступiушы лауры 
пераможцы украiнскiм студэнтам. На трэцiм - каман
да Kipгiзii. 

:..... Аналiз правядзення алiмпiяды i яе вынiкау паказау, 
што для павьШiэння ведау студэнтау у галiне iнфарматыкi 
ва ycix ВНУ востра адчуваецца дэфiцыт сучаснай вылiчальнай 
тэхнiкi,- канстатуе справаздача аргкамiсii. 

"гд:З"Е~А - fЗ-НАГАР,ОДЖАНд-- · rдНАРО~ 
Вдй ГРАМАТдй ВЯРХОS7НАГА САВЕТА 
БССР . . . 1 

• !, ,- • 

'90 

Шкiiда тых, кiм завало
дала рауцадушша. На
прыклад, да маrчымасцi 
сённяшнiм надвор'ем па
купацца. Як, маючы яе, 
не пайсцi . у басейн? Нез
разумела . Журфакауцы 

спаборнiцтвы на-

Перамоr трэця
курснiк lrap CAl(AЛOf 
(на здымку). А астатнiя 
атрымалi задавальненне! 

Фота С. ГРЫЦА. 

ЧАЦВЕР 
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СНЕЖИ~ 
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1... БЕЗ TAfO XJIJШЦA 
Наогул вячэрнiкi на лёс не 

скардзяцца, не зважаючы. на 

падвойны цяжар. За прывiлея

мi не ганяюцца, баставаць не 
прьmучаны. Але тут пакрыу

дзiлiся: падалося, бьщцам 
«муштруюць» ix у войску за 

сябе i за таго :,µ~опца, якому 
пашчасцiла апынуцца на дзён

ным аддзяленнi. Сапрауды, 
студэнтау - вячэрнiкау 
ад пыканання воiнскага аба
вязку нiхто не вызваляу. 
Справядлiва? 

Неабгрунтавана, 
вымавiлi -адрэзалi нядаунiя 
наведвальнiкi рэдакцыi . 
Стауку трэба рабiць менавiта 
на нас - дзяржава не выкi
не грошы на вецер. Абранай 

i на прадпрыемстве, i ва унiвер
сiтэце спецыяльнасцi мы не 
зрадзiм. А колькi «дзённiкау» 

·раней не вярталася пасля вой

ска на родны факультэт? 
Свет пабачылi - перадумалi . 
Ця11~р жа патэнцыяльныя дэ

зерцiры ад ВНУ пераходзяць 

з курса на курс па iнэрцыi, 
займаючы чыесьцi месцы. 
Выэначыць будучых эла

чынцау эначна цяжэй, чым 

падлiчыць выкрытых. 3 тых, 
якiя у васемдэесят пятым га
дэе не вярнулiся на другi 
курс. lx талькi пяць : два э 
мехмата, адэiн э фiэфака i два 
э геафака. Крапля у мары. Цi 
варта яе прымаць за буру? 

• • Не прам1н1це 
ЧАРГОВУЮ ЛЕКЦЫЮ з цыкла «Драма чалавека у лю
стэрку псiхаа11:алiзу». 12 снежня а 15-й гадзiне у акта
вай зале rалоунага корпуса пойдзе гаворка пра кару 
ХХ стаrоддзя - неурозы i самазабойствы. Лектар пас- . 
прабуе адказаць на пытаннi:«\li усе мы звар'яцелыя або 
хто такi неуротык? Чаму мужчына зайздросцiць жанчы
не? Што такое абаронныя механiзмы асобы? Цi можна 
сябе вылечыць». 

вы супрацоунiк хiмiннага фа

культэта А. 1. Урублеускi ,
асабiста я даю i патрабую 
ад вучняу больш, чым прадуг
леджвае · школьная праграма. 

Некаторыя перасцерагаюць, 

мауляу, не кожнаму школь

нiку. гэта пад сiлу . Аднак я 

упэунены: няма такiх рэчау, 
'якiя нельга растлумачьщ1,. 

За два гады (на працяrу 
дзесятага i адзi наццатага кла
сау) А. I.' Урублеуск i i яrо ка
легi 11а эксперыменту абяцаюць 
цалкам падрыхтаваць школьнi
кау да паступлення на адпавед

ныя спецыяльнасцi у вышэйшыя 
навучальныя установы. Ды i 
сякi-так i падмурак для вучобы у 
В НУ ужо закладваецца. А гэта 
нямала. Таму, думаю, мае ра
цыю Аляксандр lванавiч i тыя 
выкладчыкi БДУ, што працуюць 
тут, прынёсшы у ахвяру вучням 
свой час i св_аё уяуленне аб 
матэрыяльным дастатку (зароб
камi у школе асабJ1iва не пах

вал i шся). 

Сзканомiлi .на анучах? 
ка 1 м2 сцен штучным мар
мурам абыходзiцца унiверсi
тэту прыкладна 18 руолёу. 
Да Новага года мяркуем за 
кончыць рамонт лесвiчнай 
пляцоукi i холау ycix трох 
паверхау геафака, гардэробау, 
крыху паднавiць падлогу 
(прыспешвае нас i адкрьщцё 
беларуска-нарвежскай школы 

экалоrii) . Ужо у наступным 

годзе плануем «заняцца,> ка~ 

лiдорамi, рамонтам дзвярэй 
i аудыторьrй. Сродкi на «кас
метычны>> рамонт у нас ёсць -
штогод нам адпускаецца для 

гэтых мэт 550 тысяч р_ублёу. 

- 1 хто толькi прыдума,у 
гэты рамонт? звычайна 
мауклiвая бабулька-вах.цёрша 
з геаграфiч11ага корпуса на 

гэты раз, здавалася, нiколi 
не выгаварьщца.- Грошы ж 

на вецер ляцяць. У мiнульщ 
годзе рамантавалi, зараз па
новай пайшлi . А каму гэты 

разнабой патрэбен? Хiба пры
rажосць якая ёсць: адно 
крыло калiдора белае, другое 
- блакiтнае, а хал наогул шэ-

ра -бура -малiнавы робяць. Н я
хай бы лепш у аудыторыi 
зазiрнулi ды там рукi прык
лалi . 
Цяжка не пагадзiцца са 

словамi пажылай жанчыны . 
,Крыудна · ёй, wто на анучах 
для прыбiральшчьщ эканомiм, 
а тут такi размах. Не танна 
абыдзецца гэты «касметыч
ны» рамонт унiверсiтэту - ка
а ператывы (на 'гэты раз «Твор
ца» - «Унiверсал» ужо натва
рыу) не прывыклi працаваць 

задарма. Дарэчы, наурад цi 
rарантуючы пры гэтым: якасць 

работ. Каб не давялося унi 
версiтэту праз год зноу пры

ватных будаунiкоу наймаць. 
Балазе вопыт у гэтай справе 

ёсць. 

1 Каментарый заrадчыка 
аддзела эксnлуатацыi 1. А. 

КАВАЛЕS'СКАГА: 
- Калi зыходзiць з пазi

цый: <<Няма каубасы i хлеба, 
навошта i прыrажосць», · то 
са~рауды усё пачатае нам.i 

непатрэбная справа. Але, ве 
даеце, ужо абрыдзелi · rэтыя 
шэрыя, непрывабныя сцены, 
абшарпаная столь i сцёртая 
да чарнаты падлога. 

Iншая справа, што· раманта

ваць. даводзiцца даволi часта. 
Не паспее падсохнуць фар
ба, а студэнты ужо пачына
юць ставiць на сценах свае 
аутографы. Вельмi б не 
хацелася, каб такое здары
лася i зараз. Сродкау сапрау 
ды пойдзе нямала - аддзел- 3. АЛЯ!(САНДРАВА . 



У ДВАЦЦАТЫХ МЫ tжо БЫЛJ ... 
Дазвольце адрэкамендаваць: студэн~ы два0ццатых: 

Паrлядзеушы фотаздымкi тых часоу, наура~ щ 
можна атрымаць уражанне, · што яны былt : за 
людзi жывой размовы rэтым не0 заменtш. 
А так хочацца ведаць, з чаrо складауся кожны 

ix дзень, якiя думкi i пачуццi ix наведвалi: _. 

Не адразу надалi · пэунае 
значэнне · фiзiчнай культуры. 
У 1927 · годзе ёю займалася 
толькi 6 працэнтау унiверсi
тэцкiх студэнтау. I толькi у 
1929 годзе фiзкультура была 
уведзена у вучэбны план. . ' 

Было гэта вельмi дауно, 
се111дзесят rадоу назад, ка
лi наша краiна пачынала 
будаваць сацыялiзм. На
родныя масы шырока пад

трымалi заклiкi прыйшоу
шых да улады бальшавi-

. коу i упэунена крочылi 
да ззяючых в_яршынь свет-

лай будучынi. 
0 

Але, натуральна, знаи
шлося i шмат палiтычных 
працiунiкау улады, . якiх 
тагац.аснае кiраунiцтва 
палiчыла неабходным iза-

Паспрабуем хоць часткова запатолщь rэ,;,а 

жаданне з дапамоrай таrачасных газет. Супр~ЦОУ.
нiк унiверсiтэцкаrа музея Сярrей СКВАРЧЭУСК! 
адшуквае у беларускiх . выданнях 20- 30 rадоу 
усе упамiнаннi пра наш унiверсiтэ:r. Мы . плану~м 
пазнаёмiць вас з найбольш щкавымt з tx. 
Зрз,зумела, што адной публiкацыi для rэтаrа не
дастаткова, i сёння мы толькi пачынаем ... 

Тое што засталося для нас невядомым пра ix -
людз;й 20-30-х - пэуна, яны i самi пра с~б~ 
не ведалi. Але у нас ёсць надзея, што мы усе 
ж добра знаёмы з iмi: rавораць, што люд~i з таrо часу 
не перамянiлiся. 1 час, ~,аш i ix, . вельмt па)].обныя ... 

Магчыма, тым студэнтам 
было проста не да . фiзiчиых 

.практЬП<аванняу вельмi 
янь, захаплялiся палiтыкай. 

Толькi на педа.гагiчным фа
культэце БДУ толькi па ле
нiнiзму дзейнiчала 10 (!) 
гурткоу. У се камунiсты i кам
самольцы былi раздзелены 
на тры катэгорыi па палi
тычным развiццi, якiя, у сваю 
чаргу, дзялiлiся на групы 
(ix налiчвалася 19). Кожная
з кансультантам•кiраунiком, 

кожная атрымлiвала заданнi 

i павiн'на была займацца са
маадукацыяй . . «Для прьщяг
нення жадаючых займацца 
беспартыйных не хапае ·кан
с уль тантаfj-кiра fjнiко fj » ,
шкадуе аутар артЬП<ула у 

«Звезде>> за 12 мая 1927 года. 

· частка 

З раздзела «Паведамленнi» 
газеты <<Звезда» за 16 лiпеня 
1927 года: «Заутра будзе пра
ведзена газаакурванне кам
самольцаfj БДУ. Збор у iнтэр
наце па вул. Ленiнскай у 10 
гадзiн ранiцы». 

Газаакурванне - нам гэта 
ужо невядома. Гэта вiд дэ
зiнфекцьri. А <<Па масавасцi 
ахопу насельнiцтва,> як 

рэнтген сёння. . 
Мабьщь, такiя вось быта

выя падрабязнасцi iлюструюць 
жьщцё асаблiва яскрава. I 
дазваляюць рабiць <<жывыя,~ 
параунаннi. Цiкава, цi можна 

сёння сустрэцца у студэнц

кiх iнтэрнатах з такiм вы
падкам, аб якiм напiсала 
газета <<Звезда» 18 верасня 
1928 года? «У студэнта мед
фака БДУ выяfjлена пад 
падушкай мыла, адзенне, 
мазi, кнiгi, косцi i кошык ... » 
Мiж тым, · паралелi «дзень 

мiнулы - дзень сённяшнi» 

часцей за усё • выклiкаюць 
здзiуленне па дзвюх прычы
нах - цi то з пагоды нез 

вычайнага падабенства, цi то 
поунай супрацьлегласцi. Вось 
яскравы прыклад, у якiм ёсць 
i тое, i другое. 5 снежня 1926 
года студэнты унiверсiтэта 
правялi дэманотрацыю. Пра

тэставалi супраць. .. Не,. на

адварот, . «выказвалi. удзяч

насць партьri i урадУ за маг
чымасць вучьщца». Цi да.
вядзецца трапiць на падобную 
дэманстрацыю цяперашнiм 
студэнтам? .. 
· У 1926 годзе пры факуль
тэце права i гаспадаркi БД У 
пачау дзейнiчаць кабiнеlг па 
вывучэнню злачыннасцi i хулi
ганства. Здаецца, зараз яго 

Пажар 

зпаспiвасцi · 
Л юдзi зрабiлiся нервовымi 

i зласлiвымi. Ка.го вiнавацщь 
.у тым, што чарга за цукрам 

даужынёю у тры гадзiны? 
Каму паскардзiцца, што вык

ладчыку, аказваецца, не пло
цяць за добрыя адносiны да 
с:туд:,нтау? Такiх дробязей 
у кожнага з нас - вялiкая 

скрыня, напоуненая даверху 

з дапамогай эканамiчнага 
крызiсу. 

Чалавек прыходзiць у .жыц
цё, каб зрабiць яго прыга
жэйшым? Я упэунiваюся у 

адваротным. 

Традьщыйна да старых 
ставяцца з па.вагай i пашанай. 

Толькi не у грамадскiм тран

спарце! 
Нядауна пачалi мае савецкiя 

суседзi па iнтзрнаце цiкавiцца 
сваёй гiсторыяй. Шукаюць ма
нускрыпты, пераглядаюць ста

рыя часопiсы. Але у сваёй сям ' i 
здольны адным словам, бы няу
мольнай сякерай, перасекчы 
ланцужок, што аб'яд,юувае па
каленнi . Маральная катастрофа 
ужо не п,агражае грамадству -
яна безу11ынна адбываецца на 

нашых вачах. 1 цi .не еамi мы 
у ёй павiнны" калi не спяшаем
ся за вадой, каб загасiць пажа·р 
зласлiвасцi, а наумысна вару-, 
шым вуглi? 

• 
жахл1ваrа ГУЛАГа 

з 'яуленне было б не менш 
своечасовым. 

Таксама, як не зменшыла

ся цiкавасць да з'яулення у 
Беларускiм унiверсiтэце япон

скага паэта. У студзенi 1927 
года таю госць тут быу -
Кадзува-Тава. Член КПЯ, па
лiтычны эм:iгрант, але япон

скi паэт! 
Цiкавых выпадкау з жыц

ця тых студэнтау у газетах ix 
часу можна знайсцi шмат. 
Вось у «Савецкай Беларусi» 

за 12 снежня 1926 года напi
сана: «Грамадзянка Р., якая 
скончыла педфак Мiнскага 
унiверсiтэта i атрымало: мес
ца настаfjнiцы рускай мовы 
fj Барысаве, зрабiла fj адной 
асабiстай заяве 18 памы
лак у 15 радках ... » 

Заметка <<Святкаванне рэ

валюцьri 1905 года>>, надрука
ваная у той жа газеце 2~ 
снеЖ:Ня 1925 года, паведам
ляе, .што у гэты дзень на 

. рабфаке унiверсiтэта адбу
дзецца вечар, прысвечаны 

· рэвалюцьri. У яго праграме -
, опера <<Яуген АнегiН>> ... па ра
ды~, з Масквы. 
Радыё выкарыстоувалася 

· тады i для чытання навуко

вых лекцый па пра.граме ВНУ. 
Заняткi гэтыя так i называ
лiся - унiверсiтэт па радыё. 

«Ваенiзацыя fj Беларускiм 
дзяржаfjным унiверсiтэце» 

iдзе з вялiкiм размахам»,
сведчьщь артыкул <<Студэнцт

ва ваенiзуецца>>, змешчаны у 
<<Звезде>> 12 красавiка 1928 
года. Студэнты бралi тады 
шэфства над кавалерыйскiмi 

i iншымi ваеннымi палкамi, 

арганjзоувалi для чырвона

армейцау гурткi. 

Шмат часу i сiл забiрала . 
у с'Fудэнтау «чыстка>> уласных 
радоу. З унiверсitэта выключа
лiся тыя, хто не падыходзiу 

«па класавым nадборы»: дзецi 
гандляроу i папоу, царскiх 

. афiцэрау i жандарма у, землеу
лада.льнiкау i нэпманау. Яны 
маглi трапiць у ВНУ толькi 
утаiушы сваё сацыяльнае па

ходжанне, што яны i рабiлiг 
Але, як правiла, падман потым · 
раскрьmауся. Газеты часта 
nicaлi пра такiя выпадкi... . 

. Адрьmачныя факты не ства-

раюць поунага уражання. Доб
рае дапауненне да ix 
лiчбы, якiя адтостроуваюць 
нейкiя агульныя тэндэнцыi. 
У 1927 годзе ва унiверсiтэце 
было праведзена анкетаванне 
студэнтау. Яго вынiкi надрука
вала <<Савецкая Беларусь>> . 
Па раздзелу анкеты <<Ма

тэрыяльнае становiшча» 
15,3 працэнта студэнтау ад
начасова працавалi i вучылi
ся· большая частка жыла на 
ст~шендыю у 19 рублёу i на 
сродкi ад выпадковых зароб
кау; 8,5 працэнта на 
сродкi бацькоу. У невялiкiм 
пакоi на трох чалавек жьuri 
37,1 працэнта студэнтау, на 

чатыры-пяць - 26,6 . пра
цэнт, ·· на шэсць - дзевяць 

- 17,'s'; на дзесяць - пятнац
цаць i больш - 1,3 працэн
ты (18 чалавек). Акадэмiчным 
заняткам удзялялi па шэ
сць-восем гадзiн у дзень 
41, 1 працэнта .. , па дзевяць 

i больш - 28,2. В. БЯГУН. 

u «01~ Жьшiце у крэдыт 
· спяшапася 

,дарэмна 
Чуткi, бы снежны камяк, абрасталi усё новымi . 

падрабязнасцямi. 

- Кажуць, студэнтау з шостага )'аверха эва-
куiравалi. · · . . 

- Няужо хто наумысна кiнуу гэты зласчасны 
пачак ад цыгарэт у электрашчыток? 
Як звычайна, знаходзiлiся нават JJIOдзi, якiм 

усё вядома дакладна: iм адказны таварыш сказау. 
А восв хто гэты «таварыш» - аказваецца, сакрэт. 
Дык што ж здарылася на саl'!ой справе? А~

казаць на гэта пытанне дапамагл1 матэрыялы ун1-

версiтэцкай кaмicii (яе узначалiу галоуны iнжы
нер А . К. Пякурын), якая правяла ·абследаванне 
месца узгарання электрычнага шчытка. асвятлен
ня на калiдоры шостага паверху галоунага кор-
пуса. , _ 

· , .. . Пасля дванаццацi гадзiн дня вахцер адчу-'!а 
пах гарэлага. Не марудзячы, паведамiла аб гэтым 
iнжынеру-электрыку А. П. Смiрнову. Той дз!й
нiчау дакладна i аператыуна. Хуценька падняуся 
на шосты паверх i, праверыушы злектрашчыт-

.· кi, у адным з ix зауважыу тлеючыя прав11ды. Н~ 
· чакаючы прыезду пажарнай каманды, адключыу 
ток. Хугка падаспела i падмога - ажио сем пажар
ных машын. Толькi рабiць iм ужо н е было чаго -
засталося толькi ;~асыпаць адключаны электра- . 

шчыток. . . • 
Высвятляючы прычыны пажару, кам1с1я прыи

шла да вываду: адбыуся ён ... з-за нашага бес
культур'я. Хтосьцi, праходзячы мiма i лянrю
чыся данесцi пачак ад цыгарэт да сметн1ка, 

сунуу яго у шчылiну, балазе шчыток не зусiм 
шчыльна прылягау да сцяны. У вынiку _ замы-
кания пачала тлець iзаляцыя. \ 
~Слядоу полымя цi агню не зау'важана; Матэ

рыяльны урон не нанесены•. 
3. АЛSIШКЕВIЧ. 

Парадак давания крэдытау 
СЯ?,,!;ейным студэнтам · прадугле
джаны Пастановай Са вета 
Мiнiстрау СССР, ВЦСПС i ЦК 
ВЛКСМ ад 7 красавiка 1990 
года No 330 <<Аб дадатковых ме
рах па паляпшэнню матэрыяль

. на-бытавых умоу студэнтау вы-
шэйшых i навучэнцау ся.рэднiх 
спецыяльнъrх навучальньrх уста

ноу», а таксама Iнструктыуным 

пiсьмом Праулення Ашчаднага 
банка СССР ад 21 чэрвеня 1990 
года No 120 <<Аб крэдытаваннi 
сямейньrх студэнтау, якiя вучац

ца у вышэйшых навучальных ус

тановах з адрывам ад вытворчас-· 

цi>>, у якiм прадугледжана даваць 
пазыкi сямейньrм студэнтам, ~кiя 
вучацца на трэцiм i наступных 
курсах вышэйшых навучальных 

устаноу (ВНУ) у тым парадку, 
калi муж i жонка з'яуляюцца 
студэнтамi дзённага· навучання. 
Пазыкi можна даваць мужу цi 

жонцы у размеры да 2000 руб
лёу на тэрм:iн да 1 О гадоу з пага
шэннем, пачьшаючы з першага 

года працы пасля заканчэння 

вьuпэйшай навучальнай устано
вы. 

Крэдыты на ука.заную мэту 
даюцца у парадку, устаноуле

ным iнструкцыяй · Дзяржбанка 
СССР ад 24 кастрычнiка 191!6 
года No 20 «Аб доугатэрмiновым 
крэдытаваннi i фiнансаваннi ка
пiтальных укладанняу насель
нiцтва,> i наступнымi iнструктыу
.нымi пiсьмамi па пытаннях крэды
тавання грамадзян з улiкам на-

/ 

ступных асаблiвасцей. 
Давание пазык студэнтам ро

бiцца на.яуньгм:i грашыма пад 
асабiстыя заявы-абавязацельст
вы пазычальнiкау аддзУ.леннем 
Ашчаднага банка СССР па месцы 
знаходжання ВНУ, у якiм яны 
навучаюцца. 

Для афармлення ~рэдыту 
па.зычальнiк павiнен даць ад
дзяленню Ашчаднага банка 
СССР: 

- заяву-абавязацельства; 
- хадайнiцтва рэктарата 

грамадскiх арганiзацы:й; 
- пасведчанне аб шлюбе; 
- пашпарт або дакумент, якi 

яго замяшчае; 

паручьщельства аднаго або 
двух працаздольных грамадзян, 

якiя маюць пастаянную крынiцу 
даходу; 

· - даведку аб заробку пару
чьщеляу; 

- даведку з месца вучобы 
мужа (жонкi) аб тым, што ён 
(яна) не карыстаюцца указанай 

пазыкай. 

За карыстанне крэдытам пазы

чальнiк павiнен выплачваць З пра
цэнты гадавых, а за пратэрмiно
ваную запазычанасць з я.го спа

ганяецца 4 працэнты гадавых. 

Па жаданню пазычальнiка пага
шэнне атрыманай пазыкi i пра
цэнтау па ёй можа рабiцца з на
ступнага квартала пасля атрь~ман
ня крэдыту. 

На падставе рашэння рэктаr.~
та i гра'мадскiх арганiзацый В НУ 
студэнту выдаецца хадайнiцтва, 

6 СНЕЖНЯ 1990 rода «БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 

лiраваць у створанай сi
стэме канцлаrерау, . зон, 
дамзакау. 

Салавецкiя астравы з 
пабудаваным там лаrерам 

асобаrа прызначэння 

частка велiзарнай j__ма
гутнай сiстэмы ГУЛАГа; 
З сярэдзiны 20-х. rадоу 

сотнi тысяч людзей атры
малi тут прапiску i смерць: 
эсэры, меньшавiкi, кадэты, 
былыя цэ.рскiя чыноунiкi 
1 афiцэры, царкоунiкi, а з 
бегам часу, .усё болей про
сты люд. Прыганялi этапа
мi за калючы дрот. Ycix, 
хто трапляу i моr трапiць 
пад ярлык «неблаrана
дзейны». 
У ТРАЕЦЮМ ПРАД

МЕСЦI АДКРЫТА ВЫ
СТАУКА «САЛ'АВЕЦЮЯ 
ЛАГЕРЫ АСОБАГА 
ПРЫЗНАЧЭННЯ». ЧАС
ЦЕЙ ЗА УСЕ СЮДЫ 
НАВЕДВАЮЦЦА . СТА
ЛЫЯ ЛЮДЗI - ГЭТА Ж 
ЧАСТКА IX ЖЬЩЦЯ. А 
КАЛI АБ ГЭТЫМ БУДЗЕ 
ВЕДАЦЬ I ПАМЯТАU,_Ь 
МОЛАДЗЬ - НЕ ПАУ
ТОРЫЦЦА ТАКОЕ НI
КОЛI? 

С. ВАСIЛЬЕУ, 
фота аутара. 

у якiм прадУГледжваецца абавя~ 
зацельства рэктарата у дзеся

цiдзённы тэрм:iн паведамiць ад
дзяленню Ашчаднага банка, якi 
дау пазыку, аб месцы будУчай 
працы пазычальнiка згодна з раз~ 
меркаваннем або прадастауленнi 
акадэмiчнага водпуску, пера
водsе у iншую ВНУ i г. д. 

Аддзяленне Ашчаднага банка, 
· якое дало пазыку, -на падставе 

паведамлення аб месцы работы 
пазыча.льнiка пералiчвае запазы
чанасць па пазыцы у аддзяленне 

Ашчаднага банка па месцу яго 
жыхарства (калi яно змянiлася -
па новаму месцу жыхарства) дЛЯ 

наступнага пераафармлення зая

вы-абавязацельс·rва з указан
нем тэрмiнау пагашэння крэдыту. 

Студэнт, .. якога адлiчьuri з 
ВНУ, пачынае пагашаць пазыку, 
якую узяу у Ашчадным банку, не 
па.зней наступнага квартала пас-
ля адлiчэння з ВНУ. -
. У выпадку, калi студэнт, якj 
скончыу ВНУ, не прыступiу да 
працы щ1 якой-небудзь прычыне 
на працягу года, банк мае права 
датэрмiнова спагнаць дадзен'ую 
яму пазыку прымусова або уста
навiць пачатак пагашэння пасля 

сканчэння году з дня заканчэння 

ВНУ. 
Калi пазьrчальнiк не паведа

мiу аб новым месцы жьrхарства 
i iншых змен<}х згодна з п. 2 
заявы-абавязацельства сямейнага 
студэнта, а таксама не звярнуу

ся у адцзяленне Ашчаднага бан
ка для афармленвя · абавязацель
ва аб тэрмiнах i парадку пага
шэння атрь~манай пазыкi, банк 
мае права датэрмiнова спагнаць 
яе пры:мусова з даужнiка або з 
паручыцеля(яу) . 

2 стар . 

-



ЗАГАРТОfВАЙЦЕСЯ CAMI 
ЗАГ АРТО9ВАННЕ - гэ

та комплекс мер, накiраваных 

на павышэнне супрацiуляльна-
- сцi арганiзма холаду, спякоце, 
сонечнай радыяцьri i iншым 

шкодным з'явам розных ме
тэаралагiчных фактарау. Яно 
садзейнiчае развiццю i удас
каналенню рэзервных маг

чымасцей арганiзма. Перш 
чым прыступiць да заняткау, 
патрэбна абавязкова параiц
ца з урачом, якi дапаможа 
выбраць форму загартоуваю
чых працэдур, усталяваць 

працягласць i iнтэнсiунасu;ь 
ix, а потым вызначьщь эфек
тыунасць. 

Асноуныя гiгi_енiчныя прын
цыпы загартоування - сiстэ 
матычнасць, улiк iндвшiдуаль
ных асаблiвасцей арганiзма, 
спалучэнне ix з пасiлънымi 

· формамi актыунага руху, са 
здаровым ладам жьщця, аба
вязковы урачэбны кантроль 
i самакантроль. 

Адрознiваюць загартоуваю
чыя працэдуры агульныя, ка

лi уздзеянню падлягае уся 
паверхня цела, i мясцовыя, 
накiраваныя на загартоуванне 
асобных участкау цела. Эфек-

. тыуна спалучаць i адны, i 
другiя. . 
ЗАГ АРТО9ВАННЕ ВАДОЙ 

градус i паступова (за 1,5-2 
месяцы) даводзяць да 18-20° 
i 11iжэй. У час пр,цэдуры не 
павiнна бьщь нiякiх непрыем
ных адчуванняу, дрыжыкау. 
Наступны этап - АБЛI

ВАННЕ. Пачатковая тэмпера
тура вады - не · нiжэй 30°, 
якую паступова патрэбна па
нiжаць не менш чым . да 
15°. Цела пасля працэдуры 
энергiчна расцiраюць · рушнi
ком. Працягласць· працэдуры 
- 3-4 мiнутъ1. 
Яшчэ больш дзейсная пра

дэдУРа - ДУШ. Тут спалу

чаюцца дзеянне хал'однай 
вады i механiчнае уздзеянне 
струменя, што дае неблагi 
эфект. 
Перш чым перайсцi да ха

лоднага душу патрэбна пара
да урача. Пачынаюць пра
цэдуру пры тэмпературы ва

ды 30-35°. Працягласцьдушу 
не больш за 1 мiнуту. У да
лейшым тэмпература паступо

ва знiжаецца, а час душу па
вялiчваецца да 2-х мiнут. 
Бадзёры настрой сведчьщь аб 
-ётаноучьiм вынiку-:-ПрьГпа-
гарщэннi самаадчування ад 

пр~цэдуры, як а~лiванне ступ
няу варт,а адмовщца. 

Нават такiя простыя i да 
ступныя працэдуры, i пала
сканне горла халоднай вадой, 
павышаюць устойлiваць арга
нiзму. Яны асаблiва карысныя 
людзям, якiя пакутуюць хра

нiчнымi захворваннямi ды
хальных шляхоу. Аблiваюць 
ступнi штодзень перад сном на 

працягу усяго года. Пачатко
вая тэмпература вады 26-28°, 
якую праз кожны тьщзень знi
жаюць на адзiн-два градусы 
i даводзяць прыкладна на 

12-15. Пасля аблiвання ступ
нi . добра расцiраюць да чыр

.о.анi. ---·- _ _ _. 
Рэкамендуюць таксама 

кантрасныя ванны для ног, 

калi ix 'папераменна 2-3 ра~ 
зы апускаюць то у гарачую 

(пачатковая тэмпература 35°, 
якую потым даводзяць да 

40~42°) на 2- 3 мiнуты, то 
у халодную (пачатковая тэм

пература вады - 20°, самая 
нiзкая - 15) . 

Г. ГАЛЬЧАНЮК, 
урач . 

ВОДНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ 
(аблiванне, душ; купанне i 
iнш.) аказваюцi, на арганiзм 
механiчнае уздзеянне. Чым 
больш халодная вада, тым 
меншая працягласцъ працэду

ры. Пачынаць ' загартоуванне 
латрэона пры . тэмпературы 
паветра 17-20°. Лепш пры
м~ водныя працэ,riуры ра-
1нiцай , адразу пасля сну цi 
ранiшняй зарадкi. Пащ,шаць 
загартоуванне пажадана з аб
цiрання рушнiком, губкай цi 
рукой (паслядоуна шьпо, рукi, 

грудзi, спiну), потым выцiра
юцъ ix насу)J:а i расцiраюць 
рушнiком да щ,rрван.i па ходу 
руху крывi да сэрца : . Пра
цягласць працэдуры не больш 
за пяць мiнут. Першапачатко
вая тэмлература вады 33-34°, 
потым яе знiжаюць _праз 
кожныя 3-4 днi на адзiн 000000000000000000000000000000000000000000 

1 

Marno пашчасцiць у · апошнi раз 
Людзей на дарогах гiне усё больш i больш. 

· Няужо гэта натуральная кампенсацыя за рост. 

колькасцi насельнiцтва? 
У Мiнску за 10 месяцау бягучага года пацяр

пеушых у дарожна-транспартных здарэннях 

на 60 больщ чым за гэты ж перыяц мiнулага 
года, на 13 больш загiнуушых. У тым лiку 
траумiравана 75 i загiнула 9 дзяцей.. 

Голу~ва, з. вулiцай К. Цэткiн i з вулiцай 
Ясеюна заг1нула трое людзей, а на· самiм 
праспе1ще · ларанены сямiгодак, якi бега у па 
.яго праезнай - частцы. 
Паважаньнi парушальнiкi правiлау дарожна

га РУ~У. з БДУ _ - Iгар Валер'евiч Казлоу, 
Уладз1М1р Iванащч Варабей i Павел Аляксанд
равiч Мiхалевiч! Мы вiншуем вас, што не абяр
нулiс~ трагедыяй на гэты раз вашы пару
шэню. Няхай вам заусёды шчасцiцъ заставацца 
на да розе I жьшымi i здаровымi! Але лепш 
памятаць, што яна можа вытрьшаць не ycix 
рызыкуючых. Да таго ж, людзi гiнуць сярод 
аутамашын не т_олькi з прычыны павелiчэння 

Як i раней, значна большая частка дарожных 
iнцыдэнтау здараепца па вiие пешаходау. 

За 22 днi лiстапада у Маскоускiм раёне 
горада зарэгiстравана 12 даро)(:(на-транспарт
ных здарэнняу, якiя пакiнулi жахлiвую «спад
чыну» - дваiх загiнуушых i дзевяць паране
ных. Прычынай часцей за усё быу пераход 
праезнай · часткi ва неустаноулен1,1х месцах. 

Асаблiва небяспечным выявiу сябе праспект 
Дзяржынскага: за адзiн толъкi тыдзень у лiста
падзе на перасячэннi гэтага праспекта з вулiцай 

__ колькасцi населыriц"tва ... 
М. ДЗЕРГАЧОf, 

дз яр жа утаiнспектар 
Маскоускай ДАI . 

Сёння тут не так ужо 

i шматлюдна. Адны не 
зазiраюць да нас, бо не ве
даюць аб iснаваннi такога 
аддзела, другi.я: проста не 
надта iмкнуцца нагружаць 
сябе i студэнтау звыш 
праграмы. Але, упэунена, 
той, хто · хоць аднойчы 
супрацоунiчау з адцзелам 
масавай работы бiблiятэкi, 
зразумеу: з iм варта сяб
раваць. 

Супрацоунiкi аддзела 
падрыхтуюць i правяцуць 
агляд лiтаратуры на любую 
заказаную выкладчыкам 

тэму. Кнiгi (часам 
яны маюцца у сховiшчы 
толькi у адзiным экзем_. 
пляры), пра якiя пойдзе · 
размова у аглядзе, абавяз
кова будуць перададзены 
у чытальную залу, i сту
дэнт без асаблiвых цяж
касцей зможа выкары- .,. 

стаць ix пры падрыхтоуцы 
да v1абараторных цi прак
тычных заняткау. 
Накiруюць студэнтау па 

правiльнаму шляху у выву

чэннi той цi iншай тэмы i 
выстаукi неабходнай для 

праграмiраванню», «У да
памогу самастойнай рабоце 
студэнтау», <<У дапамогу 
тьIМ, хто вьmучае замеж

ныя мовы» . . Прауда, каб 
выставачная лiтаратура не 

разыходзiлас~ з <<густам,> 

КAПJIJI t. ОРЫ 
заняткау лiтаратуры 
(асаблiва зараз, калi вя
лiкая увага удзяляецца са
мастойнай рабоце). Звы- 
чайна яны афармляюцца 

на другiм i трэцiм павер
хах галоунага корпуса. На 

ix прадстаулены самыя 

новыя выданнi" што пасту
паюць у б.iблiятэку. Мена
вiта такiя вы убачьще на 
выстауках «У дапамогу 
тым, хто вьmучае палi
тычную riсторыю ХХ ст11-
rодцзя», <Jliтapaтypa па 

выкладчыкау, падбiр-аць яе 
пажадана па nададзеных 

iмi спiсах. Iнакш можа зда
рыцца,1 што кнiгi, так бы 
мовiць, будуць адарваныя 
ад жьщця. Каб пазбег
нуць гэтага, варта . нала

дз iць цесны кантакт: ад
дзел - кафедра. На жаль, 
пакуль некаторыя загадчы

кi лiчаць за лiшняе кары
стацца нашай дапамо

гай. 
Мы прапануем завесцi 

знаёмства з намi i apra-

Малад~1я людзi з чаты
рох кантынентау зямнога 

шара вуча-цца сёння у БДУ. 

Штоrод больш чым шасць
сот студэнтау у час лет
нiх канiкулау мараць на

ведаць радзiму - атры
маць неабходны прылiу 
энергii, 
эмоцый 

зарад станоучых 

пры сустрэчы з 

роднымi 1 знаёмымi. 

Але сёння нам ставяць 
палкi у колы. Якiм чынам? 

Валютныв 
пераwкоды . 

Нас у по~IМ сэнсе сло
ва ашаламiла паведамлен
не, што прагучала нядауна 

па радыё. Сутнасць яго 

у тым, што Мiнiстэрства 
паветранага транспарту 

прыняло рашэнне аб про
дажы авiябiлетау на выезд 
за мяжу за валюту. Дзве
ры гранiцы для многiх 

савецкiх людзей зачьш~ц
ца назауседы, калi гэта 
рашэнне уступiць у сiлу. 

Не лецш адчуюць сябе 
i замежныя студэнты, што 
вучацца у Савецкiм Саюзе. 
Можна зразумець урад ва

шай краiны, якi з дапамо
гай такога кроку спрабуе 
папоунiць свае валютныя 
запасы. Толькi цi паду
малi у <<вярхах>>, што гэта 
адмоуна адаб 'ецца на 
якасцi вучэбнага працэсу, 
бо доугае растанне з рад
зiмай наурад цi спрыяе 
атрьIМанню выдатных ве

дау. А дзе студэнту узяць 

валюту, каб хаця б . тры ра
зы за гады вучобы з'е
здзiць дамоу? 

АРЕШ . 

3ручиасцi 

адманяюцца · 
Менавiта так будзе 

пасля Новага года. Каб ку
пiць звычайную паштоуку, 
вам давядзецца кiравацца 
на паштамт, таму што па

штовае аддзяленне No 80, 
якое абслугоувала унiвер
сiтэт, з 1 студзеня 1991 
года лiквiдуецца. У се апе-

. рацыi, звязаныя з атры
маннем i адпраукай . карэс
пандэнцьri, паштовых пера
водау, пасылак, -з гэ·тага 
дня вы зможаце ажыцця

вiць на галоупаштамце -
у сэнсе адлегласцi гэта 
блiжэй за усё. 

нiзатарам культурна-маса

вай работы . . За гады iсна
вання аддзела (дарэчы, 

сёлета мы адзначым свой 
дзесяцiгадовы юбiлей) яго 
супрацоунi.кi назапасiлi ба
гаты вопыт правядзення 

вечароу, сустрэч, дыспутау, 
якiм мы з ахвотай · падзе

лiмся з вамi. I не толькi 
. вопьIТам, але i тымi мета-

« Брыпынты ад Некермана)) 
З'явiлiся на свет вясной 

1987 года, калi спявак i 
гiтарыст Павел Кулакоу вый
шау з групы «Суседзi.>) з наме

рам стварьщь уласны калек

тыу. Спачатку каманда звала

ся не менш экзатычна -
<<Дыяментавая брошка «No>). 
Пасля змены назвы <<Брыль
янты ад Некермана)) прыма
лi удзел у традьщыйных 

Л енiнградскiх рок-фестьшалях 

1988 i 1989 га~оу, у штога
довым маскоускiм фестьшалi 
нетрадьщыйнай музыкi <<Сы
рок» (1989), фестывалi лау
рэатау конкурса магнiтааль
бома часопiса <<Аврора>> 
(1989) i марафоне груп эк

сперыментальных напрамкау 
<<Новая музыка>) (Ленiнград, 
1990). На адбыушымся у каст~ 
рычиiку 1990 года штогадо
вым данецкiм фестьmа.л:i <<Фор
мула 9>) калектыу стау лау

рэатам. 

«Брыльянты ад Некермана)) 

выконваюць музыку, якая 

уяуляе сабой дзiуную сумесь 
лацiна-амерыканскiх i афры
канскiх рытмау: ска, рэггей, 
фанк, соул, салса. Мен·авiта 
<<БрыльянтьI>), пастаянна эк

сперыментуючы i асiмiлюючы, 
здавалася б, чужыя рускаму 
слыху рытмы, з'явiлiся засна
вальнiкамi новага напрамку i 
нарадзiлi моду на негрьщян

скую музыку. 

Састау групы: 
Павел КУЛАКОS' - накал; 
Уладзiм i р ШАПIРА - кла-

вiшныя, сiнтэзатары; 
Юрый СТАРАСЦLН - riтapa, 

бэк- вакал; 
lгар КЛЯМЕНЦ'ЕS' - бас, 

бэк-вакал; .,, 
Мiкалай ДУНАЕS'СКI - сак

сафон; 

Сяргей БАР ДЗ IН - ударныя. 
ДЫСКАГРАФIЯ : «Танцы над 

rорадам» ( 1989), « Паперка ад 
цукеркi» (1990) . 

«Два -самапёты •-
· У састау групы, якая з'я-. 
вiлася у 1987 · годзе, увайшлi 
музыканты, да той пары вядо
МЪ/Я сваiм супрацоунiцтвам з 

iншымi калектьшамi Ленiн
градскага Рок-клуба (напрык
лад, <<Час кахаць)) i «БрьUIЬЯН

ты ад Некермана»). Два гады, 

насычаныя рэпетьщыямi i сту
дыйнымi запiсамi, далi плён: 
«Два самалёты>> цалкам мя
няюць iмiдж i музычную ары
ентацыю, адмауляючыся ад 
тэкстау на звыклай рускай 

мове i уносячы у т;шцаваль

ную музыку рытмы рэггей. 
З лёгкай рукi <<Двух сама 

лётау,, у Ленiнградзе узнiкла 
мода на афрыканскую i лацiна
амерыканскую музыку. Ска i 

Яе кампазiцьu ужо паспелi 
пабьщь у шырокiм пiцерскiм 
ра'дь1ёпракаце. Музычныя ро
лiкi групы транслiравалiся у 
ТВ -шоу <<50/50)). У лiстапа
дзе 1990 -года адна з песень 

«Двух самалётау)) фiгуры
равала у хiт-парадзе Ленiи-. 

градскага тэлебачання <<Топ
сакрэт)). 

CACTAS' ГРУПЫ: 
Вадзiм ПАКРОS'СЮ 

тара, вакал, тэксты; 

Антон БЯЛЯНКIН 
бэк-вакал; 

бас, 

· Mixaiл СIНДАЛОS'СКI 
ударныя (экс-«Брыльянты ад 
Некермана» ). 
Аляксей МIХАЙЛАS' - кла

вiш11ыя (экс-«Брыльянты ад 
Некермана» ). 

рэггей, прьшрауленыя знач- ДЫСКАГРАФIЯ: «Звычай
най доляй . гумару i выконвае- ны ручны Чарокi» (1988), «Зда
мыязневычэрпнайэнерriяй, _рьщца з кожным» (1989). 
такая музыка групы. 

« Павуцiна• 
Група <<Павуцiна,,, што спа

. вядае гарманiчны хаj'>д-рок, 

была створана у 1988 годзе. 
Узяушь1 за аснову сваёй 

музыкi класiчны хар13;-рок па
чатку 70-х, узбагащушы яго 
элементамi арт-J)ока i надау~ 
шъ1 агулънаму гучанню моц 1 

напор, якi уласцiвы 'музьщы 
мiнулага дзесяцiгоддзя, му
зыканты дасягнулi непаутор
нага сауида, выкрысталiзава
нага потым шматл:iкiмi рэ
петьщыямi. 
Чыста . стьuriстычна пошу

кi групы блiзкiя да таго пласта 
рока распрацоукай якога зай
маецца канадска,я група 
«Раш)). 

У арсенале групы - запi
саны у 1989 годзе альбом 
«Крах,), частка песень з якога 

падрыхтавана да выпуску у 
1990 годзе на вiнiле фiрмы 
<<МелодЫЯ>), i дзве канцэртныя 
праграмы. • 
Паралельна з павышэннем 

тэхнiкi iгры музыканты <<Па
вуцiньD> надаюць увагу i 
дэталёвай распрацоуцы ' сцэ
нiчнага iмiджу групы. Дэкара

цыi i пiратэхнiчныя эфекты 
- неад'емныя элементы кан-

цэртных шоу саставу. 

За час свайго iснавання 
«Павуцiна)) была удзельнiкам. 

аднаго з буйнейшых ро~-.фо- · 
румау краiны - фестывалю 
лаурэатау конкурсу магнiта
альбомuу ча,:оп i са «Авр'1ра» 
( 1989. верасень), праграмы 

' <<Тры раунды у стылi Хард
н-хэвi», фестывалю «Белыя !с!О 
чы рок-н-рола»; выступала 

у шоу «Iнтэршанс». 

CACTAS' ГРУПЫ: 
Мiкалай КУДРАS'ЦАS' 

вакалiст, у голасе якоrа добра 
чуюцца блюз-авыя iнта11 ацыi э 
папраукай на уцяжаранае гу- · 
чанне rрупы; 

Вячаслау ШАМАЕУ - кла
вiшнiк i бас-riтарыст · у адной 
асобе, надэенны фундамент 
рытм-се!<цыi rрупы; 

Сяргей ШАМАЕS' - адзiн 
э самых тэхнiчных ударнiкау 
Ленiнградскага рок-клуба; 

Вадэiм БЛЕЙЗIЗЕН - вiр
туоэ, якi уражвае не толькi 
хуткасцю iгры , але i нестандарт
насцю мыслення i захапдяючым 
iмправiзацыйным сола; 

Cяpreii ЛЯ ПУНОS' - пiратэх 
нiчныя эфекты; 
Аляксандр ЛЯПУНОS' · 

менеджэр групы. 

«Дyxit 
«Адкрыццё - 89)) · с я род 

спець1ялiстау i крытыкау»,
так шсала пра групу у студзс- ,. 

нi 1990 года ленiнградская 
газета <,Смена», падводзячы 
выюю папярэдняга ;музыч

нага сезона. Практычна за 

адзiн год групе удалося за
няць дастойнае месца у пiцер
скай iepapxii рок-груп. 
Музыка <<Духау» - гэта 

бард-рок, але з шырокiм 
выкарыстаннем духавых iн
струментау. Баян, якi часта 
гучьщь на ix канцэртах, лiшнi 
раз сведчыцъ аб народных ка
ранях музыкi калектьmу. 

«Духi» паспяхова -выступi-

лi на традьщыйным, сёмым 
па лiку Ленiнградскiм рок
фестьшалi; на рок-форуме лау
рэатау конкурса часопiса <<Ав
рора>) (1989); музыка групы 
гучала у вусных выпусках 

газеты <,Смена>>. 

CACTAf ГРУПЫ: 
Mixaiл БАШАКОS', вакап, 

гiтара; 
Павел . КВАША - са1<сафон, 

баян , бзк-вакал; 
Mixaiл СУЛЫН - ударныя; 
Валянцiн BACIЛbEf - бас

riтара. 
. ДЫСКАГРАФIЯ : «Духi» 

(1989), «Шчасце» (1990). дычным:i распрацоукамi, 
якiх у нас больш сотнi, 
сцэнарыямi да правядзен
ня' свят, напрыклад, Нова- '-----------------~-----------_.;:"--' 
га года, 8 Сакавiка. 

Безумоуна, калi мыслiць 
маштабамi унiверсiтэта, 
то работа аднаго аддзела 
- капля у моры. Але i 
яна часам перапауняе ча

шу. 

С. ГРЫГОР'ЕВА, 
заrадчыца аддзела маса

вай работы бiблiятзкi. 

ЯКРАЗ ДЛЯ ВАС 

11 i 18 СНЕЖИ~ у памяшканнi Мiнскаrа цырку 
адбудзецца ШОУ-ПАНАРАМА «САНКТ-ПЕЦЯР· 
БУРГ» Ленiнrрадскаrа рок-клуба з удзелам назва
ных rруп. Панарама пашырае свае даляrляды за., 
кошт ГРАФIЮ кiраунiка ансамбля «Машыны часу» 
АНДРЭЯ МАКАРЭВIЧА, ФАТАГРАФiй АРКАДЗЯ 
БIРЫЛЮ, АНСАМБЛЯ РОК-МУЛЫ ПАНТАМI· 
МЫ, продажу кнir, rрампласцiнак, таварау СП «Ру
мiтон». Даведкi па тэл. 236-762, 261-008. Арганiзатар 
правядзення панарамы - агенства «МОСТ» . 
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сплqлткУ 
ОЬIЛА · 

ОАТЛЕЙКА ... 
Ролю казы выконвау хлопец. 

Яна з'яулялася у час святкаван
ня каляд, прыгожа убраная - у 
воуне з рqжкамi i нават з мор

дай. Гэта было нешта накшталт 
расхiннай кашулi з белага палат
на, якая надзявалася на галаву, 

а зверху прымацоувалiся усе «зне
шн iя атрыбуты» казы. Морду 
рабiлi з дзвюх драуляных пла
шак, працягнутых вяроукаю, што 

спускалася да iграючага, а ён 
торгау яе i прымушау плашкi' 
шчоукаць, бьпщам губы i зубы 
жывёлы ... 
Мажа, гэта яшчэ нельга на

зваць тэатрам: хадзiлi . валачоб
нiкi ды калядоушчыкi па вёсках 
i ~стэчках, з двара у двор, 
велrчаючы гаспадароу, выконвалi 
яны свой фальклор - з музыкай, 

з валынкай... Сцэнкi з казой у 
час ЮiJ)ЯД 1:аксама яны разыгры

валi . 
· Скамарох i i ,навалi у Бел.1рус i 

з Х II с:т.11 ·омз и i зи лil нi1; 1 io, да 
ХХ стагомзи . На вяселлях, на

родных iгрышчах яны заусёды 
былi у цэнтры увагi, ведалi шмат 
жартау, iгравы:х дыялогау, умелi 

добра спявацъ, танцавацъ, выка
рыстоувалi маскi, грым, своеасаб
лiвае адзенне, ужьmалi сцэнiчныя 
эфекты. Скамарошыя прадстау

леннi у Мlfогiм паслужылi асновай 
для стварэння рэпертуару бела 
рускага тэатра - батлейкi. 
Яна з'явiлася на Беларусi недзе 

у XVI стагоддзi, i звязана гэта 
было перш за усё з рэлiгiйным 
святам нараджэння Хрыста, а так

сама усё з тымi ж калядамi. 

Шырокаму · распаусюджанню ля
лечнага тэатра садзейнiчалi шка 
ляры 1 ,·с·\li11i1рысты, якiяу час ка
н 1 кулау паказвал i сцэны «Нара

джэн~е Хрыста «Цар Трад», iнтэр
медьн школьнага тэатра . 

Паступова батлейка перайшла 
у рукi дробных рамеснiкау i ся- · 
лян, што ,садзейнiчала нара

джэнню арыгiнальнай драматур
гii . У пастаноуках выкарыстоува
лася усё больш жьmога фалъклор-

, нага матэрыялу - прымавак, бы
тавых анекдотау, камiчных сцэ
нак. Спектаклi лялечнаrа тэатра 
былi вельмi папулярныя, янъ, да 
валiся у Мiнску, Магiлёве, Сма

ленску, Бабруйску, Гомелi, Бара
навiчах, Беразiно, Рэчьщьi, Ма
зыры, Мсцiславе, Ашмянах, Кры
чаве ... . 
Батлеечныя прадстауленнi 

адбьmалiся у спецыялъна зробле
най скрынi накшталт сялянскай 

хаты, а часам з купалам i рознай 
колъкасцю паверхау. У асноуным 
на Беларусi было вядома шэсць 
вiдау батлеек: аднапавярховыя 
( паыарамныя); двухпавярховыя: з 

лялькамi, якiя рухалiся, i кананiч
ным афармленнем; двухпавярхо

выя са спецыяльнай вежкай 
батлейкi, пабудаваныя па ' прьш-

• цыпу ценявога· тэатра; батлейкi 
з празрыстымi дэкарацыямi, якiя 
мянялiся у час спектакля; бат
лейкi -«зоркi» . 
Аднапавярховы лялечны тэатр 

нагадвау сабой 'Хату з дахам, , 
п,ярэдняя сцяна якай звычайна 
была палатнянай i паднiмалася 
як заслона у тэатры. У двухпа
вярховай батлейцы верхнi ярус 
уяуляу «неба>> i служыу для 
паказу бiблейскiх сцэн. Для верх
няга яруса было характэрна ба 
гатае i маляунiчае афармленне. 
Задняя сцяна батлейкi была рас
пiсащ1 рознымi фi:гуркамi, у цэнт
ры размяшчалася высокая, абкле
еная «залатай» паперай паукруг

лая арка, у глыбiнi якай зна
ходзiлася невялiкае узвышэнне 
накшталт царкоунага аналоя. 

З бакоу мелiся дзве меншыя ар
кi, янъ, служылi уваходам i выха
дам для лялек. Менавiта у двухпа

вярховай батлейцы захавалася 
сувязь з мiстэрыяльным тэатрам 

характэрным дЛЯ яго падзелам 

на «неба», «ЗЯМЛЮ>> _ - << рай >> i 
<<ад,> . 

На нiжнiм ярусе, якi уяуляу 
«зя млЮ>> з палацам цара Iрада 

i грал!~я сцэнкi быта~ога характа
ру. Ен .быу аформлены боЛJ;,ш' 
стрымана . Сцены былi пафарба
ваны у шэра-блакiтны колер з 
наклеенымi з белай па:перы акон
нымi рамамi. У цэнтры стаяу 
трон цара Iрада у _ выгля
дзе крэсла, такое ж крэсла стаяла 

i з левага боку. Уваход у пекла 
быу выкананы у выглядзе галавы 
пачварьi · з выскаленымi зубамi. 
Да трэцяга тыпу батлейкi адно

сiцца двухпавярховае збудаванне 
з вежай, падлога якай уяуляла 

вярчальны круг, дзе памяшчалiся 

лялькi . 
Празрыстыя дзкарацыi пятага 

тыпу батлейкi выклiкаюць асаб
лiвую цiкавасць, янъ1 вельмi па 
добныя да дэкарацый сучаснаrа 

лялечнага т.эатра. Такая батлей
ка iснавала . у к,анцы Х IX - па
чатку ХХ стагодцзя i была харак
тэрна то~кi для Беларусi. 

Нягледзячы на тое,' што батле
ечны тэатр прыйшоу да нас з За

хаду, на Беларусi ён набыу чыста 
народны характар. У iм шырока 
выкарыстоувалiся вобразы i сцэны 
у коле прывычных падзей ·сялян

скага i гарадскога жьщця. Героямi 
прадстауленняу звычайна былi 
персанажы, з якiмi непасрэдна 
у жъщцi сустракалiся гледачы: 
купец, цыган, карчмар, мужык. 

У дэкарацыйным афармленнi яс
крава бачылiся ·нацыянальныя ры
сы. Невядомыя народныя майст

ры стнарылi батлеечны тэатр у вы
глядзе невялiкiх праваслауных 

, цэрквау. аздобiлi афармленне 
абодвух ярусау вынаходлiвай 
разьбой i нацыянальным арна
ментам. 

Беларускiя · батлеечнiкi былi 
сталярамi, разьбярамi i мастака
мi. Яны самi будавалi батлейку 
майстравалi лялькi, шылi для -ix ' 
адзенне, грымiравалi адпаведна 
характару вобраза, падбiралi ат
рыбуты, што вызначалi сацыяль
нае становiшча, характар перса 

нажау. Звычайна лялъкi выраза

лiся з дрэва, касцюмы шылiся цi 

размалёувал1ся адnаведна воб
разу-характ..11ру . 

Самай дасканалай была ляль

ка цара Iрада . Ён уяуляу сабой 
сярэднiх гадо1 мужчыну з не
dрыемным выр'.!зам твару, барада 
была чорная, шырокая, густыя 
чорныя вусы i чорныя · доугiя 
простыя валасы даходз iлi да плеч. 
На лбе i памiж бровау вырысоу
валiся зморшчыны. На галаве ша
сцiзубковая карона, · абклееная 
«залатай» паперай. Рукi на шар
нiрах, у , правай, сагнутай у лок
цi, цар Iрад трымае бляшчаны 
скiпетр, левая была вьщягнута 
уперад. Апрануты у доугае прос

тае адзенне з <<залатай>> парчы з 
шырокiмi рукавамi. 
У адзеннi воiна цара ужывалiся 

пазалочаныя латы з пiырок~м1 

нащ~ечнiкамi i кароткая спаднiца. 
у правай руцэ ён трымау ка1~"-;: 

у левай - круглы шчыт. ' 
Лялька Смерць звычайна выра

залася з дрэва i нагадвала шкi~ 
лет. Яна трымала у _руках касу. 
Лялькi Антон з казой i Антонi
ха заусёды былi апрануты у бе
ларускiя касцюмы. Адзщше дзею
чых асоб другой часткi спектак
ля, што адлюстроув'ала тагачас
ную рэчаiснасць, увесь час змяня-
лася адпаведна з модай, якая была 
характэрна для розных слаёу на

сельнiцтва Беларусi. 

(3 арrыку.ло. П. Карнача 
<<Т эаr ральна-дэкарацыйн·ае 
масrацrва», змешчанага ji 

шасцirомнай <<Гicropыi 

бе.ло.рус,шга масrацrва») . 

НАЯ 
П ЕРАfВАСАБЛ ЕН НЕ 

знешняга унутранаму ад
. бываецца i рух па сцэне . 

Што ёсць чалавек - ду
хоунае цi матэрыяльнае? 
Аднойчы гэтае пытанне 
тупiковай сцяной паустала 
перад заснавальнiкам эу
рытмii Рудольфам Штэй
нерам. 1 не дазваляла 
супакоiцца, пакуль не 

авалодау ён вычарпаль
нымi ведамi аб узаема

дзея н н i у прыродзе 
чалавека двух процiлег
лых пачаткау. Дзякую
чы здольнасцi Штэйнера 
да назiрання за духоуны
мi i душэунымi працэсамi, 
якiя адбываюцца у целе 
чалавека, былi адкрыты 
узаемасувязi эмацыяналь
ных працэсау i моуных 
структур, што стала асно

вай для новага падыходу 

да мастацтва рухау, новых 
форм жэстау. ' 
Любы знешнi рух, , калi 

ён не прадугледжаны зну
тры, будзе аутаматычным, 
выпадковым цi нязграб
ным. 

Пачау· сваё iснаванне новы 
усесаюзны часопiс <<Мир 
звезд», каляровае iлюстрава

нае_ выданне «для ycix>>. Ся
род <<зораю> палiтыкi, бiзнесу 
j спорту на яго старонках бу
дуць з'яуляцца i зоркi ма
стацтва . 

* * * 

Ленiнград<JКае таварыства 
аматарау балета л1чьщь, . што 
!()НЕСКА 6у1п,· мець рацыю, 
калi аб'явiц1, 1993 год Годам 
Пецiпа. Менав iта тады славу

таму майстру харэаграфii 

споунiцца 175 гадоу. 

* * * 

У Нiёне · (Швейцарыя) за

вяршыуся XXII Мiжнароднъ1 
кiнафестьmаль адзiн з 

найбольш · аутарытэтных аг
лядау неiгравога kiнo. Галоу
ны прыз - «Залаты сестэр
цый» - атрымау фiльм «Ваш 
уходзячы аб'ект» Леанiд Аба
ленскi» («Леннавукфiльм», 

рэжысёр Юрый Захарау, сцэ

нарый Я. Цiрдатавай i П. Чар
няева, аператар ·у_ Петухоу). 

Журы адзначыла : «Фiльм 

расказвае пра жыццё акцёра 

i кiнематаграфiста Абален
скil rа, якi выступае як сведка 

i удзельнiк эвалюцыi рускай 

культуры у нашым · стагоддзi» . 

SI бачу ryкi! 
Першыя эурытмiчныя 

пастаноукi праходз iлi у 
· Гетэануме (Швейцарыя) . 
Тут упершыню адбылося 
эурытмiчнае чытанне «Фа
уста». 1 адразу было зра

зумела: эурытмii падулад
ныя тыя сферы, якiя бы

лi найбольш цяжкiмi 
для тэатральных пастано

вак,- сцэны з нябачнымi 

дзеючымi асобамi (анё
ламi, эльфамi, чарцямi) . 
Магчыма, таму Штутгарц
кi тэатр-студыя «Эурыт
меум», заснаваны у 1923 
годзе Рудольфам Штэй
нерам i М. Я . Штэйнер
Сiверс, прывёз у Савец
кi Саюз пастаноуку «Ча
лавек памiж Архангелам 
Мiхаiлам i сатаной». 

«Мова зыходзiць знут
ры чалавека, будуючыся 
па вызначаных законах. 
Такiм жа чынам i дуuJЭу
ны свет можа выказаць 

сябе у знешнiм руху, у 
жэстах, што узвышаюцца 
да узроуню бачнай мовы. 
Па сваiх выразных маг

чымасцях такi рух падоб
ны на слова цi спевы, якiя 
гучаць. Гэтай бачнай 
для вачэй мове даступна 
перадаць усю паунату 
чалавечай сутнасцi, яго 

цела, яго душу, яго дух 

ным словам цi музычнай 

i нтанацыяй, эурытмiя 
трансфармуе у жэст i ро
бiць даступнымi успры

манню у часе i прасторы . 
Яна - саудзелы~iца у 
тым, што некалi абумовi

ла жьщцё мастацкага 
твору, законы i закана

мернасцi якQrа эурытмiя 
пераутварае у празрыстую 
i плауную мову жэстау 
i паказвае гледачу адзi

ным патокам руху. 

вось прынцыпы, па

кладзеныя у аснову эурыт
м iчных рухау Рудольфам 
Штэйнерам. 
Дынамiчнае развiццё 

заканамернасцi структу

. ры, душэуныя працэсы, 
якiя хаваюцца за паэтыч0 

3 дапамогай эурытмii 
кожны галосны i зычны , 
гук набыу уласны жэст . 
Цэлая гама жэстау ад
павядае такiм душэуным 
настроям, як радасць, iро

нiя, смутак, пашана. Па 
таму ж прынцыпу аб 'ек-

«Эурытмеум» - першы 
калектыу, якi знаёмiць на
шага гледача з эурытмiч
ным мастацтвам. Прагра

ма выступленняу тэатра 
вельмi разнастайная : у 
ё_й паэзiя i проза многiх 

стаrоддзяу, класiчная му
зыка i сачыненнi вядомых 
сучасных кампазiтарау. 
Кульмiнацыsiй кожнага 
прадстаулення доугi час 
былi сольныя выступленнi 

мастацкага кiраунiка Эль
·зы Клiнк. У Мiнску Эльза 
выступала у ролi правад
нiка у свет эурьl'гмii. Але 
па-ранейшаму творчымi 
вяршынямi тэатра за

стаюцца яе поуныя экс
п рэс ii харэаграфiчныя 

кампазiцыi, сола i ансамб
лi . 

т ы у на й 1!-дпаведнасцi 

Першыя гастролi у Саю
зе, першае выступленне з 

Дзяржауным камерным 
аркестрам БССР... Для 
«Эурытмеума» мноrае · 
упершын,ю. Тым больш не
чаканасцей у М iнскага 

гледача, для якога зна

ёмства з эурытмiяй так
сама першае. 1 не апош
няе? 

3. МАРАВА. 

зямля - ваша оудзе? .. >> 
Самая кароткая рэцэнз iя на пастаноуку 

купалауцау <<Тутэйшыя» была надрукавана 
у ,, Снабодзе>> (No 11) i паведамляла, што 
а,щёр Вiктар Манаеу, выканауца ролi . Mi
, 11ъ1 :Зносака, купляючы <<Вячэрнi Мiнск», 

сказау: <<Мне «Вечерку>>, пожалуйста» . 
Пакiнем на сумленнi аутара гэты публiч

ны данос, якi ён, хай сабе i з iронiяй, 
у загалоуку назвау менавiта рэцэнзiяй. 
Нiчога не зробiш - проста аутару хочацца 
бьщъ арыгiналам у кожным прамоуленым 

· цi, тым больш, напiсань~м слове. Жаданне, 
трэба зауважьщь, цалкам натуральнае. 
Як, дарэчы, i жаданне Манаева размау
ляць тою моваю, якай ён сам захоча. 

Неузабаве пасля прэм'еры <<Тутэйшых>> 
сустрэу Вiктара у цэнтральнай кнiгарнi. 
Павiншавау, паспачувау, бо спадар «ка
лежскi рэгiстратар» меу вельмi стомлены 
выгляд. Усмешка ледзь слiзганула па ня
голеным твары - мауляу, сам бачыу, як 
прыходзiцца працаваць на сцэне ... Дарэчы, 
калi вышэйзгаданага рэцэнзента цiка
вiць падобная iнфармацыя, то - калi лас

- ка Манаеу размауляу па-беларуску 
io купiу не «Судьбу России» Бярдзяева, 
а «Беларускi каляндар». 

<<Нагаварыу бочку арыштантау,- пас
мiхнецца чыта.ч,- а нiчога толкам не раст
лумачыу - якiя <<Тутэйщыя», якi Манаеу, 
якая <<Свабода», у рэшце рэшт. 
· Нагадаю . «Тутэйшыя» - трагiкамедыя 
Янкi Купалы, напiсаная у далёкiм 1922 
годзе, з , 1927 года не перадрукоувалася. 
Некалькi не такiх ужо i даунiх выказ
ванняу пра гэты твор савецкiх крытыкау: 
« ... нягледзячы на цiкавасць самой , тэмы, 
вырашана яна драматургам · няудала i па
лiтычна няправiльна. Памылковым у п'есе 
з ' яуляецца i сама ацэнка I падзей гэта~ 
складанага i цяжкага перыяду у жьщцi 
белаw,скаrа народа, i сама трактоука ан
тьmода Зносака - настаунiка Янкi Здоль
нiка, апанаванага нацыяналiстычнымi 
iдэямi» (У. Карпа у «Па шляху сталасцi»). 
« Гiсторыя беларускай савецкай лiта_рату
ры,, папракае Купалу у «nэунай хiст-

1 касцi iдэйна творчых паз iцый» . У энцык
лапедычным даведнiку «Янка Купала» 
абвiнавачваннi яшчэ больш суровыя ... 

Вiктар Манаеу - а~цёр купалаускаrа 

6 снежня 

тэатра, лаурэат Дзяржаунай прэмii СССР 
i прэмii Ленiнскага камсамола Беларусi -
блiскучы выканауца адной з галоуных 
роляу у спектаклi. Калi на сцэне В. Манаеу, 
зала - сам быу таму сведкай - як бы 
не зауважае ycix астатнiх. Нягледзячы на 
тое, што гэтыя астатнiя - вядомыя А. 
Уладамiрскi, М. Захарэвiч, У. Кiн-Камiнскi 
- гралi таксама выда,гна. Адзiн аутары

тэтны лiтаратура - i мастацтвазнауца, якi 
на працягу усяго спектакля захапляуся 
iгрой А. Сiдаравай (Наста Пабягунская), 
вымушаны быу у рэшце рэшт прызнацца, 
щто Манаеу на галаву вышэй за ycix. 

Ну i, нарэшце. «Свабода» - незалеж
ная беларуская газета, якая нядауна стала 
легальнаю i прадаецца у кiёсках «Саюз-
друку,> . ' 

Колькi слоу пра пастаноуку Мiкалая 
Пiнiгiна. Батлейка, на мой погляд, прый
шлася у пару купалаускай сцэне. Не 
nарушылi купалауск.ае канцэпцыi i рэжысёр
скiя устаукi з б(:!IЫМ i чорным анёламi 
(пом н iце : 

У караунiцах амшалых ' 
з галавы да ног 

з дзiкiх багнау, перавалау 
выбрыу чорны бог). 
Таксама i сiмвалiчныя сцэны з дзiцячай 

калыскай, калi над немауляткам схiляюцца 
з розных бакоу польскi · ксёндз i расей
скi святар. Шэпчучы пацеры кожны на сваёй 
мове, яны як бы змагаюцца за · дзiцячую 
душу . Згадайма зноу жа Купалу: 
Прыйдуць людзi з Усходу, 

прый-дуць з Захаду людзi 
ды й спытаюцца нас: 

- Скуль, якога _вы роду, 

дзе зямля ваша будзе, 
дзе Айчызна у вас? 
Цiкавы i фiнал. З ямы, куды пападалi 

забiтыя героi, вьшаузае чырвонае палот
нiшча, даужэзнай змяёй цягнецца да калыс
кi, абвiвае яе. Але з'яуляюцца белыя анё
лы з гэткiмi ж доугiмi белымi стужк~мi. 
Калыска падымаецца угару i над сцэнай 
бел -чырвона-белы сцяг. 
Эфектна? 
Аnтымiстычна? 
Усё. М. СКОБЛА. 

эдактар 
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