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Чырвоны радок

3  9 да 19 красавіка ў В арш аве пройдзе выстаўка пад 
назвай  «ВНУ Беларусі прапаную ць...»  Б ез Беларускага  
дзярж аўнага універсітэта ей, зр а зу  мела, не абы сціся ні ў 
якім  разе. Ужо створана дэлегацы я Б Д У  д ля  ў д зелу  ў 
выстаўцы. Падрыхтоўка пачалася!

Зван іце  04, калі, барані, божа, здары цца  нешта з газам  у 
падраздзяленні, дзе вы  працуеце. A  калі раптам забу- 
дзецеся на гэты нумар тэлефона, звяртайцеся да адказнага  
за  газавую  гаспадарку Б Д У . Н азначэнне на  гэту пасаду  
нядаўна  атрымала Тэрэза  Іва на ўна  Я Ц К ЕВ1Ч .

22— 24 сакавіка ва універсітэце прайш ла Усесаюзная 
справаздачна-вы барная канф ерэнцы я зямляцтва анголь- 
скіх студэнтаў. «Прытулак» пасядж энням прадаставіў 
геаграфічны корпус.

Алкаголь —

вораг мои

ЦУДАЎ?
На працягу аднаго месяца 

— лютага — факультэт ра- 
дыёфізікі і электронікі пакіну- 
лі адразу пяцёра студэнтаў 
дзённага аддзялення. Усе яны 
былі затрыманы ў нецвярозым 
стане ў «родным» трэцім ін- 
тэрнаце. Фармулёўка адлі- 
чэння — «за амаральныя па- 
водзіны».

14 лютага сярод ночы сядзе- 
лі за  бутэлькай (магчыма, не 
адной) першакурснік Д зміт- 
рый Ціхаміраў, другакурснік 
Сяргей Сцяпанаў і два выпу- 
скнікі гэтага года — Міхаіл 
Бедуленка і Юрый Пашкевіч. 
Раптоўны візіт у кампанію 
прадстаўнікоў М аскоўскага 
РАУС і вахцёра інтэрната сяб- 
роў не напужаў, і хутка ра- 
парт міліцыянераў разам  са 
службовай запіскай дэканата, 
прысвечаныя інцыдэнту, былі 
дасланы ў рэктарат. Там  было 
прынята рашэнне развітацца 
з названымі студэнтамі, не вы- 
ключаючы і пяцікурснікаў.

Здарэнне, быццам бы, павін- 
на было ўзбударажыць ф а 
культэт і адначасова сцішыць 
аматараў спіртнога, як ія  ж ы- 
вуць у трэцім інтэрнаце. Але 
прайшло крыху больш за  ты- 
дзень, і нарад міліцыі затры - 
маў у тым ж а інтэрнаце сту- 
дэнта таго ж  факультэта 
Эдуарда Лішчынца. I тут не 
было затрымкі за  адлічэннем... 
Эдуард вучыўся на трэцім кур
се. I ёсць нейкая злая  іро- 
нія ў тым, што ў першай 
«чацвёрцы» адлічаных трэця- 
курснікаў не было. Прадстаў- 
нікоў чацвёртага курса так- 
сама. Дык можа і з іх хто- 
небудзь вырашыць папоўніць 
«няпоўны» спіс?

A вось пра далейшы лёс ад- 
лічаных юнакоў можна паду- 
маць уЖо без іроніі. He ве- 
рыцца, што развітанне з уні- 
версітэтам «закадзіруе» іх на 
астатняе жыццё ад ужыван- 
ня моцных напіткаў. А рап
там?! Сумна, што нам яны 
аб гэтым не паведамяць, нават 
калі і адбудзецца цуд...

I

Па слядах падзеі

ЗАКЛЮ ЧНЫ ТУР TAH- 
ЦАВАЛЬНАГА МАРАФОНУ 
HE АДБЫЎСЯ! У пятніцу, 
15-га, яго арганізатарам па- 
ведамілі з рэктарата, што 
тэхнічныя прычыны забара- 
няюць правядзенне універ- 
сітэцкага вечара. Па тэхніч- 
ных прычынах — фармулёўка 
зручная, што хочаш, то і ду
май. Студэнты, якія стукаліся 
17 сакавіка ў зачыненыя 
дзверы, пэўна, думалі і адчу- 
валі нешта амаль аднолька- 
вае — крыўду. Адна справа — 
прыгожа апрануцца і зрабіць 
прычоску (хто скажа, што тэ
та проста?), а зусім іншая — 
настрой. Калі ч'акаеш вечара 
з надзеяй, што ён прынясе 
НЕШТА, але спадзяванні не 
спраўджваюцца, і застаецца 
пустэча.

Сапраўды, вялікі горад 
Мінск падаўся маленькім і ці- 
хім, калі ў ім не знайшлося 
месца для заключных крокаў 
універсітэцкага марафону. 
Рэстаран? Кіно? Тэатр? Гэта 
ўсё патрабуе планавання. A 
па-за я го застаецца ўсё той 
ж а тэлеэкран і ўсё тыя ж дру-

Бывай, марафон! Назаўсёды?

каваныя радкі — ў лепшым 
выпадку. Застаюцца сустрэ- 
чы, якія можна адкласці...

А марафон завяршыўся, 
хоць і абяцалі ў аб ’яве 
перанесці на іншы дзень яго 
заключны этап. Нягледзячы 
на сумныя абставіны фінішу, 
ён выявіў шчаслівых пера- 
можцаў! Ix віншавалі ў цес- 
ным коле арганізатараў і 
ўдзельнікаў у кафэ «Гаў- 
дэамус». Як ж а адкласці

апошнія крокі доўгай дыстан- 
цыі? Засталося некалькі ме- 
траў да яе заканчэння, і рап
там на дарожцы з ’яўляецца 
важная афіцыйная асоба і 
паведамляе, што фініш спа- 
борніцтваў адбудзецца паз- 
ней — невядома дзе, невя- 
дома калі...

Няхай выбачаюць важную  
асобу ўсе, каму не ўдалося 
яшчэ раз убачыць удзельні- 
каў марафону і патанцаваць
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Сведчаць сацыёлагі

СКАЖЫЦЕ, ВЫКЛАДЧЫК...
Звычайна знакаміты я людзі прысвячаюць свае ўспаміны 

школьным настаўнікам або навуковым кіраўнікам. А 
«сярэдняе звяно» — універсітэцкі (інстытуцкі) выкладчык 
— застаецца часцей па-за  ўвагай мемуараў. Дзвю х прычын 
наўрад ці хопіць для тлумачэння гэтай з ’явы. Тут да месца 
трывалыя апытанні і даследаванні...

Сацыёлагі БДУ  лічаць гэту праблему сур’ёзнай і вартай 
вывучэння. У анкетах, як ія  яны рыхтуюць, звычайна зна- 
ходзіцца месца для пытанняў, што закранаю ць узаема- 
адносіны студэнтаў і выкладчыкаў.

Паводле аднаго з апошніх апытанняў, поўнае задаваль- 
ненне ад гэтых зносін адчуваюць 16,2 працэнта студэнтаў 
БДУ, якія прынялі ўдзел у анкетаванні. 64,1 працэнта 
паведамілі пра сваю задаволенасць толькі адносінамі з асоб- 
нымі выкладчыкамі. A 10,8 працэнта апытаных наогул не 
маюць такога пачуцця, хоць вы казаліся аб гэтым няўпэўне- 
на: «мабыць, не...»

Колькасць цалкам незадаволеных невялікая — 5,3 працэн
та, і тэта магло б абнадзейваць, калі не звяртацца да 
раздзелу анкеты, прысвечанаму крыніцам інфармацыі, якімі 
карыстаюцца студэнты. У гэтым шэрагу размовы з выклад- 
чыкамі набралі толькі 10,7 працэнта і не вытрымалі кан- 
курэнцыі з прэсай (61,2), тэлебачаннем (57,8) і, што най- 
больш паказальна, зносінамі з іншымі студэнтамі (яны 
з ’яўляюцца асноўнай інфармацыйнай крыніцай для 32 пра- 
цэнтаў апытаных).

М ожна паспрабаваць адшукаць адказы  на захаваны я ў

разам з імі. Магчыма, аргані- 
затары паспрабавалі б пера- 
несці ўрачыстую заключную 
цырымонію, калі б не частка 
прызоў у выглядзе вялізных 
тортаў з цадпісам «М ара
фон-91» — яны чакаць не маг- 
лі. Торты, як суцяшальная 
магчымасць «падсаладзіць» 
паражэнне, дасталіся чаты- 
ром парам — першай, трэцяй, 
пятай і восьмай (шостай на 
ўзнагароджанні не было). 
Пары пад нумарам 2 i 4 
атрымалі пласцінкі з танца- 
вальнымі мелодыямі — за  
тое, што ім хапіла вытрымкі 
дайсці да фіналу. A галоўныя 
ўзнагароды дасталіся Іне 
КРАКОТНIK з геафака і 
Алегу СЕВЯРЫНЧЫКУ, бу- 
дучаму юрысту. За сваю пры- 
гожую і ўражальную пера- 
могу яны падзялілі ІОООруб- 
лёў, а таксама прыз глядац- 
кіх сімпатый — аўдыёкасе- 
ты. ВІНШУЕМ!

На здымку А. ГУСАКА: Іна 
і Алег — у трэцім туры мара
фону, за некалькі хвілін да  
перамогі.

HABlHA
BA У Н ІВ Е РС ІТ Э Ц Е  

СТВОРАНА КАМІСІЯ ПА 
САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРО- 
HE СЯМЕЙ 3 Д ЗЕЦ ЬМ І 
Ў СУВЯЗІ 3  ПEPAXO- 
ДАМ  ДА  РЭГУЛЮ Е- 
МАЙ РЫНАЧНАЙ ЭКА- 
НОМІКІ. РАШЭННЕ 
ПРЫНЯТА Ў АДПАВЕД- 
НАСЦІ 3  ПАСТАНОВАЙ 
CABETA М ІН ІС Т РА Ў  
СССР, ЯКАЯ ПРАДУ- 
ГЛЕДЖ ВАЕ ТАКУЮ 
A BA PO H У. KAMI Cl Ю
ЎЗНАЧАЛІЎ ПРАРЭК- 
TAP УНІВЕРСІТЭТА 
ПЕТР Д ЗМ ІТ Р Ы Е В ІЧ  
КУХАРЧЫК, ЯМУ БУ- 
ДУ Ц Ь ДА П А М АГАЦ Ь  
ГАЛОЎНЫ БУХГАЛТАР, 
СТАР1ІІЫНІ ПРАФСА- 
ЮЗНЫХ КАМІТЭТАЎ 
СУПРАЦОЎНІКАЎ I 
СТУДЭНТАЎ, НАЧАЛЬ
Н А  А Д Д ЗЕ Л А  КАДРАЎ  
I ЮРЫСКОНСУЛЬТ.

Праверка паказала,

што...

сацыялагічных лічбах незразумеласці з дапамогай іншых 
вынікаў даследавання. Найбольш студэнтаў (64,7 працэнта) 
якія прынялі ў ім удзел, аддаюць перавагу свабодным 
гутаркам з выкладчыкамі ў неафіцыйных абставінах. 3  вялі- 
кім адрывам ад гэтай формы зносін ідуць дыскусіі на 
вольныятэмы (іх аматары — 16,8 працэнта адагульнай коль- 
касці апытаных). I зусім аддалена канкурыруюць сустрэчы 
ў клубах па інтарэсах, навуковыя дыскусіі і вечары пытан- 
няў-адказаў.

Які ж  вывад рабіць таму выкладчыку, для каго паў- 
нацэнныя адносіны з вучнямі не апош няя справа? Часцей 
выклікаць іх на размовы сам-насам? Пэўна, не зусім да- 
стойны гэта занятак  для дацэнтаў і прафесараў. Яны, 
хутчэй за  ўсё, чакаюць ініцыятывы з боку студэнтаў. A 
тыя, у сваю чаргу, скардзяцца на рэдкія кантакты з вы- 
кладчыкамі: у невучэбны час амаль адсутнічаюць такія ў 
40,7 працэнта апытаных студэнтаў БДУ, вельмі рэдкія — 
у 33,4, маюць магчымасць пагутарыць з выкладчыкамі пасля 
заняткаў некалькі разбў у месяц 12,5 пріацэнта, а  некалькі 
разоў на тыдзень — 6,1. A вось 5,9 працэнта тых, хто 
запоўніў анкету, не маюць такіх зносін і не мараць пра 
гэта. Фармулёўка менавіта такая, амаль абразлівая: 
«не, і няма жадання».

Тут уж о патрабуецца адказ выкладчыкаў. Але такой 
магчымасці яны не мелі — сярод іх сацыялагічныя анкеты 
з нагоды адносін са студэнтамі пакуль не распаўсюдж- 
валіся. Цікава, якія б вынікі атрымаліся?

Спірт
без

кантролю
Спірт патрэбны? Па- 

спрабуйце звярнуцца на 
кафедру біяфізікі, у лаба- 
раторыю памнажальнай 
тэхнікі, да... He, пачакай- 
це. Там ж а не так даўно 
праверка была! Па заха- 
ванню і выкарыстанню 
этылавага спірту. I амаль 
ва ўсіх падраздзяленнях 
універсітэта, якія выбрала 
бухгалтэрыя, каб «пра- 
кантраляваць», былі зной- 
дзены сур’ёзныя недахопы 
і парушэнні: неабсталява- 
ныя месцы захоўвання 
спірту, не выконваюцца 
правілы пажарнай бяспе- 
кі, адсутнічае сапраўдны 
кантроль з боку кіраўні- 
коў, выдача спірту право- 
дзіцца не па меры яго 
выкарыстання, а паквар- 
тальна.,.

Па сумных выніках пра- 
веркі ў БДУ створана ка- 
місія, якая будзе зай- 
мацца штоквартальнай ін- 
вентарызацыяй спірту. Яе 
ўзначаліў старшыня А. П. 
ГРЫШ АН0В1Ч, намеснік 
прарэктара па навукова- 
даследчай рабоце. Прыня
та рашэнне аб тым, каб 
накладаць адміністратыў- 
ныя спагнанні на пару- 
шальнікаў інструкцый па 
захаванню спірту, а віноў- 
нікаў недахопу ці псаван- 
ня каштоўнага рэчыва 
прымушаць вяртаць яго 
поўны кошт.



Пасля Чарнобылю Чыталі?

Уладзімір Альгердавіч паставіў перада мной ёмі- 
стасці. Кожная з іх на дзве трэці была запоўнена не- 

чым накшталт драблёных каменьчыкаў. Падумалася: 
вось яно, чарадзейнае рэчыва, якое можа хоць 
крыху абараніць нас ад радыяцыйнай бяспекі. I 
дзяцей нашых, і ўнукаў. Шанцуе ж людзям — тым, 
хто дадумаўся да такога.

Я ўважліва сачыла за тварам вучонага і спадзява- 
лася ўбачыць на ім гонар за сябе і за сваіх калег. 
Магчыма нават высакамернасць: вось, маўляў, якія 
мы. Аднак акрамя стомленасці і адчаю цяжка было 
штосьці заўважыць на ім.

Х О Д З І Ц Ь
В У Ч О Н Ы
3 ІДЭЯЙ

Старшы навуковы супра- 
цоўнік НД1 фізіка-хімічных 
праблем У. А. Шаблоўскі і 
яго паплечнікі сапраўды ста- 
міліся. He ад работы. Яна 
не забірае ў чалавека столькі 
сіл, як барацьба з бюракра- 
тызмам, тугадумствам і абыя- 
кавасцю.

3  сярэдзіны 60-х гадоў ву- 
чоныя універсітэта займаюц- 
ца распрацоўкай і вывучэн- 
нем фізіка-хімічных уласціва- 
сцей неарганічных сарбентаў. 
Праўда, падобная работа вя- 
лася і раней, аднак увагу 
вучоных прыцягвалі ў боль- 
шай ступені арганічныя іёна- 
абменныя смолы. Ішоў час, 
праводзіліся ўсё новыя і но- 
выядоследы. Хімікам не пада- 
балася іх «усёяднасць», якая 
перашкаджала вырашаць не- 
каторыя народнагаспадарчыя 
пытанні, у прыватнасці, у ра- 
дыёхіміі. Арганічныя смолы, 
на жаль, не селектыўныя і па- 
глынаюць усе катыёны. 3  да- 
памогай іх цяжка вылучыць з 
раствору які-небудзь элемент, 
не кранаючы іншых.

Тады і вырашылі вучоныя 
ўзяцца за  неарганічный сар- 
бенты.

Сёння, пасля аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС, тэма тэ
та надзвычай актуальная — 
ачыстка вадкіх рэчываў: ма- 
лака, вады, сокаў — ад ра- 
дыёактыўных цэзія і строн- 
цыя. Так думалі да пары да 
часу і супрацоўнікі лабара- 
торыі высокатэмпературных 
рэакцый НДІ ФХП. Асаблі- 
ва адразу пасля выбуху, ка- 
лі іх прыспешвалі — ці хутка 
будуць канкрэтныя вынікі да- 
следаванняў.

Д оўга чакаць не давялося. 
Яшчэ за  чатыры гады да та-

го трагічнага дня восемдзе- 
сят шостага У. А. Шаблоўскі 
абараніў кандыдацкую ды- 
сертацыю, прысвечаную рас- 
працоўцы сарбентаў, якія б 
дазвалялі выводзіць радыеак- 
тыўны цэзій і стронцый 
непасрэдна з першага конту
ра атамных станцый.

Такім чынам, задзел быў, 
і немалы. A потым рэзультат 
— таксама значны. Вучоныя 
не проста далі сарбент. Д зя- 
куючы іх распрацоўцы на Го- 
мельскім малочным камбінаце 
быў спраектаваны і пабуда- 
ваны спецыяльны цэх, які, 
згодна з праектнай магут- 
насцю, мог бы перапрацоў- 
ваць да  500 тон малака ў 
дзень. Гэта значыць, штодня 
людзі атрымлівалі б чыстага 
малака на 500 тон больш.

Толькі нядоўга радаваліся 
хімікі. Знайшліся людзі, якія 
ці то палічылі, што такі цэх 
непатрэбны наогул (яго як за- 
марозілі, у такім стане ён зна- 
ходзіцца і сёння), ці то засум- 
няваліся ў каштоўнасці вы- 
находніцтва. Інакш з якой на- 
годы адзін з кіраўнікоў 
Дзяржкамітэта БССР па пра- 
блемах вынікаў катастрофы 
на Чарнобыльскай станцыі 
цікавіўся ў час паездкі ў 
ЗШ А ўстаноўкай па ачыстцы 
малака ад радыёнуклідаў? 
Дарэчы, каб купіць такую 
«тэхніку», патрэбны немалыя 
сродкі — 200 тысяч долараў 
на выпрабаванні і па 100 ты
сяч за  кожны агрэгат. А на 
будаўніцтва і абсталявакне 
цэха ў Гомелі дастаткова бы
ло ўсяго 660 тысяч «драўля- 
ных» савецкіх рублёў.

Гэта рашэнне наконт кан- 
сервацыі цэха літаральна 
ашаламіла супрацоўнікаў ін-

стытута. Яно і сёння заста- 
ецца для іх загадкай. Me- 
навіта з таго дня пачаліся іх 
хаджэнні па пакутах. Кабінет 
за кабінетам, інстанцыя за ін- 
станцыяй... A вынік — павя- 
лічвалася кола знаёмстваў 
у вышэйшых эшалонах ула- 
ды і змяншалася жаданне пе- 
раконваць, даказваць, сцвяр- 
джаць. Нарэшце яно зусім 
знікла. Як і ахвота мець 
справу з дзяржаўнымі прад- 
прыемствамі і ўстановамі. 
Вучоныя вырашылі проста 
працаваць і не браць пад ува
гу дробязі. A з ’явіцца штосьці 
цікавае — прапанаваць ідэю 
для рэалізацыі ў прыватныя 
фірмы.

Напрыклад, такую. На ас- 
нове неарганічных сарбентаў, 
знойдзеных Уладзімірам Аль- 
гердавічам і яго калегамі, 
з ’явілася магчымасць распра- 
цаваць устаноўкі для ачысткі 
малака. Пры пяцікратным 
прапусканні яго цераз такую 
калонку, запоўненую сарбен- 
там, можна амаль цалкам па- 
збавіцца ад радыеактыўных 
рэчываў. Механізм дзеяння 
даволі просты. Так званыя 
сарбенты — порыстыя струк
туры. Іёны цяжкіх металаў, 
праходзячы цераз гэтыя ма- 
тэрыялы, трапляюць у грану
лы і абменьваюцца з іёнамі, 
напрыклад, натрыя. Пры гэ- 
тым іх тлушчавыя, бялковыя і 
вугляводныя ўласцівасці не 
мяняюцца.

Трупа «Шаблоўскі і K0» і 
прапануе наладзіць выпуск 
такіх установак. Яны про- 
стыя, эфектыўныя, а галоў- 
нае — недарагія. Д а  таго ж, 
іх можна выкарыстоўваць не 
толькі ў забруджаных зонах 
— нядрэнна было б ачы- 
шчаць і пітную вауу для мін- 
чан, якая ўтрымлівае вялікую 
колькасць цяжкіх металаў — 
медзі, цынку, свінца, кадмію і 
інш. I зноў, як кажуць, лезу 
я наперад — асадзі назад. 
Д зярж ава не спяшаецца ўха- 
піцца за  ідэю і паставіць вы
пуск такой «тэхнікі» на шыро- 
кую нагу. Відаць, нядрэнна 
было б забяспечыць ёю ся- 
лян, якія трымаюць кароў і 
здаюць малако дзяржаве  
(мала дзе ў рэспубліцы ат- 
рымліваецца яно чыстым), 
а таксама тых, хто жыве на
забруджанай радыёнуклідамі 
тэрыторыі. Але каб зрабіць 
гэта, патрэбна вырашыць 
шмат спадарожных праблем: 
з выпускам установак, іх 
дастаўкай, заменай адпраца- 
ваных фільтраў, якія неаб- 
ходна дзесьці хараніць. Д зяр
жаве, відаць, не пад сілу 
такія цяжкасці. Уладзімір 
Альгердавіч спадзяецца, што 
яму дапамогуць кааператывы 
і малыя прадпрыемствы. Toe- 
сёе ўж о атрымліваецца.

3. АЛЯШКЕВІЧ.

Заходнія кампаніі стаміліся ад
катаклізмаў у л . ‘ Саюзе
Гарбачоў не можа сабе да- 

зволіць адпіхнуць замежных 
укладчыкаў. Без іх яго надзеі 
на адраджэнне савецкай эка- 
номікі, якая перажывае зараз 
крызіс, ніколі не збудуцца. 
Аднак зараз, калі заходнія 
замарожваюць' крэдыты Ca- 
ветам у знак пратэсту су- 
праць жорсткай пазіцыі Tap- 
бачова, новых пагадненняў 
становіцца ўсё менш.

Недахоп фінансавання не- 
гатыўна адлюстроўваецца на 
ўж о рэалізуемых здзелках. 
Англійскі дэпартамент га- 
рантый экспартных крэдытаў, 
які ўж о забяспечыў савецкія 
пагадненні прыкладна на 4 
млрд. долараў, сцвярджае, 
што пытанне аб далейшай 
фінансавай падтрымцы зараз 
«разглядаецца». Аднак кіраў- 
нікі англійскіх кампаній гаво- 
раць, што дэпартамент ад- 
маўляёцца ад якога б ні бы
ло новага фінансавання. «Гэ
та з ’яўляецца сур’ёзнай па- 
грозай для гандлю з Савец- 
кім Саюзам»,— гаворыць 
упраўляючы кампаніяй па 
перапрацоўцы прадуктаў хар- 
чавання «АПВ бейкер лімі- 
тэд» Лоры Кэнан. 3  яго слоў, 
з планамі продажу Расійскай 
рэспубліцы абсталявання па 
перапрацоўцы  п радуктаў  
харчавання прыкладна на 40 
мільёнаў долараў зараз пры- 
дзецца пачакаць. Белы дом, 
магчыма, прыме яшчэ больш 
жорсткія меры.

Адварочваючыся ад Савец- 
кага Саюза, Захад толькі па- 
скарае хуткі ўпадак савецкай 
эканомікі. Саветы, з іх вялікі- 
мі пазыкамі і недахопам цвёр- 
дай валюты, маюць патрэбу 
ў замежнай тэхналогіі, фінан- 
саванні і спажывецкіх тава- 
рах. Апошняя змрочная пры- 
кмета ўпадку праявілася ў 
канцы студзеня, калі стала 
вядома, што дабыча нафты, 
галоўнай крыніцы цвёрдай 
валюты для Масквы, скара- 
цілася ў 1991 годзе на 7 пра- 
цэнтаў, дасягнуўшы самага 
нізкага за  12 гадоў узроўню. 
Больш таго, высокапастаўле- 
ныя прадстаўнікі нафтавай 
прамысловасці папярэджва- 
юць Гарбачова, што гэта кра
ж а, якая з ’яўляецца сёння 
буйнейшым у свеце вытвор- 
цам нафты, можа стаць у

1993 годзе яе імпарцёрам.
У гэтай блытаніне заходнія 

ўкладчыкі ўж о не ведаюць 
дакладна, хто кантралюе сі- 
туацыю. У той час як Саветы 
а б ’явілі аб сваім першым аўк- 
цыёне ліцэнзій на здабычу 
нафты і газу на тэрыторыях 
каля Каспійскага мора, нека- 
торыя работнікі нафтавай 
прамысловасці запатрабавалі 
даць ім права распараджац- 
ца здабытай імі нафтай. 
«Мы хочам сапраўднай не- 
за л е ж н а с ц і» ,— гаворы ць  
старшыня цюменскага рэгія- 
нальнага прафсаюза работні- 
каў нафтавай і газавай пра- 
мысловасці Мікалай Трыфа- 
наў. Тэты хаос пагаршаец- 
ца міжусобіцай цэнтраль- 
ных улад і непакораных рэс- 
публік.

Напрыклад, Саветы нядаў- 
на анулявалі план француз- 
скай кампаніі «Пешынэ» ад- 
носна будаўніцтва ў Арменіі 
завода па вытворчасці ўпа- 
ковачных матэрыялаў на 200 
мільёнаў долараў. Адзін з кі- 
раўнікоў гэтай кампаніі га
ворыць: «Маскоўскія бюра- 
краты адкрыта сказалі нам, 
што не хочуць буйных капі- 
талаўкладанняў у рэспублі- 
цы, якая праз пяць гадоў 
можа перастаць быць часткай 
Савецкага Саюза».

Многія бізнесмены сцвяр- 
джаюць, што Гарбачоў не мо

* ж а працягваць рэформу, 
пакуль не адновіць парадак 
у эканоміцы, якая разваль- 
ваецца. «Калі не будзе пад- 
трымлівацца хоць якая-не- 
будзь стабільнасцц няма 
ніякай надзеі на рэальныя 
(эканамічныя) перамены»,— 
гаворыць Джэймс Пффэн, 
прэзідэнт Амеры канскага  
ган дл ёвага кансорцы ума, 
аб’яднання ўкладчыкаў высо- 
кага класа ў Савецкім Саю
зе, які ўключае ў сябе кам- 
паніі «Шэерон», «Джонсан 
энд Дж онсан» і «Істмэн ко
дак».

Аднак пакуль што ўсё 
больш кампаній адмаўляюц'- 
ца ад супрацоўніцтва. He так 
даўно японскія кампаніі ака- 
залі халодны прыём савецкай 
гандлёвай дэлегацыі, якая да- 
білася капіталаўкладанняў у 
трынаццаць буйных праектаў, 
у асноўным звязаных з

прыроднымі рэсурсамі. Еўра- 
пейскія кампаніі таксама ста- 
міліся ад эканамічных катак- 
лізмаў у Савецкім Саюзе. 
Напрыклад, кампанія «Бры- 
ціш эйруэйз» адчувае цяжка- 
сці са стварэннем сумесна- 
га прадпрыемства з савец
кай авіякампаніяй Аэрафлот 
з мэтай фарміравання новай 
расійскай авіякампаніі. Тэта 
праблема ўключае ў сябе пе- 
растаноўкі ў вышыэйшым кі- 
раўніцтве Аэрафлоту і цяжка- 
сці з фінансаваннем, якое 
павінна скласці 700 мільё- 
наў долараў.

Заходнія вытворцы спажы- 
вецкіх тавараў настроены 
яшчэ больш песімістычна. 
Кампанія «П ежо» і «Дайм
лер-Бенц» замарозілі планы 
вытворчасці ў Савецкім Саю
зе легкавых аўтамабіляў  
для ўнутранага спажывання. 
Іншыя кампаніі, ашаломле- 
ныя падзеямі ў Прыбалтыцы, 
адмовіліся ад новых пра- 
ектаў. «Я бачу, як уладу бя- 
руць у свае рукі армія і КДБ, 
— гаворыць Ж ан-П ’ер Жанс, 
загадчык аддзела міжнарод- 
ных сувязей французскай 
кампаніі па вытворчасці 
адзення «Дэванле», якая ад- 
мовілася ад спроб вытворча- 
сці ў Расійскай рэспуб- 
ліцы тавараў для дзяцей.— 
Вы не можаце сказаць мне 
пра Савецкі Саюз нічога 
добрага».

Аднак некаторыя кампа- 
ніі, занятыя ў праектах, якія 
падтрымліваюцца цэнтраль- 
нымі ўладамі, працягваюць 
сваю дзейнасць. Занепакоеныя 
тым, што ніхто не пойдзе на 
значныя капіталаўкладанні ў ’ 
краіне з састарэлай сістэмай 
сувязі, Саветы вядуць перага- 
воры з кампаніямі «Алька- 
тэль», «Сіменс» і шэрагам 
аддзяленняў кампаніі «Белл» 
аб мадэрнізацыі міжнароднай 
і дальняй тэлефоннай сувязі. 
Што датычыць мясцовай тэ
лефоннай сувязі, Масква 
пачала ажыццяўленне планаў 
перадачы рэспублікам усёй 
адказнасці за кантракты з 
замежнымі сумеснымі прад- 
прыемствамі на закуп абста
лявання.

«БИЗНЕС УИК» 
(ЗШ А ).

Па сакрэту універсітэту «Сувеніраў у мяне дастаткова»..»
\ I

I Н екалы а тыдняў у на ш и м  горадзе знаходзілася  карэспан- 
дэнтка Свабоднага берлінскага радыё Катарина Г ІБ Е Л Ь . 
У дзень ад 'езду  яна  дала  кароткае інтэрв'ю аб сваім зна- 
ходж анні ў  Б еларуси

I

— Катарына, раскажы  
крыху пра сябе.

— Мне 22 гады. Заканч- 
ваю свабодны універсітэт па 
спецыяльнасці палітыка і сла- 
вістыка. 3  нядаўняга часу 
працую карэспандэнтам аддзе
ла культуры берлінскага ра
дыё. Па запрашэнню савец
кага боку прыехала на Б е
ларусь.

— I якія першыя ўражан- 
ні аб нашай краіне?

— Ш чыра кажучы, думала, 
што тут становішча намнога 
лепшае. На жаль, крыху 
расчаравалася. Перад паезд- 
кай у Ф РГ абмяняла маркі 
на савецкія рублі, мяркуючы 
расходаваць іх тут. А казалася, 
што гэта няпростая задача. 
Нават з сувенірамі праблема. 
Толькі я не адчайваюся: 
сувеніраў у мяне дастаткова 
ў выглядзе пяці- і дзесяці- 
рублёвых купюр.

— Калі ты ехала сюды,

відаць, ужо ведала, якія бу- 
дзеш рабіць рэпартажы?

— У першую чаргу, зразу- 
мела, пра моладзь. На мой 
погляд, цікавае інтэрв’ю па- 
вінна атрымацца са студэнта- 
мі універсітэта і інстытута 
культуры. Яно спадабаецца 
нямецкаму слухачу. М яне 
вельмі цікавіла таксама пра
блема экалогп. Але, на жаль, 
ваша кіраўніцтва надзвычай 
занятае, і ніхто не знайш оў 
для мяне крышачку вольнага 
часу, каб даць інфармацыю.

— Што ты думаеш пра на
шу знешнюю палітыку?

— Асабіста ў мяне выклікае 
глыбокае задавальненне на- 
ступальны характар савецкай 
знеш няй палітыкі ў барацьбе 
за  мір, сур’ёзны падыход да 
праблем раззбраення. Па-мой- 
му, ш лях да мірнай Еўропы 
ўжо не ілюзія, а рэальнасць.

— Катарына, ці хацела б 
ты, напрыклад, каб нашы га-

рады сталі пабрацімамі?
— Бясспрэчна. Берлін вало- 

дае магутнай тэхнічнай ба- 
зай, перадавым ноу-хау. Новае 
кіраўніцтва горада мяркуе за - 
дзейнічаць патэнцыял, які ма- 
ецца ў Берліне, для супра- 
цоўніцтва з Савецкім Саю зам. 
Гэта ў інтарэсах • абедзвюх 
дзярж аў: Ужо зар аз паміж 
Свабодным берлінскім універ- 
сітэтам i АН СССР ідуць пе- 
рагаворы аб сумеснай рабоце 
па барацьбе супраць С Н ІД а.

' — Пабываўшы ў нашай 
краіне, ты ўвачавідкі змагла 
назіраць тыя змены, што ад- 
бываюцца ў нас апошнім 
часам. У цябе, напэўна, 
склаліся нейкія адносіны да 
іх?

— Некалькі гадоў назад  
яны былі станоўчымі. Зараз 
многія мае суайчыннікі не 
могуць зразумець, што ваш 
урад хоча зрабіць? Бясспрэч
на адно: ці ён канчаткова р аз- 
валіць краіну, ці выведзе яе з 
крызісу. Змяніліся на Захадзе 
і адносіны да Ельцына. Ano- 
шнім часам яны значна леп- 
шыя, чым да Горбі — так мы 
называем Гарбачова.

— Ці цікавішся ты вялікай 
пал ітыкай?

— Я лічу памылковым 
дзяленне палітыкі на вялікую і 
малую. Яна бывае або добрай, 
або дрэннай. Т ак, я цікаў- 
люся палітыкай. Раней пад- 
трымлівала камуністаў, а з а 
раз — «зялёных» і сацыял- 
дэмакратаў.

У канцы гутаркі мы паціснулі на развітанне рукі і 
распачалі жартаўлівую спрэчку аб тым, як павінны звяр- 
тацца адзін да аднаго камуністы і сацыял-дэмакраты — 
гаспадзін ці таварыш?

Між іншым, сёння гэта пытанне ўж о зусім не жартоў- 
нае... . -

А. ГУСАК. 
Фота АЎТАРА. I
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Якраз для вас

Паважаны сябар!
Працягваем друкаваць анкету аддзела сацыялагічных да- 

следаванняў Д зярж аўнай кніжнай палаты БССР з мэтай вы- 
вучэння папулярнасці беларускай мастацкай кнігі, выдадзе- 
най у рэспубліцы.

Запрашаем вас адзначыць ты я кнігі, якія вы прачыталі. 
Насупраць назваў твораў абвядзіце кружочкам лічбу, адпа- 
ведную вашаму меркаванню: I — прачытаў з  вялікай цікава- 
сцю; 2 — спадабалася; 3 — He ўразіла.

ПРОЗА

82. Говар B. П ялёстак і крышталь. Раман
83. Грахоўскі C. Споведзь. Аповесці і вершы
84. Дайнеко Л . Меч кн язя  Вячки. Тропой Чародея:

Романы
85. Дамашэвіч У. Камень з тары. Раман
86. Ж дан О. Самостоятельная жизнь. Повести 

о необычных и обычных людях
87. Зарэцкі М. Збор твораў. У 4-х т. Т. 2. 

Голы звер: Аповесць. Сцежкі-дарожкі. Раман
88. Земляробчы каляндар. Абрады і звычаі. Сер. 

«Беларуская народная творчасць».
89. Зона бяды: Пісьменнікі, вучоныя, публіцысты 

пра экалогію.
90. К абржыцкая Т., Рагойша В. Слядамі знічкі." 

Пра Сяргея Палуяна. Нарысы. Б-ка «Мала- 
досць»

91. Кажадуб А. Дарога на замчышча. Аповесці.
92. К азлоў А. М іражы ценяў. Апавяданні. Б-ка 

«Маладосць»
93. К азько B. Выбр. творы. У 2-х т. Т. I. 

Неруш: Раман, Апавяданні
94. К азько B. Т. 2. Хроніка дзетдомаўскага саду: 

Раман, Цвіце на Палессі груша: Аповесць

I 2 3

I 2 3

I 2 3

I 2 3 

I 2 3

I 2 3

Я там быў...

.JK У СВЕЦКІМ ЖЫЦЦІ
П а запраш энню  газеты  

«Московский Церковный Ве
стник» — органа Маскоўскай 
Патрыярхіі, я быў запрош аны 
ў рэдакцыю для азнаям лення 
з яе работай, да нядаўняга 
часу пра якую мала што 
было вядома.

Па некалькіх будынках, якія

І
стаялі практычна прыціснуў- 
шыся адзін да аднаго, ніяк 
нельга было здагадацца, што 
,тут размяш чаецца цэнтр вы- 
давецкай дзейнасці Рускай 
праваслаўнай ідарквы. Хутчэй 
мноства машын.'замежных м а
ра к наводзіАі 1 на думку аб

І нейкім замеж ным прадстаў- 
ніцтве ці пасольстве. I толькі 
маляўніча распісаныя абразы  
над уваходам у будынак 
сведчылі аб наяўнасці тут ду-

хавенства.
Пятнаццаць-дваццаць хвілін 

мне хапіла, каб абысці ўсе 
аб’екты і вярнуцца на раней- 
шае месца. Усё, як  у свецкім 
жыцці.

...Разам  з загадчыкам ад
дзела царкоўнага жыцця IWi- 
хаілам  Д У Д К О  падняліся па 
каменных прыступках на трэці 
паверх, дзе размяшчаецца рэ- 
дакцыя газеты. Атмасфера, 
якая  панавала ў кабінетах, 
нічым не адрознівалася ад 
звычайных рэдакцый. Адзінае, 
чаму можна пазайздросціць,— 
мэбля. Затое горш з тэле- 
фоннай сувяззю  —  адзін 
тэлефон на ўсю рэдакцыю.

У штат «Весніка» ўвахо- 
дзіць восем чалавек, акрамя 
ўласных карэспандэнтаў. Д ля

ажыццяўлення абмену вопы- 
там падтрымліваюцца кан- 
такты з многімі рэлігійнымі. 
выданнямі ў іншых краінах.

Пакуль праглядваў падшыў- 
кі газеты, гаспадары пры-. 
гатавалі каву. Слова за  слова 
— і пайшла гутарка. A потым 
мы невялікай групай рушылі ў 
цэнтральны будынак — «мар- 
муровы храм», як  называюць 
сталовую, дзе на сценах так- 
сама абразы  і карціны на рэ- 
лігійную тэматыку. Той, хто 
ўваходзіць у сталовую, абавя- 
зкова павінен перахрысціцца. 
Ha выхадзе таксама. Паставіў- 
шы ежу на стол, яе абавязко- 
ва патрэбна перахрысціць. T a 
xi парадак.

У сувязі з Вялікім пастом 
еж а да Пасхі толькі рас-

лінная, без мяса. На першае
— суп з гародніны. На другое
— пшонная каша, на трэцяе — 
кампот з садавіны. Зазначу: 
усе выдаткі на харчаванне бя- 
рэ на сябе царква.

П асля абеду ўсе займаюцца 
сваімі справамі. У каго каман- 
дзіроўка ў манастыр, у каго — 
у царкву, хто проста размаў- 
ляе з наведвальнікамі. Д ля 
зручнасці ў рабоце ў будынку 
знаходзіцца вялікая біблія- 
тэка, дзе  ёсць кнігі па роз- 
най тэматыцы: ад хрысціян- 
ства да атэізму.

Знаёмства з кнігамі завяр- 
шыла візіт у рэдакцыю «Мо
сковского Церковного Вестни
ка».

А. ГУСАК.
Ф ота аў тар а .

Тэст

I  ўмееце вы праводзіць вольны час?
У кожнага бываюць такія хві- 

ліны, калі ўсё здаецца марудным, 
няма куды сябе дзець, і час 
цягнецца бясконца доўга. У адных 
людзей гэта адбываецца больш ча
ста, у другіх радзей. A ёсць 
такая катэгорыя людзей, якім 
сумна не бывае ніколі. Яны заўсё- 
ды знойдуць, як выкарыстаць воль
ны час.

Паспрабуйце адказаць на на- 
ступныя пытанні і вырашыць, ці 
здольны вы не губляць час дарма.

1. Ці здаецца вам летні адпачы- 
нак кароткім?

2. Ці бывае так, што вам няма 
чым сябе заняць?

3. ЦІ спыняеце вы часам гульню 
з таварышам з-за  таго, што яна ста
ла сумнай для вас? •

4. Калі вы з сябрамі, ініцыятар

усіх гульняў — вы?
^ 5. Ці ведаеце вы хаця б чатыры 
разнавіднасці настольных гуль- 
няў?

6. Ці любіце вы проста бадзяц- 
ца’без мэты?

7. Вы любіце чытаць?
8. Вы калекцыяніруеце што-не- 

будзь?
9. Ці вядзеце вы дзённік?
10. Ці любіце рашаць красвор- 

ды?
11. Ці лічыце вы дождж у выхад- 

ныя дні катастрофай? .
12. Калі вы чакаеце каго-небудзь 

ці чаго-небудзь, ці ўмееце заняць 
сябе, каб не нервавацца?

Адно ачко вы атрымаеце за  ад- 
каз «так» на пытанні I, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12 і столькі ж за  адмоўны 
адказ на пытанні 2, 3, 11.

A цяпер падлічыце.
Калі ў вас больш чым 8 ачкоў, вы 

ўмееце праводзіць вольны час. Вашы 
сябры ніколі не сумуюць з вамі, 
ды й для вас смутак не занятак. 
Такой якасці можна толькі пазай- 
здросціць.

Ад 4 да 8 ачкоў: у вас, як у боль- 
шасці людзей, бываюць дрэнныя 
дні, калі нічога не атрымліваеццц, 
нічога не радуе. Вы ведаеце, што ня- 
дрэнна мець на запас нейкае захап- 
ленне, якое ў любым становішчы 
дапаможа хоць крышачку палеп- 
шыць ваш настрой.

Менш чым 4 ачкі: калі вы шчыра 
адказ алі на пытанні і вас сапраў- 
ды нічога не цікавіць — паспра
буйце паназіраць за  тымі, хто ўвесь 
час чымсьці заняты, і, магчыма, вы 
навучыцеся берагчы свой час.

95.

96.

97.
98.

99. 
100. 
101. 
102. 
■103.

104.

105.

106.
107.

108.

109.

110. 

111. 

112.

113.

114.
115.

116.
117.
118.

119.

120. 
121. 
122.
123.

124.

125.
126.

127.
128.
129.

130.
131.

132.

1133.

134.

135.

136.

Караткевіч У. Збор твораў. У 8-мі т. Т . 6.
Хрыстос прызямліўся ў Гародні: (Евангелле 
ад Іуды) Раман I 2 3
Караткевіч У. Т . 7. Дзікае паляванне караля 
Стаха: Аповесць, Чорны зам ак Альшанскі: Р а 
ман
Караткевіч У. Т. 8. Кн. I. П ’есы, Нарысы. 
Кацюшэнка М. Прызнанне левага крайняга:
Раман, Аповесць 
Конев Ф . Снегопад. Повести 
Крываль С. Аднойчы летам. Апавяданні 
Кудрявцев А. Бессонница: Рассказы , повести 
Ласкоў I. На падводных крылах. Аповесці 
Ліпскі У. Невядомы: Аповесць пра Ігната 
Грынявіцкага 1 2  3
Лойка А. Францыск Скарына, або Сонца 
М аладзіковае. Раман-эсэ 1 2  3
М акаёнак А. Збор твораў. У 5-ці т. Т. 5. Гума- 
рэскі, фельетоны, артыкулы, інтэрв’ю, дзён- 
нікі, нататкі, пісьмы ' I
Мартинович А. Травинка и камень. Повести I
Марчук Г. Вочы і сон. Сава Дым і яго 
палюбоўніцы: Раманы I
Місько П. Хлопцы, чые вы будзеце... Раман 
у 2-х кн. I
Мыслівец В. Выгнанне грэшнікаў. Дакум. 
аповесць I
Навуменка I. Апрасцімся, сябры... Апавя- 
данні. Б-ка «Вожык» I
Падбярэзскі Д. Уверцюра: Апавяданні і
аповесць I
Пад знакам  Стральца. Апавяданні. Б-ка 
«Маладосць» I
Палітыка П. Праверка. Сатырычныя апа- 
вяданні I
Пантюшенко Т . Главный врач. Роман I
Перад маімі вачыма. Апавяданні. Б-ка 
«Маладосць» I
Попов Т. За  тридевять планет. Повесть I
Прокша Л. Урокі любові і нянавісці. Раман I
Пташнікаў I. Збор твораў. У 4-х т. Т . I.
Чакай у далёкіх Грынях: Раман, апавядагіні 1 2  3
Пташнікаў I. Т . 2. Тартак, Найдорф: Аповесці, 
апавяданні 1 2  3
Пучинский Ю. Смоленское шоссе. Рассказы  1 2  3
Раніш няя дарога. Творы маладых аўтараў 1 2  3
Рубанаў У. Светлы ручай любові. Аповесці 1 2  3
С аламаха У. Цяпло чужога сэрца. Аповесцд, 
апавяданні 1 2 3
Сердюков В. На излёте лояльности. Публи
цистика
Сіпакоў Я. Ж урба ў стылі рэтра. Кніга прозы 

■Скрыган Ян. Некалькі хвілін чужога жыцця: 
Апавяданні, успаміны, роздум 
Сульянов А. Голубые снега. Роман 
Сцяпан У. Вежа. Апавяданні 
Тарас В. День времени. Избранные повести и 
рассказы
Ткачоў П. Ч ас світальнай зоркі. Аповесці 
Федарэнка А. Гісторыя хваробы: Аповесць, 
апавяданні 1 2  3
Чорны К . Збор твораў. У 6-ці т. Т. 5.
Сумліцкая хроніка, Смага: Аповесці, апавя- 
данні, публіцыстыка 1941 — 1944 1 2 3
Цвяткоў У. Усё наадварот. Гумарэскі. Б-ка 
«Вожык».
Ш амякін I. Драма: Аповесці, гістарычныя 
сцэны
Ш ахавец У. Дарога пачыналася ў Бярозаўцы.
Аповесці. ,
Якубовіч У. Клапатлівы ш эф. Апавяданні, 
гумарэскі. Б-ка «Вожык» 1 2  3

2 3 

2 3

С а к р Э Т  ф І р М Ы  «выйдзе» на сесію з-за та-

Даеш
усеагульную

флюараграфіза-
цыю!

Спачатку — флюарагра- 
фія, потым здача кніг у 
бібліятэку і толькі тады 
— экзамены. Такі парадак 
допуску да заліковай сесіі 
ўстанавіў рэктарат Kapa- 
гандзінскага універсітэта. 
Студэнт ужо да ўсяго пры- 
вык і не будзе здзіўляц- 
ца, калі ў наступны раз не

го, што не заплаціў кам- 
самольскія ўзносы ці но- 
сіць «нестатутную» пры- 
чоску.

Студэнтам — 
дзешавей

Я K і многія студэнцкія 
«шматтыражкі», газета 
Башкірскага універсітэта 
«Кафедра» зараз не будзе 
бясп латн а  разд авац ц а  
ўсдм жадаючым. Цэны на 
паперу к а т а с тр а ф іч н а  
ўзраслі, а датацый няма. 
Таму рэдакцыя вырашыла 
выходзіць з цяжкага ста-

новішча з дапамогаи чыта- 
чоў. За межамі 'студгарад- 
ка газета будзе каштаваць 
25 капеек, але супрацоў- 
нікам і выкладчыкам уні- 
версітэта яе прапануюць за 
15, а студэнтам яшчэ тай
ней — за 10 капеек.

Падайце былому 
прафесару

Прафсаюзны камітэт Ki- 
еўскага універсітэта ства- 
рыў фонд дапамогі скаро- 
чаным супрацоўнікам і аб- 
завёўся адпаведным рахун- 
кам у банку. Пасільны

ўзнос — 800 рублёў — ужо 
зрабіў камітэт камсамола 
ВНУ. He дарма гаворыц- 
ца: гнаны ды зразумее
гнанага.

Якіх жа мэт спадзяюцца 
дасягнуць аўтары гэтай 
фінансавай ініцыятывы? 
Па іх прагнозах, перамены 
ў вышэйшай школе патра- 
буюць вялікіх ахвяр. Зусім 
магчыма, што з ’явяцца 
беспрацоўныя дацэнты і 
прафесары. Ім якраз і па
вшей дапамагаць фонд, 
выплочваючы своеасаблі- 
вую дапамогу ў перыяд по- 
шуку новага месца работы.

1. На якой мове Вы аддаеце перавагу чытанню кніг *1 
беларускіх пісьменнікаў?
1. на беларускай j
2. на рускай
3. усё роўна 2

2. Ці адчуваеце Вы змены ў выданні нацыянальнай лі- 
таратуры ў рэспубліцы?

Калі «так», то якія? . . . .

Калі «не», то што Вы можаце прапанаваць дзеля ўда- 
сканальвання кнігавыдавецкай справы ў гэтым напрамку

А цяпер некалькі пытанняў пра Вас 
(Абвядзіце кружочкам лічбу насупраць Вашага адказу)

3. Ваш у з р о с т ..............................................
4. Ваша н а ц ы я н а л ь н а с ц ь ..................................
5. Ваш п о л .......................
Мужчынскі 
жаночы 

. Ваша адукацыя 
сярэдняя
сярэдне-спецыяльная 
вьцпэйшая '
Да якой сацыяльнай групы Вы належыце? 
рабочы (прамысловасці) 
калгаснік, рабочы саўгаса 
навучэнец (школы, ПТВ) 
студэнт (ВНУ, тэхнікума) 
служачы
пенсіянер .

8. Д зе  Вы пражываеце? 
у сталіцы рэспублікі 
у іншым горадзе
у сельскай мясцовасці ^

Кал^ Вы не супраць таго, каб мы мелі магчымасць су- 
працоўнічаць з Вамі далей, шчыра просім Вас паведа- 
міць:

Ваша імя і п р о з в іш ч а .............................
Ваш адрас ( т э л е ф о н ) ........................................
Д зякуем  за  ўдзел у анкетаванні!
Запоўненыя анкеты накіроўвайце на адрас:

( 220600. г. Мінск, пр. М ашэрава, 11. Д зярж аўная кніжная
|палата БССР. Аддзел сацыялогіі.

1
2

1
2 
3

1
2
3
4
5
6

1
2 
3

3 стар. « Б Е Л А Р У С К І  У Н І В Е Р С І Т З Т » 28 сакавіка 1991 года



ЗА  Р А З М О В Ы  У «МА-  
С Т А Ц К А Й  Г А С Ц І Н А Й »  АД -  
KA3 BAJ1A Ве ра н ік а  Б ЯГ УН .М А С Т А Ц К А Я  Г А С Ц І Н А Я   .....

‘  " Ч
IСтарое новае выданне

Прывітанне!

«Советский экран» ператварыўся ў «Экран». 
Знікла з вопраткі часопіса адно слова. А за 
гэтым? Тое, што засталося ад назвы, «гасцюе» 
цяпер ва ўсіх кіёсках «Саюздруку». Добры  
час надышоў для прыхільнікаў часопіса, якія 
на працягу ўсёй 65-гадовай гісторыі яго вы- 
дання ганяліся навыперадкі адзін з адным, каб 
паспець схапіць адзінкавыя экземпляры «СЭ». 
Сённяшні кошт часопіса ў паўтары рублі не 
«кусае» толькі самых заўзятых яго аматараў.

У першым нумары 1991 года адноўлены 
«Экран» надрукаваў лісты сваіх чытачоў, якія 
вымушаны былі адмовіцца ад падпіскі на любі- 
мае выданне з -за  павялічэння яго кошту. 
Трыццаці з іх, самым незабяспечаным матэры- 
яльна, рэдакцыя «Экрана» падарыла гадавую 
падпіску! A астатніх адразу пачала заахвочваць 
ілюстраванымі старонкамі, надрукаванымі на 
добрай паперы, і тым-сім для засяроджанага 
чытання.

Стваральнікі «Советского экрана» ніколі не 
хавалі свайго намеру рабіць масавы часопіс. 
Няма істотных змен у гэтым напрамку і пасля 
таго, як «Экран» перастаў быць «советским». 
Перш з а  ўсё ён стаў больш «замежным»: у пер- 
шых нумарах 1991 года дзякуючы ў асноўным 
перакладам артыкулаў з «іхняга» друку. У шта- 
це «Экрана» нават з ’явіўся супрацоўнік, які бу- 
дзе пастаянна гэтым займ ацца,— B. Баброва. 
I вось, калі ласка, можна прачытацц пра ўсе 
хваробы славутай Элізабет Тэйлар ід пра шка- 
даванне Федэрыка Феліні з нагоды адсутнасці 
ў Італіі публічных дамоў. Арыентацыя на сярэд- 
няга чытача. Але Феліні ёсць Феліні, меркаван- 
нямі нават на такую тэму ён наўрад ці задаволіў

многіх аматараў «смажанага».
У гэтым ужо праглядваенда пэўная тэндэн- 

цыя. Нягледзячы на захаваную  масавасць 
часопіса, у ім прыбавілася і элітарнасці. Дыя- 
логі журналістаў з папулярнымі акцёрамі сталі 
больш філасофскімі і аддаліліся ад высвят- 
лення толькі сямейных каранёў і інтымных 
падрабязнасцей жыцця. Прыкладаў у першых 
нумарах новага года дастаткова — інтэрв’ю 
з Алегам Барысавым, з Таццянай Васільевай.

Суседства на старонках думак Яўг. Габрыло- 
віча і рэцэнзіі на кнігу, рубрыка «Аўкцыён 
меркаванняў», пад якой больш трывала, чым 
раней, сталі разглядацца новыя фільмы, пацвя- 
рджае гэта назіранне: не толькі на масавага 
чытача разлічаны «Экран». He забываюцца 
яго аўтары таксама на аголеных жанчын, на 
каляровыя развароты з партрэтамі акцёраў і на
ват на «хваробу» большасці сённяшніх выдан- 
няў — успаміны мінулых гадоў з дзеючымі 
асобамі накшталт Сталіна, Хрушчова, Брэжне- 
ва... .

Прыбавілася ў «Экране» і настальгічнасці. 
«Як не хапае ў гэтым свеце кранаючых «паў- 
дурняў» Jlii Ахеджакавай, дзівакаватых хала- 
сцякоў Андрэя Мягкова, жыхароў добрага свету 
Эльдара Разанава»,— напісаў адзін з чытачоў 
часопіса. Такім вось настроем: «як не хапае сён- 
ня...» — прасякнута мноства радкоў, дасланых 
на аб’яўлены «Экранам» конкурс чытацкіх 
рэцэнзій «Спроба пяра». Гэта таксама нешта 
новенькае. Але зноў ж а — на працяг былой 
традыцыі: на першым месцы — сувязь з чыта- 
чом, двухбаковая і непарыўная.

А. КАЛЯ П Н

I

I

ж . - п .  БЕЛ ЬМ АНД О

С. СТАЛОНЕ

Прагулка п а  афішах

Калі Піткін 
сустрэў
Эльвіру

Сёння ў Мінску каля 20 кінатэатраў. Дзейнічаю ць так
сама відэасалоны, відэазалы і відэакафэ, а яшчэ ёсць кі- 
наэкраны ў палацах культуры. Тым не менш, для амаль што 
двухмільённага горада гэта відавочна мала. Але пара
докс заключаны нават ва ўяўнай спробе павялічыць коль- 
касць мінскіх кіназалаў, бо вынікам будзе не вельмі прываб- 
ная перспектыва. Зразумела, у тым выпадку, калі ранейшай 
застанецца наша кінапракатная палітыка і рэпертуар кіна- 
тэатраў.

Між тым, з ’ява гэта вельмі цікавая — рэпертуар. 
Пакуль шукаеш у ім нешта патрэбнае табе, паспееш 
мімаходзь нацешыцца з аднастайных назваў кінастужак, 
адзначыць, колькі разоў паўтараюцца адны і тыя ж  словы 
ў розных камбінацыях, пашкадаваць аб добрых і забытых 
карцінах. I яшчэ адзін незвычайны спадарожнік ёсць у тако- 
га занятку: на аснове кінарэпертуара забаўляльную гісторыю 
можна сачыніць... Дык пачнем. Рухацца будзем уздоўж 
афіш.

«Эльвіра — уладарка цемры» пачала сваю прагулку па 
афіш ах яшчэ ў тыя часы, калі была «Ж анчынай дня». 
Зараз яе чавцей завуць «Дрэнню», а адзін п’яны да не- 
прыстойнасці пан наогул абазваў «Рыжай Соняй». Яна па- 
лезла за  словам не ў кішэню, а на афішы. I ў адказ п ’яніца 
пачуў пра сябе: «Фуфель», а потым яшчэ мацней:
«Робат-паліцэйскі»! «Кінг-Конг»!

Але тут Эльвіра замаўчала, бо раптам грымнуў лямант: 
«Кінг Конг жывы!», і яна вымушана была стаць саюзніцай 
п’янага абражальніка — да іх з шалёнай хуткасцю нёсся 
цэлы натоўп «Вар’ятаў на стадыёне». Страшэнныя рухі су- 
праваджала «Неадстрэленая музыка» і крыкі «Яна з мятлой, 
ён у чорным капелюшы». За  некалькі крокаў да сваіх 
ахвяр жудасныя сябры «Ніндзі-забойцы» сталі рухацца 
больш павольна, але па-ранейшаму «Капытам туды, капы- 
там сюды»...

Саюзнік Эльвіры неспадзявана стаў цвярозым і хуцень- 
ка адрэкамендаваўся ёй: «Піткін». Яна прашаптала: «Зда- 
епца, нас чакае «Кашмар на вуліцы Вязаў». «He, «Тады 
я буду абараняцца»,— мужна адказаў Піткін.— Толькі 
«Дурні паміраюць па пятніцах».

У той жа момант ворагі прад’явілі ім «Ліцэнзію на за - 
бойства» і кінуліся на сваіх ахвяр. Але тыя аказаліся «Мод
ным арэшкам». «Дасягаючы немагчымага», яны пазбавілі ся 
бе і «Кашмару на вуліцы Вязаў», і «Забойства на Мана- 
стырскіх сажалках».

Але з таго дня пачаліся «Прыгоды Піткіна ў бальніцы» — 
ён атрымаў цяж кія раненні ў бойцы. Эльвіра наведвала 
новага сябра спраўна. Яе «Сатанінская прыгажосць» канчат- 
кова пазбавіла Піткіна спакою. «Ніколі такая жанчына 
не стане маёй»,— думаў ён доўгімі начамі на бальнічным 
ложку. Але Эльвіра разгадала яго складаныя думкі і 
аднойчы сонечным ранкам з ’явілася са словамі:
«Ніколі не кажы «ніколі»...

Наперадзе ў іх быў «Цяжкі сезон» і «Каханне з прыві- 
леямі», але і шчасце таксама. Калі вы спытаеце ў сённяш ня- 
га Піткіна, ці не хацеў бы ён знайсці іншую жанчыну і раз- 
весціся з Эльвірай, пачуеце ў адказ: «Разводы... разво
ды...» Гэта не для нас і не пра нас!»

Дзякуй, відэасалон!

Эротыка... паміж каментарыямі
Вельмі хочацца прыга

жосць Моцна і безупын- 
на. У паўнюткім транспар- 
це і ў грубых чэргах, на 
запляваных тратуарах і ў 
брудных сталоўках...

Адрэкамендавала яго 
адна знаёмая так: «Без 
гэтага фільма ў мяне не 
было б паловы жыцця». 
Такія словы — добрая на- 
года для сустрэчы. Але ж  
дзе? Адзіная магчымасць 
у выглядзе хатняга відэа 
ніяк не спраўджваецца.

I вось яна, падзея, дас- 
тойная ўвагі ўсяго гора

да: відэасалон кінатэатра 
«Победа» прапануе «Дзе- 
вяць з паловай тыдняў», 
фільм амерыканскага рэ- 
жысёра Эдрыяна Лайна! 
Трэба толькі прыйсці за  
паўгадзіны да адкрыцця 
касы, каб гарантаваць са
бе білет. .

Вельмі хочацца прыга
жосць..

У відэасалоне ўсяго 10 
вялікіх мяккіх крэслаў, 
значыць, можна застацца  
амаль што сам-насам з 
эк р ан ам . Там б у д з е  
не толькі жаданы фільм, 
а цэлая праграма пад наз- 
вай «Эротыка і грамадст- 
ва». Яе адкрылі кандида
ты — філасофскіх навук, 
філалагічных і мастацтва- 
знаўства. 3 дапамогай 
прахожых яны шукалі ад
каз на пытанне: чым эро
тыка адрозніваецца ад 
парнаграфіі. Размова не 
абышлася без актрысы 
Алены Якаўлевай. Яно і 
зразумела — за  яе пля- 
чыма роля прастытуткі. 
Алена засведчыла, што 
«еДзевяць з паловай тыд-

няў» — лепшая эротыка, 
якую ёй даводзілася ба- 
чыць. Каб у гледачоў была 
магчымасць параўнання, 
у праграму ўключылі 
ўрыўкі з іншых, таксама 
эратычных стужак.

А потым пачаўся першы 
з тых дзевяці з паловай 
тыдняў. Прыгожая жан
чына і прыгожы мужчына 
ў прыгожым дзякуючы ІМ 
горадзе. Першы позірк, 
другая сустрэча... Калі ге
рой і гераіня ўпершыню 
апынуліся ў пакоі з лож
кам, касета раптам спы- 
нілася, а потым на экране 
з ’явіўся не вельмі прыго
жы мужчына, зноў жа  
кандыдат навук. Ен ста- 
ранна растлумачыў не- 
дасведчанаму савецкаму 
гледачу матывы паказа- 
ных учынкаў і падрыхта- 
ваў яго да таго, што ад- 
будзецца ў фільме далей.

Вельмі хочацца прыга
жосць..

Фільм перапыняўся тым 
ж а філосафам яшчэ тры 
разы. Але ГЭТА са стужкі 
ўсё ж  не выразалі, пака- 
залі. Праўда, сачыць за  
экранам проста так было 
ўж о немагчыма, бо ў га- 
лаву настырна лезлі вы- 
значэнні «каментатара»: 
«сада-мазахізм», «эксгібі- 
цыянізм» і ўпамянутыя ім 
ж а цытаты Маркса.

Toe, што засталося ад 
«Дзевяці з паловай тыд- 
няў» паміж каментарыя- 
мі, быццам складзена з 
мноства шыкоўных фота- 
здымкаў, якія хутка змя- 
няюць адзін другі. Anepa- 
тар карціны аднолькава 
таленавіты ў нацюрмор- 
тах і жывых рухах, парт-

рэтах і пейзажах, буйных 
планах і агульных. Акцё- 
раў наогул немагчыма ўя- 
віць па-за фабулай гэта
га фільма — нездарма ўжо  
рыхтуецца дзесьці далёка 
яго працяг.

Але ёсць ва ўсім гэтым 
нешта надзвычай раз- 
дражняючае, і не дапама- 
гае пазбавіцца ад яго 
ўспамін аб славутых са- 
вецкіх рэжысёрах, апера- 
тарах, акцёрах. Яны жылі 
і Жывуць сярод нас. Затое 
мала каму з нашых зака- 
ханых ёсць дзе правесці 
ўдваіх некалькі тыдняў; 
мала хто з савецкіх мужоў 
здольны запрасіць былую 
жонку ў рэстаран; а там 
яшчэ такая мэбля, такія 
кватэры І такая садавіна... 
Дробна ўсё гэта? Напэў- 
на. Але няўжо без усіх 
дробязей, якіх не хапае 
нам, можна нармальна 
жыць? Няўжо матэрыяль- 
нае ніколі не вызначае 
духоўнае, наадварот, ідзе 
насуперак яму? Адчайныя 
пытанні ў пустэчу...

Калі заканчваюцца дзе- 
вяць з паловай тыдняў, 
гераіня дзейнічае амаль 
па-савецку: пакідае каха- 
нага, апантаная страхам 
стаць рабыняй. Можа та- 
му і асмеліліся паказаць 
гэты фільм у відэасалоне 
буйнога кінатэатра? Дру
гая версія: дзякуючы таму 
ён з ’явіўся там, што эро- 
тыкі на гэты раз аказалася 
не больш, чым каментары- 
яў да яе.

Але — убачылі, узнеслі- 
ся, вярнуліся на свае тра- 
туары... і дзякуй!

Па-ранейшаму хочац
ца прыгажосць..

Кінатэлетайп

сочы —
KI Н А СТАЛI ЦА

Так-так, папулярны курорт 
хутка стане месцам правя- 
дзення першага Усесаюз- 
нага фестываля «Кінатаўр». 
Гэта будзе спроба аб ’яднаць 
у рамках адной падзеі і 
элітарнае, і масавае кіно. 
Ha фестывалі пройдуць два 
конкурсы: першы, «інтэлек-
туальных» фільмаў, ацэніць 
прафесійнае журы, а другі, 
«лёгкіх»,— глядацкае.

I Я Ш Ч Э  А Д ЗІН !

Cnic кінафестываляў, якія 
з ’явіліся ў нашай краіне за  
апошні час, акрамя «Кіна- 
таўра», папоўніцца яшчэ і 
«Другой прэм’ерай». Яе пра- 
вядзенне намечана на краса- 
вік. Галоўная мэта — дапа- 
магчы савецкаму кінемато- 
графу. Ha першым фестывалі 
будуць паказаны фільмы, якія 
з ’явіліся за апошнія 2—3 га
ды ў пракаце. З ’явіліся і, 
быццам, зніклі. Для многіх 
з іх фестывальны экран ста
не адзінай магчымасцю яшчэ 
раз выйці да савецкага гле- 
дача.

СПАЗНІЛАСЯ  
HA 17 ГАДОЎ

прэм’ера фільма Jl. Каван.і 
« Начны парцье» ў нашай кра
ше. Толькі цяпер, пасля дэ- 
манстрацыі на фестывалі 
«Шэдэўры еўрапейскага кі- 
но, невядомыя ў СССР», 
гэту стужку, ёсць надзея, 
убачыць не толькі кіндкрыты- 
кі, але і звычайныя савецкія 
гледачы. Пэўна, ніколі не 
сціхнуць спрэчкі вакол герояў 
і ідэй «Начнога парцье», бо 
фільм гэты прысвечаны сама- 
му жудаснаму, што ёсць у све
це,— фашызму і адначасова 
самаму вечнаму — каханню.

БЕЛАРУСИ! УНІВЕРСІТЭТ
Цана 5 кап.

М ін с к а я  па -л ігр а ф ічна я  флбрыка 
аЧ ы р в о н а » зо рка» М В П А  

імя Я . К о ласа.

28 сакавіка 

Зак. 2059. 

Т. 1000 экз.
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Р У Й С К А Я ,  .9, П А В Е Р Х  4, 
П А К О І 74-75.
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