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У канцы мая факультэт 
сацыялогіі правёу апытанне 
студэнтаў універсітэта ў су- 
вяз! з  надышоўшымі зменамі 
ў сістэме вышэйшай адука- 
цыі. Блок пытанняў гэтага  
«інтэрвальнага параўналь-  
нага д асл ед ван н я», якое 
праводзіцца ў меж ах БДУ  
роўна праз год, быў частко- 
ва зменены ў параўнанні з  
мінулагоднім. Ha першым ме- 
сцы стаяла выяўленне адно- 
сін д а двухузроўневай сістэ- 
мы адукацыі. Гэта надзён- 
нае пытанне, таксам а як і 
перспектива ўвядзення пла
ты з а  навучанне, магчымасць 
сацыяльнай абароны, гума- 
нітарызацыя і беларусіза- 
цыя навучання ва універсі- 
тэце. Акрамя таго, у анкету 
былі ўключаны пытанні, ак- 
туальнасць якіх не знікае. 
Гэта і формы навучання, і 
адносіны да вольнага навед- 
вання, і задаволенасць буду- 
чай прафесіяй. Пакуль анке
ты апрацоўваю цца, вынікі 
апытання кожны мож а прад- 
бачыць, зыходзячы са свайго  
ведання «настрояў».

Цырульня ў пятым ІІІ- 
тэрнаце, не наспеўшы як 
след зацвердзіцца ў сту- 
дэнцкім асяроддзі, зачы- 
ніцца праз два-тры меся
цы. .

Гэта толькі своеасаблівы 
плацдарм для гаспадыні 
Спяжаны, якая  будзе 
працаваць у прыватным 
салоне-цырульні, што ў 
хуткім часе адчыніцца на 
праспекце Машэрава.

Ужо месяц цырульня 
абслугоўвае студэнтаў і 
супрацоўнікаў  бліжэй- 
шых інтэрн'атаў па цане 
самай ніжэйшай катэго- 
рыі. У параўнаіші, нагіры- 
клад, з цэнамі салона-цьг- 
рульні «Мечта» тут гіры- 
чоска каштуе ў наўтара- 
два разы танией. Дарэчы, 
і без чаргі: людзей ча- 
мусьці прыходзіць ня- 
шмат. Сняжана нават на
гадала дні, калі абслугоў- 
вала толькі па аднаму ча- 
лавеку.

Магчыма, справа ў тым, 
што не ведаюць студэнты 
пра такую цырульню. A 
можа ім зараз не да гэтага, 
а калі хто і хацеў бы змя- 
ніць свой знешні выгляд, 
дык пужаецца даўпяп 
студэнцкай прыкметы — 
не стрыгчыся пад час се- 
сіі.

СТУДЭНТ У СТАНЕ «ПАД ЧАС CECIb
• Ч

незвычайнага I працягваеце 
займацца штодзёнпымі спра- 
вамі?

За адказамі — да студэн- 
тау.

Юра, філфак:
— Галоўнае  — здаць экза

мен. Нічога не загадваю  на- 
перад. I  ўсё ж , калі ўсё 
абыйдзецца, дазволю сабе 
паласавацца куфелем піва.

Валера, фізфак:
— Д ля мяне здаваць экза

мены  — простая і звычайная  
справа. Там у не лічу гэта. 
Дасягненпем.

Віка, хімфак:
—  I I J t o  я  т о л ь к і  не загад

ваю: і схадзіць у кіно, і на- 
быць торт, і нават пакатацца 
на ровары...

I  ван, геафак:
— З а  некалькі дзён да эк

замену заўсёды з кім-небудзь 
спрачаюся — вялікі стымул.. 
Былі выпадкі, калі ў спрэчцы 
перамагалі іншыя, але звы- 
чайна гэта мне вельмі дапа-

К алі добра падумаць над 
загадкай: зімою і летам ад- 
наго колеру, то можна прый- 
сці да высновы, што гэта 
не толькі. яліна I не толькі 
чорпа-белы тэлевізар, а  яшчэ 
і студэнт у стане «пад час

сесіі».
Што вы звычайна робіце 

адразу, як толькі пашчасці- 
ла здаць нялёгкі экзамен? 
Тэлефануеце дадому? Набы- 
ваеце і тут ж а знішчаеце ба
нан? Ці не адчуваеце нічога

ма.гае.
Валера, філфак:
— A нічога такога асаблі- 

вага не думаю. Але заўсёды  
пасля экзамену ёсць вялікае 
жаданне легчы і хоць трош- 
кі адпачыць пад приемную  
мелодию.

Наталля, хімфак:
— Калі гэта апошні. экза

мен — магу астатнюю чист
ку дня гуляць па проспек
ту. К алі не — дык звычай
на адразу ж  рыхтуюся да 
наступных выпрабп ванн яў .

Т. КАЗАК.

ВЕДАЙ НАШЫХ!
М аргарита Лапкоўская, мастацкі кіраўнік акадэміч- 

нага хора студэнтаў. пераканана ў высоііім узроўні 
майстэрства ,творчых калектываў, што існуюць пры уні- 
версітэце. Доказам гэтаму прыведзеныя ёй факты: 
рыхтуецца да ад’езду ў Нарвегію ансамбль «Н еруш », 
на гастролі па маршруту Польшча — Германія — 
Дамія паедзе акадэмічны хор студэнтаў. Ёсць запрашэн- 
не з Італіі для ансамбля танца «К ры ж ачок».

Гэта не толькі признание беларускага мастацтва, 
але і сведчанне вядомасці універсітэцкага імя далёка 
за межамі рэспублікі.

СТЫПЕНДЫІ ІЗНОЎ 
ІДУЦЬ УГОРУ

3  I мая бягучага года стыпендыі навучэнцаў і сту- 
дэнтаў у чарговы (трэці з пачатку года) раз павыша- 
ны. У  вышэйшых навучалыіых установах студэнты 
будуць атрымліваць: гіаспяваючыя ў памеры 800 руб- 
Лёў у месяц. Хто вучыцца на «добра» і «выдатна» 
— 910. А круглыя выдатнікі — 1035 рублёў.

Павышаны штомесячныя грашовыя выплаты і сту- 
дэнтам, якія засталіся без апекі бацькоў і на поўным 
дзяржаўным забеспячэнні, воінам-інтэрнацыяналістам 
і інвалідам, якія атрымалі калецтвы і раненні на вай- 
сковай службе. Студэнтам за асаблівыя поспехі ў 
вывучэнні асобных дысцыплін і навукова-тэхнічнай 
творчасці можа ўстанаўлівацца персанальная стыпен- 
дыя Савета ВН У  у памеры 1050 рублёў у месяц. А 
таксама імянныя стыпендыі ўсіх відаў — 1365 рублёў 
у месяц.

Аспірантам вышэйшых навучальных устаноў, якія 
паступілі на работу непасрэдиа пасля заканчэння на- 
вучальнай установи, а таксама з практычнай работы са 
стажам да I года пасля заканчэння навучальнай уста
нови, і замежным асгпраитам устанаўліваецца стипен
дия ў памеры 2000 рублёў у месяц; са стаж ам прак
тычнай работы звы ш  года стыпендыі выплочваюцца ў 
памеры службовых акладаў (ставак) спецыялістаў, якія
н и м  я т п ы м л шя.пі пя п я т п л р . н н я  v  я г .г п п я и т ^ т /

А ВЫ

ЗМАГЛТ Б?

ПАСЛЯ ЛЩЭЯ -
У БДУ

Выхаванцы Б еларускага  
гуманітарнага ліцэя ў гэтым 
годзе спалучаюць свае вы- 
пускныя экзамены па асобных 
дысцыплінах з  уступнымі эк
заменам! у БДУ. Такім чы- 
нам, ва універсітэт ж адаю ць  
паступіць 5 ліцэістаў. Экзаме
ны я ш ч э  ідуць, аднак вынікі 
паказалі, што выкладчыкі 
універсітэта больш патраба-  
вальна ставяцца да якасці 
экзаменацыйных работ. Ca- 
чыненне ліцэісткі Каці Тка- 
чэнка, якое адначасова раз- 
глядалася як сачыненне твор- 
чага конкурсу факультэта 
журналістыкі, было ацэнена 
вы к л ад ч ы к ам і л іц эя  на 
«пяць», а  выкладчыкамі БДУ  
— на «чатыры».

Д ададзім  яшчэ, што Бела- 
рускі гуманітарны ліцэй — 
адзіная ў рэспубліцы ўста- 
нова, якая цалкам вядзе вы- 
кладанне на беларускай мо- 
ве па нестандартных, сама- 
стойна распрацаваны х пра- 
грамах. Клапоцячыся пра 
св а іх  вы пускн ікоў, як ія  
могуць мець цяжкасці пры 
паступленні з -за  «несупадзен- 
ня праграм », ліцэй дамовіў- 
ся з  універсітэтам.

ПАЛІТЫЧНЫ РЫНГ

«ПРЫЕМНА, ШТО Ў И1НСКУ 

ЁСЦЬ ЛIBEPAJIЫ...»
Адбылася навукова-практычная канферэнцыя на 

тэму «Прынцыпы арганізацыі грамадства на аснове 
лібералізму», арганізаваная кафедрай паліталогіі 
БДУ сумесна з Аб’яднанай дэмакратычнай пар- 
тыяй Беларусі (АДПБ).

Канферэнцыю можна разглядаць як адну з пра- 
яў палітычнага жыцця рэспублікі. Невыпадковым 
быў зварот да тэмы лібералізму. Зараз гэта адна 
з дзвюх асноўных тэндэнцый грамадскага развіцця 
рэспублікі, апазіцыйная так званаму «камуністыч- 
наму кансерватызму». Беларускі лібералізм афор- 
міўся ў апошнія гады. Яго прыхільнікі ўтвараюць 
шэраг невялікіх нацыянальных партий. Гэта актыў- 
ная апазіцыя ў парламенце. Таму палеміка, якая 
ўзнікае вакол тэорыі лібералізму, можа быць ціка- 

вай як пошук шляхоў развіцця.
Паколькі ў Pacii і Беларусі вопыт лібералізму 

надзвычай небагаты, дакладчыкі на канферэнцыі 
звярталіся да сусветна вядомых тэарэтыкаў лібе- 
ралізму, напрыклад, да прац амерыканскага лібе- 
рала Ф. А. Хайека. У рэспубліцы ўпершыню гава- 
рылася пра лібералізм на такім узроўні, і сказана 
было шмат. Аднак, прыгадаўшы шматлікія дыску- 
сіі і непагадненні прамоўцаў, можна адзначыць 
некаторую размытасць вызначэння лібералізму і 
яго гісторыі.

Калі тэорыя лібералізму выклікала шмат супраць- 
леглых меркаванняў, то мэтазгодна зірнуць на лі- 
бералізм «у дзеянні», на практыцы. У сувязі з 
гэтым на канферэнцыі прагучала прамова аб экана- 
мічных зменах у рэспубліцы, і гэта інфармацыя «з  
першых рук» наўрад ці сустрэнецца ў іншым месцы. 
Яна — пра тое, што нас чакае.

3 пункту гледжання эканамістаў, палітыка лібе- 
ралізму вядзе зараз да змены адной элітнай групы 
кіраўніцтва на другую, якая будзе адпавядаць новай 
сітуацыі. Аснова эканамічных зрухаў сёння — безу- 
моўна, приватизация. План наших лібералаў з пар
ламента наконт яе быў «сами сацыялістычны»: 
усё раздаць. Ён ж а  зараз адз'ша магчымы. Але...

У Беларусі ўжо 40 працэнтаў прадпрыемстваў 
прыватызавана. Рэальна приватизация вядзе да 
стварэння ўласніка, прыватнай маёмасці. У Беларусі 
гэты працэс пачынаецца «знізу», са згоди рабо
чих, якія не жадаюць трымаць раздадзеныя акцыі 
на руках (ім патрэбна нешта больш матэрыяльнае). 
У згодзе з законам акцыі маёмасці (г. зн. сама 
маёмасць) будуць канцэнтравацца ў руках кіраў- 
ніцтва прадпрыемстваў (3—5 чалавек могуць тры
маць пакет акций). У перспективе 5—6 працэнтаў 
ад працаздольнага насельніцтва будуць кантраля- 
ваць эканоміку рэспублікі. Так утвараецца «новая 
эліта».

Пакуль што прыватызуецца лёгкая прамысло- 
васць. Будучае, на думку дакладчыка, за  невялікімі 
прадпрыемствамі, дзе адказнасць можа ўзяць на сябе 
адзін чалавек. Пытанне аб прыватызацыі інтэлек- 
туальнай маёмасці яшчэ не ставілася.

У выніку вышэйназваных працэсаў будзе 
фарміравацца сапраўдная приватная ўласнасць. 
З'явіцца рынак акций і чэкаў, якія зараз разда- 
юцца рабочим, і развіццё спекулятыўнай рынач- 
най уласнасці прывядзе да канцэнтрацыі ўласнасці 
ў приватных руках. Адзначалася, што гэта адзіная 
магчымасць ажывіць мёртвую эканоміку. Накаплен- 
не пачатковага капіталу патрэбна для ўзнікнення 
малых прадпрыемстваў. Верагодна, што гэта будзе 
імклівы працэс. Выснова прамоўцы была такая: 
«Тое, што адбываецца,— выгадна для ўсіх».

Цікавасць да лібералізму як да комплексу ідэй, 
якія валодаюць розумамі, з боку беларускіх палі- 
толагаў і -членаў ліберальнай апазіцыі здаецца 
натуральнай. Ha канферэнцыі прагучала цікавая 
думка: «Сацыяльныя і палітычныя перакананні вы- 
значаюць тэхнакратычную пабудову грамадства 
(так, таталітарны лад нарадзіў командную экано- 
міку)». I  хаця тэорыя лібералізму, як показала кан
ферэнцыя,— рэч вельмі неадназначная, усё ж  такі 
сёння неабходна шукаць падыходы да гармані- 
зацыі чалавека і грамадства, нават у такой змроч- 
най сітуацыі, як наша.



ЯКАЯ БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ НАМ ПАТРЭБНА?

КАБ СВЕТ
«Папялушка Еўропы» ,— так вобразна назваў 

адзін са сваіх артыкулаў пра Беларусь аўстрый- 
скі аматар-перакладчык з беларускай мовы Фер- 
дзінанд Найрайтэр, які ў сваім выступленні на 
Міжнародным кангрэсе беларусістаў свету ў Мінску 
інтэрпрэтыраваў, дарэчы, што «папялушка» — «зо
лушка» хутка стане каралевай.

Як мы памятаем, папялушцы дапамагла стаць пры- 
нцэсай чароўная Фея — сейбіт «разумнага, доб
рого, вечнага», а значыць, найперш ведаў.

Сёння мы шмат гаворым і пішам аб тым, як нам 
найхутчэй увайсці ў вольную сям'ю народаў Еўро- 
пы, спадзяемся на дапамогу з Захаду, але мала 
ўсведамляем пры гэтым, што мы — Беларусь і бе
лорусы — самі па сабе ўяўляем надзвычайную 
цікавасць і нясем у сабе незлічоныя багацці, 
якія могуць прыцягваць свет і самых розных лю- 
дзей у вялікім свеце.

Тыя багацці — гэта нашы веды, тое, што мы 
ўмеем і можам рабіць. Мы можам не толькі пра- 
сіць, але і даваць. Мы багатыя ўжо тым, што маем.

Ha працягу стагоддзяў Беларусь дала свету больш, 
чым свет ведае пра яе. Гэта аксіёма, прынамсі, для 
тых, хто мала-мальскі знаёмы з айчыннай гісто- 
рыяй, культурой, пранікся духоўнай спадчынай 
нацыі, усведамляе формы і змест быта і быція 
роднага народа.

Менавіта зыходзячы з дадзенага тэзіса ў по- 
глядзе на нашы духоўныя набыткі, была і выпраца- 
вана тая асноўная канцэпцыя, на основе якой 
паспяхова і распачала сваю працу ў Мінску пры 
Беларускім дзяржаўным універсітэце Міжнародная 
школа беларусістыкі (М Ш Б) — беларускай мовы, 
літаратуры і культуры.

Я к аказалася на практы- 
цы, у асяроддзі вучоных-сла- 
вістаў жыла і жыве трывалая 
цікавасць да вывучэння ад- 
ной з рэдкіх, унікальных, 
давол і с ам аб ы тп ы х  моў 
свету — монаніта да бела
рускай мовы. р'іўца я к і да 
створанага на гзтай мове 
багацёйш ага пласта белару
скай літаратуры, да культу
ры, традыцый, ф аіьк.іпру. 
абрадаў і звычаяў,
нацыянальнага гіобыту "(кў'х 
ні, адзення, народных рамё- 
стваў, дойлідства), да нора- 
ваў і маралі, да менталітэ- 
ту народа, ягонага харак- 
тару, нацыянальнай псіхало- 
гіі, свядомасці, да ўсяго таго, 
што мы называем велізарней- 
шым гістарычным духоў- 
ным скарбам нацыі.

Летам мінулага года МШ Б 
працавала ў два тэрміны — 
у ліпені і ў жніўні. На пра
цягу месяца слухачамі школы 
пажадалі стаць больш як 
30 напукоўцаў з Польшчы, 
Германіі, Чэха-Славакіі.

Першымі слухачамі школы 
сталі віцэ-прэзідэнт Між- 
народнай Асацыяцыі белару- 
гістаў свету з Польшчы док- 
тар М. Кандрацюк — з Ban- 
ршавы, а таксама прафесары
А. Барташ эвіч, таксама з 
Варшавы, Б. Франкоўска са 
Шчэцша, Т. Левашкевіч — 
з Познані, з Германіі — док- 
тар H. Брэдэрлоў. Сярод 
слухачоў былі навуковыя су- 
працоўнікі, педагогі, студэн- 
ты, перакладчыкі, вядомыя 
ў навуковым свеце вучоныя- 
славісты. 3  Польшчы — ма- 
гістры беларускай філало- 
гіі М. Урублеўскі, доктар 
М. Вінярскі з навукова-да- 
следчага інстытута праблем 
адукацыі ў Варш аве, з Jn- 
стытута фізічнай культуры ў 
Гожуве — Ірэна Федарук, 
навуковыя супрацоўпікі з 
Гнстытута сл авя н азн аў ст-  
ва Польскай Акадзміі мавук 
H. Цэтра, K. Карабовіч. сту
денты з Беластоку і Люблі- 
на — X . Місеюк, Б. Рушкоў- 
ск I, а таксама студэнты фі- 
ласофскага факультэта Kap- 
лава універсітэта ў Чэхіі P. 
Крыжова, P. Кунцова, I. Jlyn- 
тоўцава, студэнт з Кіева — 
C. Грэценка і іншыя.

Слухачы  зай м ал іся  гіа 
йасычанай вучэбнай прагра- 
ме. Рабочы дзень будаваўся 
такім чынам, што ледзь сон- 
ца добра ўзыйдзе, штодня — 
з дзевяці гадзін раніцы і да 
адзінаццаці — практычныя

чэбная праграма і цікавыя 
вандроўкі.

Ужо сёння ёсць заяўкі на 
ўдзел у летнім семінары ад 
вучоных славістаў з Поль
шчы, Аўстрыі, Ш вейцарыі, 
Германіі, Італіі, Англіі, Аме- 
рыкі.

Пад час вучобы ў М Ш Б Mi- 
жнародная Асацыяцыя бе- 
ларусістаў свету, у . цесным 
кантакце з якой працуе шко
ла, Скарынінскі навукова- 
асветніцкі Цэнтр 19—20 жні- 
ўня праводзяць з удзелам 
слухачоў школы беларусісты- 
кі навуковую канферэнцьпо 
«А драдж энн е н ац ы ян ал ь
най самасвядомасці беларус- 
кага народа». А на закан- 
чэнне вучобы ў М Ш Б, 21 
ж ніўня, Б ед зярж у н івер с і-  
тэт і ягоныя літаратурныя ка
федры арганізоўваюць Між- 
народны сімпозіум на тэму: 
«Творчая спадчына Янкі Ky- 
палы і Якуба Коласа ў кан- 
тэксце духоўнай культуры 
народаў свету» да 110-й гада- 
віны з дня нараджэння кла- 
сікаў беларускай літаратуры.

Праграма, як бачым, даво- 
лі разгорнутая, змястоўная. 
Яе ажыццяўленню і навуко- 
вай глыбіні ў многім павін- 
на садзейнічаць і прадстаў- 
ніцтва вучоных з-за мяжы, 
геаграфія набору слухачоў у 
М Ш Б у гэтым годзе.

Заняткі ў М Ш Б, як прыня- 
та, будуць весціся з улікам 
ведання беларускай мовы: у 
пачатковай групе, з паглыб- 
леным навучаннем і па інды- 
відуальнай праграме. Нес.ум 
ценна, што будзе і інтэн-

версітэта ў Італіі Паола Галь- 
вані, які, вывучыўшы дома 
пяць замежных моў (рускую, 
кітайскую, англійскую, шпан
скую, балгарскую ), вырашыў 
авалодаць яшчэ і беларускай. 
Варта было чуць, як зусім 
нядрэнна пачаў гаварыць гіа- 
беларуску гэты таленавіты 
юнак, які выявіў незычай- 
ныя здольнасці ў авалодан- 
ні мовамі і які павёз з сабою 
з Мінска творы беларускіх 
класікаў, каб перакласці 
іх на італьянскую мову. Ака- 
зваецца, што і за невялікі 
прамежак часу можна авало
даць зусім незнаёмай мовай. 
Толькі б захацець! Ці не ста
не гэта добрым прыкладам для 
паасобных нашых службоў- 
цаў і афіцыйных асоб, гіар- 
ламентарыяў, якія ўсё яшчэ 
марудзяць з авалоданнем 
роднай мовай, так і не гаво- 
раць на мове карэннага на- 
сельніцтва. Ш кола беларус
кай філалогіі гатова дапамаг- 
чы ім і ў гэтым.

Сёння М Ш Б рыхтуецца 
прыняць новых слухачоў. Але 
зараз лёгка сказаць прыняць, 
цяжэй, а часам неймавериа 
цяжка гэта зрабіць на са- 
праўдным добрым узроўні, 
як таго патрабуюць міжна- 
родныя стандарты. Хоць не 
будзем прыбядняцца. Доб- 
рыя памяшканні атрымаў 
філалагічны факультэт, за 
што ён шчыра ўдзячны, у 
будынку былой школы пар- 
тыйнай наменклатуры. Мож- 
иа дабавіць сюды інтэрнат, 
сталоўку насупраць. Кадры 
выкладчыкаў у нас ёсць, во-

цыі, чаму б не накіраваць 
пэўную частку сродкаў па 
падгрыманне імкнення да ву
чобы. на пазнанне культур- 
нага жыцця іншых народаў. 
Выгада тут відавочная. МШ Б 
мае сувязі, бадай, з большас- 
цю славістычных і агульна- 
адукацыйных цэнтраў Еўро- 
пы, многія з якіх выказ- 
ваюць жаданне арганізаваць 
курсы бізнесу «дом а», у нас, 
з далейшай практыкай і 
зиаёмствам з дзелавым све
там у краінах за  мяжой.

Калі ласка,, Савет прадпры- 
мальніцтва, запраш аем да 
ўзаемавыгаднага супрацоў- 
ніцтва. Сродкі, якія ўкла- 
дзены ў адукацыю, навуку — 
самыя эфектыўныя і разліча- 
ны на доўгую перспективу.

He гаворачы пра тое, што 
Мінск сёння пры цягвае лю- 
дзей самых розных гірафег.ій 
з розпых краін, многія з якіх 
маглі б упаўне «гірайсці» 
школу краіназнаўства, трапіў- 
шы на летнія курсы пры БДУ. 
Запрашаем!

Увогуле, думаецца, усім 
нам трэба сёння вучыцца не 
толькі браць, але і аддаваць. 
Адкрываючы свет, адкрываць 
і сябе. Ca школай беларуса- 
знаўства, мяркуецца, добра 
маглі б супрацоўнічаць на
шы прадпрыемствы народных 
рамёстваў, фабрыкі і аргані- 
зацыі, новыя фонды і камі- 
тэты.

У сённяшйіх умовах, калі 
куды ні кіііь — усюды KJlill, 
нялёгка аж ыццяўляць нра 
граму такіх летніх школ. 
Спадзяемся на добрае стаў- 
ленне да Міжнароднай шко
лы беларусістыкі з боку за- 
цікаўленых арганізацый і
афіцыйных структур, з бо
ку дзярж аўны х структур ула- 
ды.

Калісьці, ужо, здаецца,
і нямала гад о ў , таму назад, і 
калі ідэя ўтварэння школы а 
беларусазнаўства яшчэ толь- 
кі прабівала сабе дарогу, на 
адной з нарад у Белдзярж- 
універсітэце C. C. Ш ушкевіч, 
тады яшчэ працуючы прарэк- 
тарам па навукова-даслед- 
чай рабоце ва універсітэце, 
сваім пытаннем і рашучай 
падтрымкай «падвёў рысу»
пад гутаркай на гэтую тэму: 
«Колькі трэба сродкаў на 
гэтую патрэбную справу?» — 
і тут Hfa, пачуўшы сціплы ад- 
каз, сказаў — як адрэзаў:
«Я  даю Вам гэтыя грош ы ».

Сёнтія няёмка, здавалася 
б, прасіць сродкі. Hac скрозь 
арыентуюць на тое, каб са- ’ 
мім навучыцца зарабляць. 
Але, думаецца, калі справа 
зруш ы лаея з месца, пайшла, 
як кажуць, самым неабход- 
ным было б яе падтрымаць 
і паставіць на шырокую 
дзяржаўную аснову, пайсці 
на ўтварэнне новых цэнтраў I 
навучання, што называецца 
на парадак вышэй.

ВЕДАЎ БОЛЬШ

заняткі па беларускай мове, 
затым лекцыі — па літара- 
туры, гісторыі, культуры, а 
пас.ляабедзенная пара адво- 
дзілася на дыскусіі, сустрэчы, 
круглыя сталы, гірацу ў ар- 
хівах, бібліятэках, навед- 
ванне музеяў.

Па просьбе слухачоў былі 
зроблены ксеракопіі навуко- 
вых артыкулаў, урокаў гіа 
беларускай мове і літаратуры, 
тэкстаў народных песень, а 
таксама фоназапісы фальк- 
лорных матэрыялаў, якія мно- 
гія са слухачоў павезлі з са
бою, каб выкарыстаць у сваёй 
далейшай навукова-педага- 
гічнай практыцы. Многія 
навукоўцы-педагогі ўпершы- 
I iio распачыналі выкладацьбе- 
ларускую мову і літаратуру 
ў сваіх універсітэтах.

Лекцыі ў М Ш Б чыталі 
вядомыя ў Беларусі вучоныя 
мовазнаўства, л ітаратураз- 
наўства, гісторыі, культуры: 
Jl. М. Ш акун, А. А. Лойка, 
А. Я. Супрун, Я. I. Юхо,
A. I. Мальдзіс, А. П. Грыц- 
кевіч, А. А. Крывіцкі, А. Д. 
Ляўковіч, Г. А. Цыхун, В. Д. 
Л іцвінка, У. Л. Сакалоўскі,
B. Ф . Ш алькевіч, А. М. 
Аляхновіч, Ю. В. Хадыка і 
іншыя.

Слухачы М Ш Б наведалі тэ- 
атры, пазнаёміліся з гарада- 
мі Мінск, Несвіж, Mip, Ha- 
вагрудак, Вільнюс. Пабывалі 
ў Заслаўі, Вязынцы, адпа- 
чывалі на возеры Нарач, 
удзельнічалі ва ўсебеларускім 
свяце Купалле на гары Pa- 
дагошча ў Навагрудскім раё- 
не, сустракалі ўзыход сонца 
над славутым і чароўным во- 
зерам Свіцязь. Думаецца, не 
толькі веды, але і незабыўныя 
краявіды Беларусі павезлі 
ў сваёй памяці дамоў слуха
чы школы беларусістыкі.

Сёлета М Ш Б другі раз гас- 
цінна расчыняе свае дзверы 
для ўсіх жадаючых. Летняя 
сесія будзе нраводзіцца з  I 
да 25 жніўня. Слухачоў ча- 
кае не менш насычаная ву-

сіўная штодзенная моўная 
практыка, і праца ў архи
вах і бібліятэках, будзе і 
развучванне беларускіх на
родных песень, бо праз песню 
таксама беларускае слова за
падав ў душу, каб застацца 
там назаўсёды, будуць но
выя сустрэчы, знаёмствы, ка- 
нтакты ды цікавыя падарож- 
жы па Беларусі.

Імкненне да ведаў — гэта 
прарыў у будучае. Х ацелася 
б адзначыць, што дзякуючы 
наладжаным за апошні час 
кантактам з навукоўцамі з 
іншых краін мы сёння маем 
даволі моцныя цэнтры бе- 
ларусазнаўства ў Цюрыху 
(ІП вейцарыя), дзе плённа 
працуе на беларускай ніве 
загадчыца славістычнага ад- 
дзела гарадской бібліятэкі 
Моніка Б анькоўска-Ц уліг, 
умацоўваюцца сувязі з Шэл- 
фідскім універсітэтам у Анг- 
ліі, у якім працуе Пітэр Майо, 
аўтар граматыкі беларускай 
мовы для тых, хто гаворыць 
па-англійску. Гэта першае 
такое выданне за  мяжой, пра
ца аб’ёмная, глыбокая, кар- 
патлівая. Дзякуючы намаган- 
ням таленавітага вучонага- 
славіста, даўняга і добрага 
сябра М Ш Б доктара Германа 
Бідэра, аўтара цэлага шэрагу 
грунтоўных прац па беларус
кай філалогіі і культуры, у 
кастрычніку мінулага года 
быў праведзены Міжнародны 
Сімпозіум «М оўная і куль
турная палітыка на Беларусі» 
з  удзелам беларускіх навукоў- 
цаў Л. М. ІПакуна, У. Л. 
Сакалоўскага, Г. Ф . Герасі- 
менкі і аўтара гэтых радкоў. 
Л я вытокаў утварэння МШБ 
стаялі прафесар Дэймс Дзінг- 
.іі з Інстытута славістыкі з 
Л онданскага ун іверсітэта , 
прафесар Томаш Бэрд з Нью- 
Йорку, з якімі і сёння пад- 
трымліваюцца самыя цесныя 
навуковыя і дзелавыя сувязі.

Зусім нядаўна поўны курс 
павучання ў школе завярш ыў 
выпускнік Балонскага' уні-

ПРА БЕЛАРУСЬ

пыт практычнай работы яны 
назапасілі немалы. Да гэта га 
хочац ц а д ад а ц ь  гасц ін - 
насць, зычлівасць, цеплыню 
сэрцаў нашых людзей, не- 
паўторнасць і каларыт бела- 
рускага жыцця, што мае, 
можа, найвялікшую каш- 
тоўнасць у нашых цяпераш- 
Iiix умовах і цэніцца часам 
болыи, чым «пяцізорачны» 
фешэпебельны гатэль. «Элі- 
тарны семінар», — так аха- 
рактызаваў сваё прабыццё ў 
Мінску летась прафесар з 
Познані Тадэвуш Левашкевіч. 
Цёпла, па-таварыску, па- 
сяброўску, па-сямейнаму ві- 
тае сваіх гасцей школа і уні- 
версітэт.

Х ацелася б звярнуцца да 
дзелавых колаў, да нашых 
прадпрымальнікаў, спадзею- 
чыся знцйсці сярод іх уп- 
лывовых (ды багатых!) спон- 
сараў, або фундатараў, як ка
жуць, каб працаваць разам, 
разгортваючы розныя куль- 
турна-асветніцкія і эканаміч- 
ныя праграмы, школы біз- 
несу, курсы навучання на- 
роўні з роднай іншым, за- 
межным мовам.

У  М Ш Б паступілі ціка- 
выя прапановы на гэты конт 
з некаторых славістычных і 
агульнаадукацыйных прад- 
нрымалыііцкіх цэнтраў з Анг- 
ліі, Ш вейцарыі, Францыі. 
Фінансуюць жа нашы біз- 
несмены разнастайныя «вя- 
сёлыя» праграмы, конкурсы, 
праводзяць дабрачынныя ак-

Нашай рэспубліцы неабходны, як паветра, 
народны універсітэт ці, на першы час, летні уні- 
версітэт, якія ёсць ва ўсіх развітых краінах свету, 
цэнтр, дзе б былі засяроджаны ў адзінае цэлае 
славістыка, айчынная і замежная, іншыя навукова- 
культурныя і вучэбныя праграмы, звязаныя з роз- 
нымі галінамі эканомікі, медыцыны, прамысловасці.

У кожнай ВНУ ёсць аддзелы замежных су вязей, 
а  ў штаце дэканатаў — намеснікі па рабоце з 
замежнымі студэнтамі, кафедры з выкладчыкамі на 
іх, якія працуюць пакуль што ў адзіным рэчышчы — 
вывучэнне мовы суседняй дзяржавы. A ці не лепш 
было б аб'яднаць усё гэта — і бібліятэчныя фонды, 
усё выкладанне ў адзін комплекс і з 'арыентаваць 
работу на нацыянальныя патрэбы.

ВНУ, творчыя арганізацыі і грамадскія фарміра- 
ванні, таварыствы, аб'яднанні, суполкі, якія зна- 
ходзяцца ў Беларусі і за  яе межамі, могуць ці 
маглі б устаноўліваць свае пастаянныя стыпендыі, 
цяпер у МШБ, а  ў будучым, магчыма, ва уні- 
версітэце, і штогод накіроўваць на вучобу сваіх 
слухачоў у любы зручны для іх час і на любы 
тэрмін, які неабходны для падрыхтоўкі, перапад- 
рыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі, навуковай і 
дзелавой стажыроўкі, выканання навуковых да- 
следванняў, рэалізацыі дзелавых пагадненняў, пра- 
паноў, ды ўвогуле для азнаямлення з эканаміч- 
ным, культурным і грамадскім жыццём у Рэс- 
публіцы Беларусь.

Дапамагчы стаць багацейшым яшчэ на адну мо
ву, культуру, нацыянальныя традыцыі старадаўняга 
беларускага народа — справа вартая і пачэсная 
на нашым шляху адраджэння і рэальнага напаў- 
нення незалежнасці, у будаўніцтве духоўнага на
цыянальнага дому.

Уладзімір НАВУМОВІЧ, 
дырэктар Міжнароднай школы 

беларускай мовы, літаратуры і культуры, дацэнт.
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HA КНІЖНАЙ ПАЛІЦЫ ВЫ Й Ш ЛІ ЎСЕ МЫ 3 APXIBA

СТАНЫІЕ ВЕГЕТАРЫЯНЦАМІІ
П ІРО Г С ЕЛ ЬС К І

I кг бульбы, I цыбуліна, алей, соль, чорны 
перац, 5 лы ж ак мукі.

Бульбу памыць, пачысціць, нацерці на тар- 
цы, пакласці на сіта. Калі сок сцячэ, пера- 
класці мякаць у міску, дадаць дробна парэ- 
заную і падсмаж аную  на алеі д а  янтарнага  
колеру цыбулю, соль, перац, муку, перамя- 
шаць. На змазаную  алеем бляху пакласці 
масу роўным слоем, папырскаць алеем і запек- 
чы ў духоўцы — прыкладна I гадзіну.

Есці ў гарачым выглядзе. М ожна паліць 
смятанай.

СОУС ТАТАРСКІ

I шклянка маянэзу, I бялок, 2—3 карні- 
шона, 5— 6 марынаваных грыбоў, соль, цукар, 
1/3 шклянкі смятаны.

Бялок звары ць крута, астудзіць, дробна  
пакрышыць. Карнішоны і грыбы парэзаць. Усе 
кампаненты зм яш аць з  маянэзам, прыпра- 
віць па густу соллю і цукрам, змяш аць са  
смятанай.

СУП 3 я ч н ы м і  
КРУПАМІ

Набор зеляніны і гародніны, 1/2 шклянкі 
ячных крупаў, 10 г сушаных грыбоў, 250 Г 
бульбы, 6 шклянак вады, 1/3 шклянкі смята
ны, соль, зеляніна пятрушкі.

Зеляніну і гародніну, а  таксам а бульбу, 
памыць, пачысціць, парэзаць на дробныя ка- 
валачкі, дадаць памытыя сушаныя грыбы і 
крупы, зварыць. П асаліць, дадаць смятану  
і пакрышаную зеляніну пятрушкі.

Гэтыя рэцэпты — з  кнігі «Вегетарыянст- 
ва» . Вегетарыянскія стравы », якая перакла- 
дзена з  польскай мовы і выходзіць сёлет- 
нім летам у выдавецтве «П олы мя».

Кніга незвычайная. Яна з ’яўляецца пер- 
шай кнігай пра вегетары янства не толькі ў 
рэспубліцы, але і ў СНД, нягледзячы на тое, 
што Леў Талстой быў у нас заснавальнікам  
вегетарыянства і д а  сённяшняга дня мае дзе- 
сяткі тысяч паслядоўнікаў у свеце.

«Вегетары янства. Вегетарыянскія стравы » 
складаецца з  дзвю х кніг, аб ’яднаных у адну. 
Першая частка напісана шырока вядомым 
у Польшчы і з а  яе межамі ўрачом геран- 
толагам  K. Вісьнеўскай-Рашкоўскай. У ёй 
пераканаўча раскры ваю цца аздараўленчыя  
аспекты вегетарыянскага харчавання, як пра- 
вільна зразум елае вегетарыянства гарантуе 
людзям поўнае здароўе і даволі доўгае жыц- 
цё, як яно ўплывае на лячэнне такіх хвароб, 
як склероз, гіпертанія, цукровы дыябет, экзе
ма, рак страўніка, рэўматызм і інш. У кнізе 
даю цца прыклады дыетычнага харчавання з  
выкарыстаннем галадання, садавіна-гароднін- 
най і вегетарыянскай лячэбнай дыеты мас- 
коўскага праф есара Ю. C. Н ікалаева і швей- 
царскага ўрача Бірхер-Бенера, аў тар а тэорыі 
харчовых комплексаў.

Кніга каштоўная і тым, што яна не адар- 
ваная ад  жыцця і быццам пры стасавана д а  
н аш ага нелёгкага часу. Упэўнена, што пасля 
знаём ства з  ёй многія пераканаюцца, што з  
любой сітуацыі можна знайсці выйсце, а  
са звычайных прадуктаў на нашых паліцах  
можна пры гатаваць смачны і карысны абед. 
930 прыведзеных у кнізе рэцэптаў яскрава  
сведчаць аб гэтым. Яны належаць B. Пі- 
атравякавай  і змешчаны ў другой частцы кні- 
гі. Тыя, хто набудзе яе, не пашкадуюць аб  
гэтым. Я на з ’явіцца добрым дарадчыкам  
гаспадыням.

Кнігу можна зак азац ь  па адрасу: 220600, 
г. Мінск, пр. М аш эрава, 11, вьідавецтва 
«П олымя».

Перакладчык кнігі
C. ГУЛЬЯНЦ.

ЯКРАЗ ДЛЯ ВАС

«РОДНАЕ СЛОВА»
Майскі нумар часопі- 

са «Роднае слова» («Бе- 
ларуская мова і літарату- 
ра ў школе») пачынаец- 
ца з нататкі пра тое, як 
вядзецца падрыхтоўка да 
акадэмічнай канферэн- 
цыі па беларускім права- 
nice. Гаспадарскі клопат 
пра ўнармаванне права- 
nicy ёсць і ў артыкулах 
аб беларускіх найменнях 
хімічных элементаў, аб 
правапіснай норме накш- 
талт бярэм, нясем. У гэ
тым жа раздзеле — «Ш ка
ла і нацыянальнае адра- 
джэнне» — працяг размо- 
вы пра змест літаратурнай 
адукацыі ў нашых шко
лах.

Часопіс змяшчае матэ- 
рыялы, у якіх з розных 
пазіцы й р азгл я д аю ц ц а  
асаблівасці творчасці на-

роднага песняра Янкі Ky- 
палы, празаікаў Леаніда 
Дайнекі, Вячаслава Адам- 
чыка, болып маладых пісь- 
меннікаў Алеся Асташон- 
ка, Адама Глобуса, Анд- 
рэя Федарэнкі, Анатоля 
Казлова. Падаюцца арти
кулы па методыцы выкла- 
дання мовы (у прыватнас- 
ці, аб выкарыстанні на 
ўроках апорных канспек- 
таў). Нататкі па гісто- 
рыі беларускага мовазнаў- 
ства (са спадчыны Зары- 
яна Даленгі-Хадакоўска- 
га) ілюстраваны цікавай 
картай, складзенай павод- 
ле работ вядомага даслед- 
чыка-беларусіста. Ha ёй 
паказана паш ы ранасц ь  
беларускіх гаворак на тэ- 
рыторыях па-за межамі 
сучаснай Беларусі.

У раздзеле «Калі закон-

чыўся ўрок» змешчаны 
матэрыялы для арганіза- 
тараў беларускамоўных 
летнікаў.

Раздзел «На ростапях» 
распачынаецца нататкамі 
пра купалаўскія мясціны 
на Міншчыне. У ім пада- 
ецца таксама матэрыял 
пра мастакоўскі талент 
Уладзіслава Галубка, ар
тикул «Перад мінуўшчы- 
най і вечнасцю», у якім 
ідзе размова пра неаб- 
ходнасць паважліва ста- 
віцца да месцаў апошняга 
людскога спачынку, шана- 
ваць памяць продкаў.

Часопіс знаёміць чыта- 
чоў з творчасцю і развага- 
мі пра надзённае і вечнае 
мастака Міколы Купавы, 
адзначае ўгодкі асобных 
л іт а р а т а р а ў ,  з м я ш ч а е  
вершы выкладчыка з Ma- 
гілёва Васіля Рагаўцова.

Агляд падрыхтаваў 
Іван ЖДАНОВІЧ, 

супрацоўнік рэдакцыі 
часопіса.

ЗНАЁМЫЯ ЎСЁ ТВАРЫ

Нейкая частка вашага жыцця застанецца... у архі- 
ве. Ці думаеце вы пра гэта калі-нікалі? Гэта ж не- 
благі стымул для актыўнай дзейнасці і трывалая пад- 
става для ўпэўненасці, што нічога на свеце не знікае 
бясследна.

Ba універсітэцкім архіве, куды мы запрашаем вас 
ужо не ўпершыню, можна сустрэць мноства знаёмых 
імён і дакрануцца да пажоўклых папер, якія некалі 
трымалі рукі знакамітых людзей.

Іван Паўлавіч Мележ такса
ма працаваў ва універсітэце. 
Яго асабістая справа на 17 
старонках была распачата 
2 ліпеня 1948 года, а скончана 
6 верасйя 1951 года. Адкрывае 
яе заява аспіранта Мележа 
прарэктару Белдзяржунівер- 
сітэта H. Е. Рагозіну: «П ра
шу залічыць мяне на настўп- 
ны навучальны 1948—49 год 
на работу ва універсітэце ў 
якасці выкладчыка белару- 
скай літаратуры»..

Позірк на адухоўлены, 
разумны твар маладога Івайа 
Мележа на маленькім фота- 
здымку ў к утку асабіетага 
лістка па ўліку кадраў нара- 
дж ае пытанне: а ці былі . ў 
тагачасным аддзеле кадраў 
універсітэта ф ізіян ам істы , 
якія прадказалі аспіранту 
бліскучыя перспективы, аль- 
бо графолагі, якія адразу зга- 
дзіліся з гэтым прагнозам, 
калі ўбачылі почырк гіісьмен- 
ніка? Цяпер здаецца, яго не- 
звычайны талент.павінен быў 
выглядаць відавочнасцю для 
ўсіх. Між тым, Мележу, як і 
ўсім яго сучаснікам, даво- 
дзілася пры паступленні на 
работу адказваць і на такія 
пытанні: «Ці былі ваганні ў 
правядзенні лініі партыі і ці 
ўдзельнічаў у ап азіц ы ях  
(якіх, к ал і)? ; «Ці быў у пало- 
не?»; «Ці служыў у войсках 
ці ўстановах белых урадаў?».

Цікавейшай за адказы на 
гэтыя пытанні выглядае аўта- 
біяграфія Івана Мележа, якую 
ён напісаў, калі паступаў 
на работу ва універсітэт:

«Н арадзіўся ў 1921 годзе 
ў в. Глінішча, Хойніцкага 
раёна, Палескай вобласці. 
Бацькі — сяляне, з 1929 года 
да цяперашняга часу пра- 
цуюць у калгасе (за, выклю- 
чэннем двух з паловай год, 
калі мясцовасць была акупі- 
равана нямецкімі захопніка- 
м і). У  1938 годзе я скончыў 
Хойніцкую сярэднюю школу 
№  I, пасля чаго амаль год 
працаваў на кіруючай кам- 
самольскай рабоце ў апараце

ЦУДОЎНАЯ НАВУКА АСТРАЛОГІЯ

ЗОРКІ ПАКІДАЮЦЬ ВЫБАР
Прапануем вам яшчэ адзін ўрывак з кнігі Жаклін 

Сталоне «Улада зорак» (папярэдні вы маглі прачытаць у 
мінулым нумары «БУ»).

КА ЗЯРО Г (2 2 /1 2 — 19/1)
Нялёгкая ў мяне задача, 

але нехта павінен узяць на ся- 
бе орудную работу растлума- 
чыць тым, хто ўзбіраецца на 
вяршыню, чаму ніхто на гэ
тым свеце не прапускае маг- 
чымасць сказаць пра вас 
дрэннае слова. Вы  ж не чап- 
ляецеся да іншых, як Дзе- 
вы, не ўказваеце ўсяму свету, 
як трэба жыць, як робяць гэ
та генералы-Авены. Львы, 
з іх вечным жаданнем ра- 
біць усё напаказ, абсалютна 
чужыя вам. Магчыма, вы 
можаце зразумець, чаму лю- 
дзі пляткараць пра легкадум- 
ных Блізнят, але вы ніяк не 
ўсвядоміце, чаму Казярогі 
заўсёды становяцца мішэнню 
ўсіх астралагічных кпінаў.

Ды таму, што вы нясцерп- 
на сур’ёзныя. Сатурн, ваш а 
планета, вядомы дысцыплі- 
нарнай строгасцю, пастаянна 
стаіць у вас над душою. Вас 
напэўна праследуе ўнутра- 
ны голас, які наігамінае вам, 
што вы не окончил! хатпяе 
задание ці не аДдалі доўг. Вас 
грызе ненакон, што вы не да-

сягнулі дастаткова высокага 
становішча? Ці вы хвалюеце- 
ся, што недастаткова хутка 
паднімаецеся на вяршыню га- 
ры? Вы, магчыма, пакутуеце 
ад хранічнага страху, што ў 
вас аслабне рука ў прамым 
І пераносным сэнсе. А мы ж 
яшчэ і не пачалі гавары ць пра 
ваш адмоўны бок! Пакуль 
яшчэ толькі жартуем.

Зямны знак К азярога пры- 
мушае вас дабівацца вяршынь' 
поспеху, інакш вы адчуваеце, 
што пражылі дарэмнае жыц- 
цё. Грошы, кар’ера, прызнан- 
не, фізічнае здароўе, інтым- 
ная блізкасць — усе гэтыя 
сферы ўяўляюць для вас ве- 
лізарную важнасць. Боль- 
шасць з вас лічаць сябе ах- 
вярамі несправядлівасці ў гэ
тым свеце і таму працуюць 
упарта, каб дасягнуць вы- 
шынь ва ўсіх галінах. Разу- 
мееце вы гэта ці не, але вы 
заўсёды дабіваецеся свайго. 
Вы  будзеце караскацца да 
самай вяршыні гары, малень- 
кі, екура ды косці, сур’ёз- 
ны Казярог, пакуль мы ўсе, 
таьчи спрытныя, будзем боў-

тацца ля падножжа і здзіу- 
ляцца, як гэта вам, аднаму 
з усіх знакаў Задыяка, уда- 
лося адолець такі цяжкі мар
шрут. Напэўна, таму, што 
вы ўмееце вучыцца на сваіх 
памылках, і иаглядчык Са
турн нарэшце ўзнагароджвае 
вас перамогай за ўсе вашы 
пакуты.

I калі гэтая карційа зда
ецца нерэалістычнай некаму 
з Казярогаў, не спакушайце- 
ся. Вы  можаце спрытна пры- 
крываць вечнае імкненне 
да поспеху тонкім пачуццём 
гумару. Вы можаце заяў- 
ляць, што вы вышэй таго, 
каб штодзёниа лічыць капей- 
кі, ці адмаўляць, што вы 
жывеце ў пастаянным страху 
перад нечаканай катастро- 
фай. На жаль, я вымушана 
паведаміць вам, што планеты 
ўзнагародзілі вас комплексам 
непаўнацэйнасці самай тры- 
валай уласцівасці. Але перш 
чым вы пачнеце галасіць на- 
конт року, які вызначыў вам 
Сатурн, успомніце, што гэта 
вы глядзіце на ўсіх астатніх 
уніз з вяршьгаі гары. Вы 
перажывеце і абставіце ўсіх 
нас, разам узяты х. Магчыма, 
вам зараз не да смеху, але

вы заўседы смяецеся апош- 
нім.

РЫ Ч А РД  М. HIKCAH — 
9 СТУДЗЕНЯ (2-я Д Э К А Д А )

К А ЗЯ РО Г-Ц Я Л ЕЦ
Нездарма яго называюць 

«хітры Д зік». Яго палітычная 
кар’ера дае нам падставу 
лічыць яго геніем толькі за 
тое, што ён здолеў атрымаць 
падтрымку самых уплывовых 
сіл у краіне... На першы по- 
гляд ён выглядае тыграм, але 
на самой справе ён эмацыя- 
налыіа баязлівы і мяккі ча- 
лавек. Бедны малыш! Ён, 
напэўна, аддаў бы перавагу 
вяселлю ў коле сяброў, а 
не магчымасці трапіць на 
патэльню задам дзякуючы 
скандалу, падобных якому 
гэта краіна яшчэ не бачыла.

Вы спытаеце: калі ён такі 
пай-хлопчык, навош та ён 
так хацеў улады? Часткова 
гэта тлумачыцца яго знакам 
— Казярог-Цялец. Людзі, на- 
роджаныя пад гэтым знакам, 
схільныя да паранойі. Як 
толькі ён узняўся на гару 
Белага Дома, ён закахаўся 
ў краявіды, якія адкрываліся 
з вяршыні, і стаў баяцца, што

Хойніцкага райкома камса- 
молу. У верасні 1939 года 
наетупіў у Маскоўскі інсты- 
тут гісторыі, філасофіі і лі- 
таратуры, адкуль быў прызва- 
ны ў рады Чырвонай Арміі. 
3  першых дзён вайны ўдзель- 
нічаў у баях на Паўднёвым 
фронце ў якасці нам. паліт- 
рука, камандзіра гарматы, а 
потым — камісара батарэі 
і с.унрацоўніка рэдакціді га
зеты «Красноармейская прав
д а». Пасля цяж кага ранения 
быў зволены ў кастрычніку 
1942 года з .ар м іі і працаваў 
выкладчыкам ваеннай пад- 
рыхтоўкі Беларускага дзяр- 
ж аўнага універсітэта (п. 
Сходня, Маскоўскай воблас- 
ці) і М алдаўскага педінсты- 
тута (г. Бугуруслан, Чкалаў- 
скай вобласці). Адначасбва з 
работай вучыўся, спачатку — 
завочна, а потым перайшоў 
на стацыянарнае аддзяленне. 
У 1945 годзе скончыў Бе- 
ларускі дзяржаўны універ- 
сітэт і паступіў у аспірантуру 
па кафедры беларускай літа- 
ратуры. Здаў кандыдацкі 
мінімум і ў сучасны час пра- 
цую над дысертацыяй. Па 
сумяшчэнню працую ў Саю- 
зе савецкіх пісьменнікаў 
БССР, як пісьменнік.

Член ВК П  (б) з 1940 года, 
п /б  №  3929773. Член Саюза 
савецкіх гіісьменнікаў.

2 /V I — 48 г. Іван М ележ».
Чамусьці няма ў аўтабіяг- 

рафіі ўпамінання і пра уні- 
версітэцкі дыплом з адзнакай, 
і пра ўзнагароды, атрыманыя 
ў час Вялікай Айчынпай вай
ны: ордэн Чырвонай Зоркі, 
медалі «За абарону К аўказа», 
«За перамогу над Герма- 
ніяй», «За доблесную працу».

Спачатку малады выклад- 
чык кафедры беларускай лі- 
таратуры Іван Паўлавіч Ме
леж атрымліваў 1200 рублёў 
у месяц, потым — 1500. На 
жаль, у папцы з асабістай 
справай не захоўваю цца запі- 
сы лекцый і распавяданні 
студэнтаў аб атмасферы, што 
панавала на запятках, якія

вёў выкладчык Мележ...
20 жніўня 1951 года ён на- 

пісаў апошнюю заяву, якая 
захоўваецца ў справе, на імя 
загадчыка кафедры беларус
кай літаратуры: «У  сувязі з 
хваробай, якая гіатрабуе доў- 
гага лячэння, я не змагу пра- 
цаваць у гэтым годзе ва уні- 
версітэце, а таму праш у вы- 
зваліць мяне на 1951—52 
навучальны год ад абавязкаў 
старш ага выкладчыка белару
скай літаратуры. 1ваи Ме
л е ж ».

Яшчэ адна папка з архіва 
— танчэйшая, усяго на 5 ста
ронках. Гэта асабістая спра
ва Irapa М іхайлавіча Лучан- 
ка. Знаёміць яна нас з самымі 
нечаканымі і таму вельмі 
цікавымі рэчамі. 6 сакавіка 
1959 года студэнт 3-га курса 
фартэпіяннага факультэта Бе
ларускай дзярж аўнай кансер- 
ваторыі Irap Лучанок напісаў 
заяву  на імя рэктара Бел- 
дзярж універсітэта прафесара 
Сеўчанкі А. М.: «П раш у пры- 
няць мяне на работу ў якасці 
акампаніятара на запятках 
па мастацкай гімнастыцы». 
Студэнт Лучанок быў заліча- 
ны на кафедру фізічнага вы- 
хаваніія і спорту з пагадзін- 
най аплатай. Г хто з тых дзяў- 
чат, чые практыкаванні су- 
правадж аў акампанемент трэ- 
цякурсніка кансерваторы і, 
мог падумаць, што ён — вядо
мы кампазітар Лучанок у бу- 
дучым? Ці ўспамінаюць яны 
тыя заняткі зараз? А сам Irap 
Міхайлавіч?

У 1959 годзе яго аўтабі- 
яграфія была яшчэ зусім ка- 
роткай:

«Я , Лучанок Ігар Міхай- 
лавіч, нарадзіўся ў '1938 годзе 
ў горадзе Мінеку. У час Вя- 
лікай Аі^чыннай вайны сям ’я 
эвакуіравалася ў савецкі тыл, 
у г. Сальск Растоўскай воб- 
ласці, дзе знаходзілася да 
1946 года.

3  1946 года жывём у го- 
радзе Мінску, дзе я скончыў 
Мінскую музычную школу- 
дзесяцігодку. У школе ўсту- 
піў у рады членаў ВЛКСМ .

У 1956 годзе паступіў у Бе- 
ларускую дзярж аўную кан- 
серваторыю на фартэпіянны 
факультэт, дзе займаю ся зараз 
на трэцім курсе. 6 /Ш  — 59 г.» .

Прачытаўшы гэту звычай- 
ную аўтабіяграфію не зусім 
звычайнага чалавека, так 
хочацца знайсці і ў сваей 
штодзённасці неардынарныя 
праявы. А вам таксама?

Старонкі архіўных 
дакументаў гартала

В. БЯ ГУН.

кавармыя праціўнікі будуць 
старацца саш турхнуць яго 
ўніз. На працягу ўсяго шляху 
ён ведаў, як зрабіць так, каб 
іншыя давяралі яму і яго кан- 
серватыўным меркаванням. 
Але ён не ўмеў давяраць iu- 
шым. Самае цікавае тое, 
што адзіны каварны сапернік, 
які яго даканаў,— гэта ён 
сам.

Я не стала б недаацэнь- 
ваць сілу гэтай дэкады К азя
рога. Нават улічваючы глыбі- 
ню вады пад мастом, я павін- 
на сказаць, што чарадзейства 
планет, якое ўплывае на К а
зярога, можа дапамагчы было
му прэзідэнту Ніксану вяр- 
нуць сабе мінулае становішча 
ў нейкім сэнсе. Мы пакуль 
яшчэ не ўсё пачулі ад гэтага 
старога К азярога!

А Р Ы С Т О Ц Е Л Ь  AH ACIC — 
15 СТУД ЗЕН Я (3-я 

Д Э К А Д А ) 
К А ЗЯ РО Г-Д ЗЕВА

Ары, якога ўсе мы памя- 
таем як прыемнага міліяіір- 
ра-суднаўладальніка, які ва- 
лодае пачуццём уласнай год- 
насці, настолькі ўмела ха- 
ваў сваю душэўную збяитэжа- 
иасць, што мала хто з нас 
здагадваўся аб тым, што нер
вы яго былі нацягиуты, як 
струна. Па меншай меры, так 
гаворыць яго натальная карта. 
Ba ўсім, што датычыцца 
спраў, грошай, жаніцьбы, тэ
ты грэчаскі К азярог. які иы-

клікае прыхільнасць да ся 
бе, атрымаў такую астрала 
гічную спадчыну, аб якой мо
жна толькі марыць. Ён у літа- 
ральным сэнсе не здолеў 
зрабіць недакладнага кроку 
і ні разу яго не зрабіў.

Але ва ўплывовым 12-м 
доме адзіноцтва існуе душэў- 
ны непакой, які можа раст- 
лумачыць, чаму, нарэшце, ён 
аддаліўся на востраў далей 
ад чужых вачэй. Наколькі я 
магу меркаваць, Джэкі мела 
поспех у сваім намеры су- 
цешыць Ары тады, калі яму 
было асабліва адзінока. Мы ж, 
здаецца, ведаем, што яна ў 
ім знайшла, ці не так? Ha- 
пэўна, яо пачуцці рамантыч- 
нымі не назавеш , мякка ка- 
жучы. I ўсё ж, нягледзячы 
на тое, што яны не падыхо- 
дзілі адно аднаму, пані аказа- 
лася пад моцным уплывам 
Казярога-Дзевы, знака Ана- 
сіса. Сёння яна вядзе вельмі 
скрытнае, адасобленае жыц- 
цё, што так не надобна на яе, 
икая прызвычаілася дзякую
чы свайму знаку Л ьва заў- 
сёды быць у цэнтры ўвагі. 
Я магу дапусціць, што пасля 
астралагічна ідэальнага шлю- 
бу з Джонам Кенедзі Ары- 
стоцель Анасіс навучыў яе 
стаяць абедзвюмі нагамі на 
зямлі, і гэта пайшло ёй на 
карысць, яна стала лепш. Яна, 
у сваю чаргу, магчыіуіа, была 
яму вялікім суцяшэннем І 
прыносіла вялікую радасць.
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СТУДЫЁН
m itt  ЛЕТА -  ЧАС C M T T U fM I

ФПМІ
ч э м - п і - ё н !

Усё. С партакіяда БД У  
сярод факультэтаў адышла 
ў гісторыю. Адбыліся апош- 
нія старты, падведзены кан- 
чатковыя вынікі, з якіх ста
ла вядома, што пераможцы 
сёлета, як і летась,— студэн- 
ты ФПМ1. 3  чым мы іх і 
віншуем!

Асноўны аналіз турніра 
яшчэ наперадзе. Але некато- 
рыя дўмкі можна выказаць 
ужо сёння. Відаць, няблага 
ф із к у л ь т у р н а - с н а р т ы ў н а я  
работа пастаўлена на фа- 
культэтах прикладной матэ- 
матыкі і інфарматыкі, рады- 
ёфізікі і электронікі і фізіч- 
ным. Сведчанне таму — дру- 
гі год за пар яны склада юць 
тройку пераможцаў Спарта- 
кіяды.

На жаль, гэтага нельга 
сказаць пра юрыдычны фа- 
культэт, які, у параўманні 
з мінулым годам, эпусціўся 
на два месцы ніжэй. Выба- 
чайце, але шостае месца ю ри
стам не да твару.

He вельмі хвалююць спар- 
тыўньія справы студэнтаў і 
к ір аў н ік о ў  г іс т а р ы ч н а г а , 
філалагічнага і хімічнага фа- 
культэтаў. Пра што можна 
казаць. калі філолагі не 
ўдзельнічалі ў 7 спаборніцт- 
вах з  18, гісторыкі — У 6, 
хімікі — у 4.

Карацей кажучы, са спор- 
там у нас не ўсё ў парадку. 
Праблем і гіамылак хапае. 
Але ўсе яны вырашальныя. 
Трзба толькі нажадаць.

АЎТАГОЛ
—  Галес, футбол для цябе больш важны, чым жонка. 

Як я магу жыць з табою?
—  Супакойся, дарагая, усё ж такі я люблю цябе 

больш, чым воднае пола ці стральбу з лука.

Футбольны матч скончыўся з разгромным лікам. К а
ш тан каманды, якая прайграла, падышоў да суддзі, сар- 
дэчна паціснуў яму руку і сказаў:

— Гэта была бліскучая гульня!
— Сапраўдьі? — здзівіўся суддзя.
— Яшчэ б! Дарэмна вы не глядзелі яе!

У перапынку паміж раундамі трэнер сказаў баксёру: 
—  Калі ты не возьмеш сябе ў рукі, то рызыкуеш атры- 

маць Нобелеўскую прэмію міру.

Грасмайстар іграў у шахматы з суседам па купэ г... 
прайграў партыю. Ад нечаканасці грасмайстар усклікнуў:' 

— I пндумаць толькі — вы маглі б зрабщъ мне мат  
яшчэ чн тры хады раней, каб пашлі ладдзёй!

Я к? Ладдзю таксама можна перасоўваць?I — спьітаў- 
ся .спадарожпік.

ны?
Чаму спартсменкі бегаюць не так хутка, як спартсме-

—  Выключна з-за какецтва —  каб публіка іх лепш раз- 
гледзела.

Рэферы лічыць:
— Раз, два, тры...
— С лухай,— ціха гаворьщь секундант баксёру, які 

ляж ы ць ,— да Ьасьмі не уставай!
— Добра ,— стогне той ,— а колькі зараз на гадзінніку?

ПРАЗ РАСЧЫНЕНЫЯ Д З В Е Р Ы

ТАКОЕ ВЯДОМАЕ I НЕВЯДОМАЕ КАРАТЭ
Мы працягваем расказваць пра паходжанне розных 

відаў усходніх адзінаборстваў. Сённяшні расказ  —  пра 
каратэ.

Гэты від барацьбы прыйшоў да нас раней за іншыя. 
Але потым доўгі час каратэ было забаронена ў нашай 
краіне. Хаця чуць пра яго даводзілася нямала і зда- 
валася, што каратэ не такое ўжо і невядомае. Аднак...

Каратэ — тэта сучасная 
японская иазва цэлай трупы 
баявых адзінаборетваў, аео- 
бныя элементы якой мелі 
ўласныя назвы ў залежнасці 
ад часу і месца, дзе імі 
займаліся, як, напрыклад, 
кунг-фу, пенчак, то-дэ і 
інш.

Недзе да 60-х гадоу наша- 
га стагоддзя для большас.ці 
еўрапейскіх і амерыканскіх 
гісторыкаў тэрмін «каратэ» 
альбо «кунг-фу» быў проста 
невядомы. У перакладах з 
хіндзі, кітайскай і японскай 
моў сустракаецца толькі адна 
назва — бокс. Гэта і зразу- 
мела: для таго, хто не ці- 
кавіцца гіадрабязна ваен- 
нымі мастацтвамі,. удаклад- 
ненне значэнняў не з ’яўляец- 
ца прадметам асаблівай ува- 
гі...

Вядучыя эксперты бан
ных адзінаборстваў, у пры- 
ватпасці з К ітая і Японіі, 
радзімай каратэ лічаць Ін- 
лыю. Там для мэтаў кулач- 
най барацьбы была распраца- 
нана методыка «загартоўкі» 
рук сгшсабам удару імі аб 
каменныя пліты. Прымяняў- 
ся таксама ваенны танец, які 
пераймаў барацьбу кулачні- 
каў. Ш матразовы паўтор гэта
га танца з ’явіўся цікавым 
метадам трэніровак.

Меркаванні пра каратэ ў 
некаторай ступені спекуля- 
тыўныя, таму што засноў- 
ваюцца на некаторых вершах 
з антычных сутраў і харак- 
тэрных канфігурацыях скуль
птур, што не можа служыць 
канчатковай высновай. Але 
калі прыняць, што адзіна- 
борствы былі састаўной част- 
кай культуры Старажытнай 
Індыі, то можна смела пра- 
цягваць шлях самай цікавай 
гіпотэзы, якая тычыцца кара
тэ.

К аж уць, што будыйскі 
манах Бодхідхарма гірыйшоў 
у V стагоддзі нашай эры ў 
Кітай і пасля працяглых 
падарож ж аў  сп ы н іўся  ў 
манастыры Ш аалінь у ripa- 
вінцыі Хэнань. У манастыры 
Бодхідхарма ўвёў сістэму 
фізічных практыкаванпяў, у 
першую чаргу, з аздараўлен- 
чай мэтаю. Практыкаванні 
засноўваліся на руках, якія 
нагадваюць барацьбу ўрука- 
пашную шляхам нанясення 
Ўдараў.

Гэтая сістэма заставалася

пмнастыкаи да тых часоў, 
пакуль будыйскія манахі не 
ўключыліся ў палітычную 
і ўзброеную барацьбу. Было 
гэта прыкладна ў сярэдзіне 
X IV  стагоддзя.

Нельга выключыць і той 
факт, што манахі, якія пада- 
рожнічалі па Кітаю, павінны 

былі даваць адпор розным 
рабаўнікам голымі рукамі, 
без прымянення зброі. Асоб- 
ныя прыёмы набылі мета- 
фізічнае значэнне, і ў іх 
спрабавалі знайсці філасоф- 
скую сімволіку. Вядомы і 
сёння стыль Ба-гуа з ’яўля- 
ецца выяўленнем фізічных 
пр ак ты каван н яў  вядом ы х 
«В асьм і тр ы гр ам » К ан- 
фуцыя. Існавалі рэлігійныя 
секты, у якіх фізпрактыка- 
ванні сталі асноўным і са
мым галоўным абрадам.

Сярод многіх настаўнікаў 
баявы х м астац тваў , што 
трапілі на Японскія астра- 
вы, асаблівую ролю адыграў 
Гіцын Фунакосі. Вучыцьто-дэ 
(н азва «к ар атэ» ўвойдзе 
ва ўжыванне крыху пазней) 
ён пачаў у школах на Акіна- 
ве. Калі ў 20-х гадах у To- 
кіо была арганізавана вы- 
става-агляд баявых відаў ба
рацьбы, Фунакосі запрасілі 
як прадстаўніка Акінавы. Дэ- 
манстрнцыя то-дэ выклікала ў 
Японіі пялікую цікавасць. 
Фунакосі ўжо пакаваў свой 
багаж, каб вярнуцца дадо- 
му, калі яго наведаў мастак 
Хоан Kacyri (ён потым ілю- 
страваў кнігі майстра), які 
разам з групай сяброў хацеў 
навучыцца гэтаму мастацтву.

Фунакосі прыняў гірапано- 
ву з надзеяй палепшыць 
сваё матэрыяльнае станові- 
шча, бо на Акінаве ён жыў 
даволі бедна. Першыя гады 
работы прынеелі яму расчара- 
ванне, але потым становішча 
значна палепшылася. У 1936 
годзе былі сабраны сродкі 
для адкрыцця перш ага додзё. 
Крыху раней Фунакосі выдаў 
дзве кнігі пра каратэ, якія 
прынеслі яму вялікую папу- 
лярнасць. Акрамя ўсяго in- 
шага, аўтар кнігі дадаў да 
дзікага баявога віда ба
рацьбы філасофска-мараль- 
ную інтэрпрэтацыю і гірыста- 
саваў яе да душэўнага скла
ду японцаў і спецыфічнай 
японскай культуры. Мно- 
гае ўзяў ён з дзюдо (цы- 
рыманіял, сістзму іерархіч-

ных ступеняў, расклад) і 
ўвогуле з японскіх звычаяў. 
«К аратэ не з ’яўляецца приё
мам агрэсіі» і «У  каратэ няма 
першай атакі» — сталі дэві- 
замі гэтага баявога мастацтва.

У канцы 30-х гадоў настрой 
вайсковай падрыхтоўкі закра- 
нуў і додзё. Барацьба зноў 
начала выконваць функцию 
баявога сцяга — на гэты раз 
пад ім збіраліся кандидаты 
ў будучыя ўладары Азіі, час- 
цей за ўсё моладзь, якая не 
надта адрознівалася ад той, 
з радоў якой потым будуць 
фарміравацца эскарды камі- 
кадзэ.

Пасля заканчэння вайны 
ам ери кан ск ая  адм ін істра- 
цыя здбараніла распаўсюдж- 
ванне баявых адзінаборстваў 
як посьбітаў мілітарысцкіх 
традиций. Але сярод іх не 
аказалася каратэ: проста
амерыканцы не ведалі гэтай 
барацьбы. У выніку ствары- 
ліся ўмовы для яе шырокага 
распаўсюджвання, у той час 
як іншыя віды барацьбы былі 
забаронены.

У першыя пасляваенныя 
гады Японія ўступіла ў перы- 
яд імклівага развіцця капі- 
талізму. Навучанне каратэ, 
асабліва амерыканцаў, стала 
прыбытковым заняткам. Яшчэ 
большыя прыбыткі давалі 
паездкі ў ЗШ А  з паказаль- 
нымі выступленнямі, дзе дэ- 
манстравалася якраз тое, 
што ў каратэ з ’яўляецца 
найменш важным і найболын 
прымітыўным. Ламанне чара- 
піцы ўдарам рукі робіць знач
на болынае ўражанне, чым 
дакладнае выкананне ката.

Саперніцтва наміж асобны- 
мі школамі і каратыстамі 
часта набивала форму сутык- 
нення. Пакуль быў жывы 
Фунакосі, працэс гэты толькі 
тлеў, але пасля яго смерці 
(у 1957 годзе) ён разгарэў- 
ся велізарным полымем.

Зразумела, існуюць пера- 
дпасылкі, пры дапамозе якіх 
можна растлумачыць папу- 
лярнасць «практычнага» ка
ратэ. У сучасным свеце па- 
гроза злачыннасці больш 
чым адчувальная. Пры не
стабильным эканамічным ста-
новіш чы  I сац ы яльн ай  няроў- 
насці ж ы ццё н агад вае дж унг- 
лі, д зе  д ар огу  зн ах о д зіц ь  
найболы л моцны, найбольш  
ап ераты ўн ы , той, хто дзей- 
нічае рукам і.

Многія людзі жывуць стра
хам, а страх иараджае агрэ- 
сію. Каратэ могуць займацца 
толькі тыя, хто бачыць у ім 
твор мастацтва барацьбы, а 
но сродак гвалту і забойства.

Ежы МІЛКОЎСКІ,
( з  невялікімі скарачэннямі).

ПАЛ ІТЫКА

I СПОРТ

СТРАСЦІ 
ПАЗА

СТАДЫЁНАМ
З д а в а л а с я  б, што  дзве  сферы 

н а ш а г а  ж ыцця — палітыка і 
спорт — не павінны перася- 
кацца.  Але рэчаіснасць свед- 
чыць пра іншае.  I было б доб
ра, калі  б палітыка станоўча 
уплы вала  на спорт. Напрыклад, 
як калісьці менавіта  палітыкі 
сталі ініцыятарамі правядзення 
гульняў Д обрай  волі, тым самым

збліз іў шы савецкі спорт з  аме- 
рыканскім, у першую чаргу.

Сёння ш м ат  прыкладаў про- 
цілеглых. Ужо ш м ат  гавары л а-  
ся пра тое, як м ен авіта  палі- 
тыка  падзяліла  на часткі вя- 
лікі спорт вялікай краіны. Ax- 
вярай палітыкаў ста л а  Юга- 
славія .  Кожны дзень бясконцая 
вайна прыносіць ахвяры.

He так  даўно Савет  Бяспекі 
AAH п р а г а л а с а в а ў  з а  ўвядзен- 
не санкцый супраць Ю гасла- 
віі. У ЕФ А вы вела  футбольную 
зборную гэтай краіны з  ліку 
ўдзельнікау чэмпіяната  Еўро- 
пы, замяніўш ы  яе камандай Д а 
нн. I гэта  яшчэ. як каж уць ,  не 
вечар . Хутчэй з а  ўсё, М А К пры- 
ме рашэнне за б ар а н іц ь  юга- 
слаўскім спартсменам высту- 
паць на Алімпіядзе ў Барсело
не.

Калісьц і непамерны пыл і 
амбіцыі палітыкаў Паўднёва-  
Афрыканскай Рэспублікі пры- 
вялі да  поўнай ізаляцыі гэтай 
краіны, у тым ліку і ў спорце. 
Сёння тое ж  зд а р ы л а ся  і з 
Ю гаславіяй .  Няўжо памыдкі 
адных не вучаць другіх?  Хто 
ж  тады будзе трэцім?

М атэрыялы старонкі 
п адры х таваў  А. Ю Р Ы Н .

СПРЫНТ

СПАДЗЯВАНКА-
ЦАЦАККА?

Яшчэ год таму на чэм- 
піянаты Беларусі мы 
амаль не звярталі ўвагі. I 
не дзіўна: выступалі на іх 
не самыя мацнейшыя 
сп артсм ен ы , кам анды. 
Лепшыя ўдзельнічалі ў 
снаборніцтвах больш знач- 
нага маштабу (ад пер- 
шынства СССР і вышэй).

Сёння і самым-самым 
прыйшлося спусціцца на 
родную зямлю і выступаць 
у межах Беларусі. Таму і 
чзмпіянаты рэспублікі па- 
бы.ті зусім імшае аблічча. 
I !,нпер пераможцы і при

зёры атрымліваюць зялё- 
нае святло на шляху ў 
Еўрону. Стимул — лепш 
І не Йрыдумаць.

Першыя рэспублікан- 
скія спаборніцтвы пацвер- 
дзілі думку, што на пер- 
шым часе беларускія су- 
нер-клубы не сустрэнуць 
вялікіх гіерашкод у ба- 
рацьбе за чэмпіёнскае 
званне.

У баскетбольным пер- 
шынстве Беларусі пера- 
маглі: PTI (Мінск) сярод 
м у ж ч ы н ,  « Г а р ы з о н т »  
(Мінск) сярод жанчын. 
Чэмпіёнамі па валейболу 
сталі мінскія камандм 
CKA ( у ’ мужчын) і 
«Камунальнік» (у жан
чын). Нагадаем, што яшчэ 
летась гэтыя каманды бы- 
лі ў кагорце лепшых ка- 
манд СССР.

Спецыялісты адзнача- 
юць. што патрэбны час, каб 
клас каманд выраўняўся. 
Дасягнуць гэтага можна

днума шляхамі: падзеи-
ня майстэрства лепшых 
каманд альбо росту май- 
стэрства слабейших. By- 
дзем спадзявацца на ано- 
шні.

БЕЛАРУСЬ! -

НА ВЯРШЫНІ 

П’ЕДЭСТАЛА
Прыйшоў час, калі Бе

ларусь выйшла на між- 
народны ўзровень не ў 
складзе аб’яднанай ка- 
манды СНД, а самастойна. 
Таму на многіх буйней
ш их стадыёнах і пляцоў- 
ках свету падымаецца

сцяг рэспублікі, а пасля 
ўдалых выступленняў гу- 
чыць ГІ.ЧН Беларусі.

ІІраславіліся беларус- 
кія спартсмены і на чэм- 
піяпаце Еўропы ria смар- 

тыўцай гімнастыцы. У асо- 
OIiux практыкаваинях І 
Бггаль Шчэрба, і Снят- 
лана Багінская стана- 
віліся чэмпіёнамі Еўропы 
з усімі выцякаючымі ад- 
сюяь акалічнасцямі. Пэў- 
на, гэта адзін з нямногіх 
момантаў, калі пад гукі 
«Мы, беларусы...» мала 
хто звяртае ўвагу на 
педасканалыя словы.

I яшчэ адйа акаліч- 
насць. Сусветная спартыў- 
ная супольнасць са здзіў- 
леннем даведалася, што як 
ПІчэрба, так і Bari некая 
- беларусы. Бо дагэтулі. 

савецкіх людзей за мяжой 
заўсёды называлі рускімі. 
ІІарэшце, гэта недарэч- 
насць выпраўлена. Лепш 
позна, чым ніколі.

БЕЛАРУСК! УШВЕРСІТЭТ
18 чэрвеня

Мінская паліграф ічная фапрыка 
«Чырвоная зорка» Л \В ІІА

Зак. 2190.
I AAA _
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