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ВіншуемI

Альма-матэр афіцэраў запасу

Вячаслаў С яргеевіч 
Трафімычаў, палкоўнік, 
начальнік ваеннай кафед
ры Белдзяржуніверсітэта. 
Службу праходзіў у розных 
рэгіёнах былога Саюза. 
Ягоны дэвіз — ісці напе- 
рад, не спыняцца на да- 
сягнуты м , дам агацца  
большага.

— Вячаслаў Сяргее- 
віч, напачатку дазвольце 
павіншаваць Вас, калек- 
тыў з 70-годдзем са дня 
ўтварэння ваеннай ка 
федры! Пажадаць моцна- 
га здароўя і новых пера- 
мог у справе падрыхтоў- 
кі афіцэраў запасу з ліку 
студэнтаў. Згадзіцеся, 70 
год — гэта гісторыя. A як 
стваралася ваенная ка
федра?

— Паводле дакумен- 
таў, кафедра была ўтвора- 
на 4 лістапада 1926 года.

Гэта была адзіная кафедра, 
задача якой была ў тым, 
каб рыхтаваць спецыялістаў 
для арміі. Да навучання сту- 
дэнтаў прыцягваліся леп- 
шыя выкладчыкі ВНУ, а так- 
сама афіцэры і генералы 
ваеннай акругі. Мы гана- 
рымся, што на кафедры на 
працягу двух гадоў чытаў 
лекцыі славуты Г.К.Жукаў.

—■ A як ідуць справы 
сёння?

— За 70 гадоў на ка
федры накоплены найбага- 
ідейшы вопытпа падрыхтоў- 
цы афіцэраў запасу з ліку 
студэнтаў. I невыпадкова на 
працягу шэрага год ваен
ная кафедра БДУ па праву 
лічылася лепшай сярод ка- 
федраў ВНУ былога Саюза. 
He здаем заваяваныя пазі- 
цыі I зараз. Усё перадавое, 
станоўчае ў навучанне сту- 
дэнтаў у сакрэце не трыма- 
ем. Наадварот, стараемся 
як мага хутчэй укараніць у 
навучальны працэс. Паспя- 
хова вырашаюцца баявыя 
задачы на цыклах, якія 
ўзначальваюць палкоўнікі 
'С.Л.Фядотка, М.Г.Лазараў, 
падпалкоўнік В.У.Таляронак 
— выпускнік БДУ.

— Вячаслаў Сяргеевіч, 
што Вы можаце сказаць

пра сваіх падначаленых?
— Сёння, як ніколі, вы- 

сокі навуковы патэнцыял 
прафесарска-выкладчыц- 
кага саставу: прафесар, 
дацэнт, старэйш ыя вы- 
кладчыкі — афіцэры, якія да 
прызначэння на кафедру 
займалі высокія пасады ў 
войсках. Многія з іх маюць 
сапраўдны баявы вопыт. 
Сярод іх — палкоўн ік і
A.Р.Шкураў, А.Д.Міронаў,
Э.М.Элькін, У.М.Кудрэйка,
B.А.Ж алняркевіч. У нас 
ёсць дыхтоўная навучаль- 
на-матэрыяльная база. Усё 
гэта дазваляе рыхтаваць 
сёння афіцэраў запасу па 
адзінаццаці спецыяльнас- 
цях.

— Ці згодны Вы з дум- 
кай, якая ходзіць сярод 
студэнтаў ун іверс ітэта , 
што лягчэй паступ іць у 
ВНУ, чым на ваенную ка
федру?

— Рэч у тым, што за 
апошнія чатыры гады ка- 
рэнна змянілася сістэма 
прыёму студэнтаў. Мы рас- 
працавалі комплекс мераў, 
якія дазваляюць узняць 
якасную характарыстыку 
пры прафесійна-псіхалагіч- 
ным адборы студэнтаў. 
Кваліфікаванае субясед-

ванне, тэставанне па абра- 
най спецыяльнасці, фізіч- 
ная падрыхтаванасць і інш. 
— вось няпоўны пералік 
патрабаванняў, якія ста- 
вяцца да студэнтаў. Такая 
сістэма адбору ўхваленая 
кіраўніцтвам ВНУ і Мініс- 
тэрствам абароны. Будзем 
яе і надалей удасканаль- 
ваць.

— Ці трэба разумець 
гэта так, нібы ў студэнтаў 
стане больш бар’ераў на 
шляху да ваеннай кафед
ры?

— Аналіз кантынгенту 
студэнтаў, якія паступаюць 
на кафедру, паказвае, што 
патрабаванні, якія ставяц- 
ца да іх, па сілах тым, хто 
паспяхова вучыцца, ціка- 
віцца ваеннай справай, 
дысцыплінаваны, духоўна і 
фізічна здаровы. Такіх сту- 
дэнтаў мы сустракаем з 
распасцёртымі абдымкамі.

Размаўлялі 
праф есар  

ваеннай каф едры  
Валерый 

Беспразванны, 
дацэнт А  на толь 

Конанаў

Семінары
"Адкрыць 

Беларусь "

У канцы верасня ў Мін- 
ску праходзіў беларуска- 
нямецкі маладзёжны семі- 
нар "Адкрыць Беларусь", 
які арганізавалі для нямец- 
кіх студэнтаў з розных на- 
вучальных устаноў Гер
манн Камітэт па справах 
моладзі рэспублікі і Бела- 
рускі цэнтр міжнародных 
сувязяў Міністэрства аду- 
кацыі і навукі.

У рамках семінара ад- 
былася цікавая сустрэча 
15 студэнтаў з розных на- 
вучальных устаноў Гер
манн са студэнтамі фа- 
культэта журналістыкі на- 
шага універсітэта.

Падчас сустрэчы

Велай нашых!

Летам 1996 года ў Веспраме (Венгрыя) адбылася 
Vlll Міжнародная алімпіяда школьнікаў па інфарматыцы 
(ІОІ-96). У ёй прынялі ўдзел 220 школьнікаў з 58 дзяр- 
жаваў. Нашу краіну прадстаўляла каманда, у якую ўва- 
ходзілі Віталь Бука (Маладзечанская гімназія Мінскай во- 
бласці), Павел Лангер (ліцэй пры БДУ), Іван Міхневіч 
(ліцэй пры БДУ), Вячаслаў Парной (Магілёўскі абласны 
ліцэй). Трэнер каманды — дацэнт кафедры матэматыч-

нага забеспячэння САПР БДУ Уладзімір Міхайлавіч Котаў. 
Найлепшыя вынікі паказалі каманды Кітая і Расіі. Каман
да Рэспублікі Беларусь прывезла адзін залаты медаль 
(B.Бука) і два срэбраных (І.МІхневіч, П.Лангер). За час 
удзелу беларускіх школьнікаў у міжнародных алімпіядах 
па інфарматыцы з 1990 года гэта ўжо трэці залаты ме
даль.

Цікава адзначыць, што адно з прызавых месцаў за
няла каманда в’етнамскіх школьнікаў, кіраваў якой вы- 
пускнік аспірантуры кафедры М3 САПР нашага універсі- 
тэта Hrye н Нгіа.
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ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і 
спектраскапіі, фізікі паўправаднікоў, эканамічных 
навук;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: метадаў апты- 
мальнага кіравання, тэорыі функцый, функцыя- 
нальнага аналізу;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай меха- 
нікі і робататэхнікі, геаметрыі, тапалогіі і мето- 
дыкі выкладання матэматыкі, лікавых метадаў і 
праграміравання, матэматычнага забеспячэння 
САПР, тэорыі імавернасці і матэматычнай ста- 
тыстыкі, вылічальнай матэматыкі, вышэйшай ма- 
тэматыкі, інфармацыйнага і праграмна-матэма- 
тычнага забеспячэння аўтаматызаваных вытвор- 
часцей, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, 
ядзернай фізікі, радыяцыйнай хіміі і хімічнай тэх- 
налогіі, арганічнай хіміі і хіміі ВМЗ, заалогіі, бе- 
ларускай літаратуры XX стагоддзя, рускай літа- 
ратуры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўс- 
тва, рускай мовы, замежнай літаратуры, экана- 
мічнай геаграфіі замежных краін, міжнароднага 
права, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу 
(0,25 стаўкі), сацыялогіі, этыкі і эстэтыкі, англій- 
скай мовы гуманітарных факультэтаў, філасофіі 
і метадалогіі навукі;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фі- 
зічнай электронікі, ураўненняў матэматычнай 
фізікі, матэматычных метадаў тэорыі кіравання, 
беларускай літаратуры XX стагоддзя, гісторыі бе- 
ларускай мовы, рускай літаратуры, рыторыкі і ме- 
тодыкі выкладання славянскіх моў і літаратур, ра- 
сійскай і славянскай гісторыі са старажытнага 
часу да пачатку XX стагоддзя, англійскай мовы 
гуманітарных факультэтаў, фізічнага выхавання і 
спорту;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: сучаснай бела
рускай мовы, прыкладной лінгвістыкі, замежнай 
літаратуры, славістыкі, гісторыі беларускай мовы, 
рамана-германскіх моў, фізічнай геаграфіі і ахо
вы прыроды;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэ- 
матыкі, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, 
арганічнай хіміі і хіміі ВМЗ (с/с), заалогіі.

Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з дня апублі- 
кавання аб'явы.

Адрас: 220050, г.Мінск, праспект Ф.Скары- 
ны, 4, Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, па- 
кой 233, тэл. 2-26-59-39.

Аб'ява надрукавана ў газеце "Беларускі уні- 
версітэт" 10 кастрычніка 1996 года. ,



Конкурсы
М еж дународная Соросовская программа образования в области точных наук

International Soros sciense education program

Подпрограмма “Соросовские доценты”
Анкета кандидата на звание “Соросовский доцент”

Фамилия, имя, отчество участвующего в конкурсе на звание "Соросовский доцент’’

Г од рождения________________________________________________________________________
Образование, учёные степени и звания с указанием года их получения и № диплома ВАК

Основная специальность______________________________________________________________
Общий стаж педагогической деятельности_____________________________________________
Место работы за последние 5 лет с указанием занимаемой должности (начните с послед
ней)_________________________________________________________________________________

Список лекционных курсов, семинарских занятий или практикумов для студентов за послед
ние пять лет с указанием института, где читались лекции или проводились семинары и прак
тикумы, и количества часов в неделю, потраченных на каждый из курсов, семинаров или 
практикумов

Название лекционного курса, 
семинара или практикума (если 
курс, семинар или практикум был 
заново разработан, указать это 
под каждым названием)

Год Название и располо
жение вузов, в которых
работал кандидат в
Copo совские доценты

Число студентов,
слушавших лекции или 
участвовавших в
семинаре или
практикуме

Список лиф, защитивших кандидатские диссертации под руководством кандидата в Соросов
ские доценты с указанием названий диссертаций. В случае, если представляемый был сору- 
ководителем диссертаций, указать, кто был другим соруководителем (прилагаются копии 
титульных листов авторефератов диссертаций с оборотом).

Список публикаций за последние 5 лет (прилагаются копии или оттиски наиболее важных из
них) ._____________________________________________________
Премии (государственные, международные и другие), награды ;___________________
Полученные и ожидаемые гранты на исследования_______________________________________
Список учебников для вузов и школ, практических руководств для студентов, монографий, 
подготовленных соискателем за весь период работы (прилагаются копии титульных листов)

Участие в международных конференциях и совещаниях с докпадами_ 
Главные научные достижения соискателя_______ __________________
Среднегодовой доход в 1995-1996 годах_

Адрес, телефоны (рабочий и домашний), факс и e-mail кандидата в Соросовские доценты.

Примечание: Соросовским доцентам — получателям грантов в 1994-1995 и 1995-1996 
учебных годах, желающим участвовать в настоящем конкурсе, необходимо представить от
дельно перечень лостижений за период получения гранта и последущее время с докумен
тальным подтверждением.

Международная Соросов
ская программа Образования 
в Области Точных наук (ISSEP) 
в Беларуси объявляет конкурс 
на получение гранта “Соросов
ский доцент" теми преподава
телями высшей школы, кото
рые добились высоких показа
телей в обучении студентов по 
специальностям математика, 
физика, химия и биология.

Грант Соросовского д о
цента будет выделяться сроком 
на 10 месяцев.

Обязательными условия
ми для участия в конкурсе яв
ляются:

• наличие степени кан
дидата или доктора наук и ра
бота в высшем учебном заве
дении в должности доцента 
(представляется копия аттеста
та доцента и справка о зани
маемой должности);

• наличие не менеё 
трех публикаций в течение пос
ледних пяти лет: статей в оте
чественных реф ерируемых 
журналах (список журналов см. 
ниже) или в зарубежных пери
одических изданиях (исключая 
тезисы докладов на конферен
циях), книг по специальности, 
монографий, учебников;

• чтение основных лек
ционных курсов по физике, 
математике, химии, биологии 
и/или ведение практикумов и 
семинаров для студентов вузов 
(в совокупности не менее вось
ми академических часов в не
делю на протяжении последних 
пяти лет).

Te, кто отвечает этим тре
бованиям, могут заполнить ан
кету по прилагаемому образ
цу и отправить её до I ноября 
1996 года (согласно почтово
му штемпелю) в отделение IS- 
SEP по адресу:
220072, Минск, пр. Ф.Ско- 

рины, 66; справки по телефо
ну: (0172) 268-57-45.

При отборе кандидатов на 
получение звания “Соросовс
кий доцент" будут приняты во 
внимание также следующие 
критерии:

• разраб отка  новых 
лекционных курсов для студен
тов и их чтение, постановка 
новых практикумов, проведе
ние семинарских занятий по 
новым дисциплинам и направ
лениям;

• публикация учебни
ков, монографий, книг, подго
товка методических пособий 
для студентов;

• подготовка научных 
кадров;

• оценка студентами 
лекций, семинаров, практику
мов (опросы будут осущес-

Сёння на бамжоў і жаб 
ракоў ужо мала хто 

звяртае ўвагу: прызвычаіліся. Ix 
можна сустрэць паўсюль: каля 
храмаў, у падземных перехо
дах І прама на вуліцах, а побач 
— шапка для міласціны. -Зрэш- 
ты, некаторыя з іх не сядзяць у 
чаканні міласціны, а вынаход- 
ліва дзейнічаюць. Партыя фаль- 
шывых жабракоў сёння, вера- 
годна, адна з найбольш маса- 
вых. Яна ўмацавалася І зацвер- 
дзілася. Яна даўно ўжо пера- 
магла і не збіраецца здаваць 
свае пазіцыі. Там свае правы і 
законы, гэтаксама — як началь
н а  і выканаўцы. I сярод іх — 
дзеці.

Калі зусім нядаўна нас па- 
лохаў разгул злачыннасці сярод 
16-гадовых, цяпер іх месца за
нял! 7-10-гадовыя дзеці. Занялі 
трывала. Яны дасягаюць вялі- 
кіх поспехаў у збіранні пустых

твлены сотрудниками ISSEP 
без участия соискателя);

•  получение грантов на 
исследовательскую или педа
гогическую деятельность от 
отечественных и международ
ных фондов;

• государственные и 
международные премии за 
учебники ,для ііікол или вузов, 
за научную или педагогическую 
деятельность;

• индекс цитирования 
работ кандидата;

• участие в междуна
родных конференциях и сове
щаниях с докладами.

Решение о присуждении 
грантов будет принято Между
народным Правлением Про
граммы, выплата грантов будет 
осуществляться поквартально, 
начиная с 1 сентября 1996 
года.

Список журналов, 
публикаций статей в 
которых будут прини
маться во внимание 
Международной Copo- 
совской Программой 
Образования в облас
ти точных наук

Автоматика и телемехани
ка, Акустический журнал, Ал
гебра и анализ, Алгебра и ло
гика (Сибирское отделение 
РАН), Архив анатомии, гисто
логии и эмбриологии (морфо
логия), Астрономический вес
тник, Астрономический журнал, 
Астрофизика, Биологические 
мембраны, Биология моря, 
Биоорганическая химия, Био
полимеры и клетка, Биофизи
ка, Биохимия, Ботанический 
журнал, Бюллетень экспери
ментальной биологии и меди
цины, Бюллетень Московского 
общества испытателей приро
ды (Серия биологическая), 
Вестник Московского универ
ситета (Серия 1. Математика. 
Механика, Серия 2. Химия, Се
рия 3. Ф изика. Астрономия, 
Серия 4. Геология, Серия 16. 
Биология. Серия 17. Почвове
дение), Вестник Санкт-Петер
бургского университета (Физи
ка, Химия), Вопросы вирусоло
гии, вопросы ихтиологии, Во
просы медицинской химии, 
вопросы теории плазмы, Вул
канология и сейсмология, Вы
сокомолекулярные соединения 
(Серия А, Серия В), Генетика, 
Геологический журнал, Геоло

пляшак, мыцці машынаў і про- 
дажы цыгарэтаў. Аднолькава, 
як І на глебе крадзяжоў, ба- 
дзяжніцтва і хуліганства. I час- 
цей яны выбіраюць менавіта 
тэты шлях — шлях падмана і 
злачыннасці, а "рабочымі мес- 
цамі” іх становяцца вакзалы і 
падземныя переходы. Тэта 
ўлюбёныя месцы "працы і ад- 
пачынку” маленькіх папрашаек. 
Тут прасцей знайсці магчы- 
масць выжыць, а таксама су
стрэць паплечнікаў па промыс
лу. “Вакзальныя дзеці’’... Тэта 
ўжо даўно замацавалася за імі.

Абарваны я і брудныя 
дзеткі жаласна стогнуць, жаг- 
наюцца, кідаюцца ў ногі. Выка-

гия и геофизика, Геоморфоло
гия, Геотектоника, Геофизичес
кий журнал, Геохимия, Гидро
биология, Гидрофизический 
журнал, Горный журнал, Д ис
кретная математика, Диффе
ренциальные уравнения, Д о 
клады Академии наук Белару
си, Доклады Академии наук 
России, Доклады Академии 
наук СССР, Доклады Академии 
наук Украины, Журнал анали
тической химии, Журнал Все
союзного химического общес
тва им. Д.И.Менделеева, Жур
нал высшей нервной деятель
ности им. И.П.Павлова, Журнал 
вычислительной математики и 
математической физики, Жур
нал микробиологии, эпидеми
ологии и иммунологии, Журнал 
неорганической химии, Журнал 
общей биологии, Журнал об
щей химии, Журнал органичес
кой химии, Журнал структурной 
химии, Журнал технической 
физики, Журнал физической 
химии, Журнал эволюционной 
биохимии и физиологии, Жур
нал экспериментальной и тео
ретической физики, Записки 
Всероссийского минералоги
ческого общества, Зоологичес
кий журнал, Известия АН Бе
ларуси, Известия высших учеб
ных заведений (География, Ма
тематика, Радиофизика, Ра
диоэлектроника, Физика, Хи
мия и химическая технология), 
Известия РАН (Серия Биологи
ческая, Серия Геологическая, 
Серия Математическая, Серия 
Механика жидкости и газа, Се
рия Механика твёрдого тела, 
Серия Физика атмосферы и 
океана, Серия Физика Земли. 
Серия Физическая, Серия Хи
мическая, Известия Сибирско
го отделения АН СССР (Серия 
химических наук), Измеритель
ная техника, Иммунология, 
Квантовая электродинамика, 
Кибернетика, Кинетика и ката
лиз, Коллоидный журнал, Коор
динационная химия, Космичес
кие исследования, Краткие со
общения по физике ФИАН им. 
П.Н.Лебедева, Кристаллогра
фия, Лазерная физика (на ан
глийском языке), Магнитная 
гидродинамика, Математичес
кие заметки, Математический 
сборник, Металлофизика, Ме
теорология и гидрология, Ме
ханика жидкостей и газов, Ме
ханика композитных материа
лов, Механика твёрдого тела, 
Микология и фитопатология, 
Микробиология, Минералоги
ческий журнал, Молекулярная 
биология, Молекулярная гене
тика, Микробиология и вирусо
логия, Научные доклады, вы
сшей школы: “ Биологические

нана прафесійна. Граюць вы- 
датна і ролі свае ведаюць на 
памяць: “Дапамажыце на ля- 
чэнне", “Хачу есці” , “Жыву з 
састарэлай бабушкай” і г.д. Мы 
таксама ведаем на памяць усе 
гэтыя фразы, яны круцяцца ў 
галаве, як надакучлівая тэле- 
рэклама. A нядаўна мне давя- 
лося быцьсведкай проста бес- 
прэцэдэнтнага выпадку.

...Пасадка на электрычку 
"Мінск—Маладзечна" заканчва- 
лася. Узяўшы штурмам вагон, 
пасажыры паселі, прыладкавалі 
рэчы. Прадаўцы газет яшчэ не 
з ’явіліся. У гэты час у вагон І 
зайшоў хлопчык гадоў васьмі, 
звярнуўшыся да мужчыны, які

науки”. Нейрохимия. Нейрофи
зиология, Неорганические ма
териалы, Океанология, Онтоге
нез, Оптика атмосферы и оке
ана, Оптика и спектроскопия, 
Палеонтологический журнал, 
Паразитология, Петрология, 
Письма в "Астрономический 
журнал", Письма в “ Журнал 
технической физики", Письма 
в “Журнал экспериментальной 
и теоретической физики” , По
верхность, Физика, ;<имия, ме
ханика, Почвоведение, При
кладная математика и механи
ка, Радиационная биология, 
Радиоэкология, Радиотехника 
и электроника, Радиохимия,. 
Реакционная способность ор
ганических соединений, Си
бирский математический жур
нал, Сверхпроводимость: фи
зика, химия, техника, Сверх
проводники, Теоретическая и

сядзеў каля дзвярэй, са сло
вами “Д айце мне ты сячу 
рублёў, а то мяне мама заб’е” . 
Усялякае можна пачуць, але та
кое!.. Таму, канешне, разуме
е т , што гэта наіўны блеф. Але 
— потым. Разлік малагадовага 
псіхолага — менавіта на эфект 
нечаканасці. Шакіраваныя па
сажыры яшчэ не паспявалі зра- 
зумець, што да чаго, як хлоп
чык хутка праходзіў далей. Ca- 
браўшы гэтак некалькі тысяч, 
ён перайшоў у наступны вагон.

У арыгінальнасці і спрыце, 
канешне, не адмовіш. I колькі 
такіх вось дзяцей просіць да- 
памогі, спасылаючыся на тое, 
што бацькі непрацаздольныя ц!

математическая физика, Тео
ретическая и эксперименталь
ная химия, Теория вероятнос
тей и её применение, Теория 
вероятностей и математичес
кая статистика, Теплофизика 
высоких температур, Труды 
МИАН им. В.А.Стеклова, Тру
ды Московского математичес
кого общества, Труды Санкт- 
Петербургского отделения Ма
тематического института им. 
ВАСтекпова, Труды ФИАН им. 
П.Н.Лебедева, Украинский бо
танический журнал, Украинский 
биохимический журнал, Укра
инский математический жур
нал, Украинский физический 
журнал, Украинский химичес
кий журнал, Успехи математи
ческих наук, Успехи современ
ной биологии, Успехи физио
логических наук, Успехи физи
ческих наук, Успехи химии,

іх увогуле няма. Нехта, безумо- 
ўна, пашкадуе і кіне 1-2 тыся- 
чы ў брудную далоньку, нехта 
адмахнецца, але большая час- 
тка насельніцтва ўжо даўно не 
звяртае на гэтых дзяцей анія- 
кай увагі, бо ведае: іх маці жы- 
выя і здаровыя. А некаторыя, 
дзякуючы “працы" сваіх дзяцей, 
нават працвітаюць.

He так рэдка даводзіцца 
назіраць і сустрэчы з "хворай і 
непрацаздольнай" гэткай “абе- 
рагальніцай ачага” , якой, веда- 
ма, І адцаецца выручка. A ці 
мац! гэта на самой справе? 
Традыцыя браць дзяцей напра- 
кат качуе са стагодцзя ў ста- 
годдзе... I як даведацца, хто

Фармакалогия и токсикология, 
Ф изика горения и взрывов, 
Физика и техника полупровод
ников, Физика металлов и ме
талловедение, Физика низких 
температур, Физика твёрдого 
тела, Физика элементарных 
частиц и атомного ядра, Ф и 
зиологический журнал, Ф изи
ология растений, Физиология 
человека, Ф ункциональный 
анализ и его приложения, Ф и 
зика Земли, Физика плазмы 
(на английском языке), Хими
ко-фармацевтический журнал, 
Химическая физика, Химия ге
тероциклических соединений, 
Химия высоких энергий, Химия 
плазмы, Химия природных со
единений, Цитология, Цитоло
гия и генетика, Эксперимен
тальная биология, Электрохи
мия, Энтомологическое обоз
рение, Ядерная физика.

перад табой: дзіця, якому са- 
праўды патрэбна дапамога, ці 
проста прафесійны ігрок? Па- 
мятаеце прытон у “Прыгодах 
Олівера Твіста" Чарльза Дыкен- 
са, дзе навучалі крадзяжу бес- 
прытульных дзяцей? Тыя часы 
мінулі? Хто ведае...

Ужо больш за месяц ідуць 
заняткі ў школах. Дзеці пасля 
летняга адпачынку селі за пар
ты. Але — не ўсе. У “вакзаль- 
ных дзяцей" нічога не змяніла- 
ся: іх класныя пакоі — усё тыя 
ж метро, вуліцы, вакзалы... I ўсё 
па-ранейшаму.

А мы праходзім міма. Мы 
звыкліся з усім, мы змірыліся, 
стаміліся ці, можа быць, адча- 
яліся. Нам няма калі. У нас жа 
так шматсправаў. Сваіх. Праў- 
да?

Святлана 
Ш аблінская

Ix класныя пакоі — метро, вуліцы, вакзалы...
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Конкурсы

(Заканчэнне. Пачатак у № 13)

// частка
Гамяльчане смела могуць 

прэтэндаваць на званне лепшай 
беларускай каманды гэтага 
года. Сезон 1996 года прынёс 
"Злавесным сухарам” чэмпіён- 
ства Гомеля, “Кубак Палесся" па 
"Што? Дзе? Капі?” , чэмпіёнства 
"Белых начэй” у Санкт-Пецяр- 
бургу. Да слова, у “Паўночнай 
Венецыі” хлопцы пакінулі ў сябе 
за спіной каманды "Кітай-го- 
рад”, “Юма", "Стырол". Дачакаў- 
шыся, пакуль капітан "Сухароў” 
Анатоль Мядзведзеў штосьці 
высветліць з апеляцыйнай камі- 
сіяй, я задала яму некалькі пы- 
танняў:

— Анатоль, у чым сакрэт 
вашага такога ўдалага выступ
ления?

— За тры гады, што гуля
ем, мы памянялі толькі аднаго 
чалавека У гэтым плане я кан-

ня была высокай.
— Скажыце некалькі слоў 

пра каманду.
— У яе ўваходзяць Васіль 

Гайдукоў, Irap Шпунгін, Андрэй 
Бялевіч, Андрэй Ражкоў, Ге- 
надзь Мішын — усе скончылі 
матфак Гомельскага універсітэ- 
та (акрамя Андрэя Ражкова, які 
вучыўся ў політэху). Трое — ас- 
піранты, а астатнія працуюць. 
Калі сабрапіся, вядома ж, паў- 
стапа прабдема з назвай. Ha- 
звы ў іншых камандаў былі ба- 
нальныя, а Васіпь Гайдукоў пра-

і да працы падліковай камісіі. A 
гэта падстава яшчэ раз пагута- 
рыць з вндучым Яўгенам Зайце
вым:

— Яўген, хто складаў пы
таны?

— Была сабраная унікаль- 
ная група пытапьнікаў мінскага 
клуба, частка якіх — сертыфіка- 
ваныя пытальнікі міжнароднай 
асацыяцыі клубаў "Што? Дзе? 
Калі?” . Аўтары пытанняў — Сяр- 
гей Сяродка, Мікалай Раманоў- 
скі і ваш пакорлівы слуга.

— Як я разумею, гэтыя

ходзілі па алімпійскай сістэме: 
з выбыццём. Адпраўнай кроп- 
кай была 1/32 фінапа. Дзень быў 
падзелены на дзве часткі: пер
шая— гульні 1/32 і 1/16 фінапа, 
другая — 1/8, чвэрць- і паўфі- 
налы, бой за 3-е месца і фінап. 
Цікавасць гледачоў да першай 
часткі была невялікай. Выклю- 
чэннем былі гульні фаварытаў, 
ды яшчэ зала выбухала смехам, 
капі каманды спрабавапі жарта- 
ваць. ("25 ліпеня 1917 года ў 
маскоўскіх газетах часта трап- 
ляліся лозунгі: “Дачнікі, не вы-

дучыя сапернікі, адразу разыш- 
ліся ў розныя канцы залы.

Нашаму "БДУ” ў 1/8 фінала 
супрацьстаяла каманда "Легіён" 
з БДПА. За нашым столікам усе 
напружаныя, бо кожная памыл- 
ка пагражае камандзе выбыц
цём. У пераломны момант гульні 
каманда свёй правільнай вер- 
сіяй заглушыла гукі сірэны, Мак- 
сім Ярохаў прайграў Герману 
Панчанкаву ў часе націскання на 
кнопку. Наша каманда згубіла 
апошнюю надзею рэабілітавац- 
ца за He вельмі ўдалую гульню

Жыціе Кубка “Несцеркі-96”,
або Хаджэнне студэнткі факультэта журналістыкі 

да інтэлектуалаў Беларусі

панаваў такую неардынарную. 
Мы пагадзіліся.

— Вы т о л ь к і-то л ь к і

KaMaHfya "Фаэтои-экспрщ с'' I  Я. Jatujay паелл фшалу

серватыўны. Я люблю шукаць 
унутры, а не знадворку. У кож- 
нага з нас ёсць свой талент, і 
знайсці яго — мая задача. Тым 
больш, капі склад стабільны, то 
ў ігракоў з'яўляецца ўпэўне- 
насць у заўтрашнім дні. Хлопцы 
ведаюць: капі хто з іх прыхва- 
рэе І не вельмі добра згуляе пры 
адборы, яго не кінуць дома. Ён 
паедзе на турнір, а там ужо зро- 
біцьусё магчымае, каб яго гуль-

размаўлялі з апеляцыинаи ка- 
місіяй. У вас праблемы з залі- 
чэннем адказаў?

— Турнір праводзіцца на 
высокім узроўні, але хацелася 
б, каб пытанні праходзілі больш 
жорсткі адбор, таму што быва- 
юць выпадкі, капі ёсць варыян- 
ты ў адказах.

I яшчэ неаднойчы я чула, 
што ігракі не бачаць логікі ў не- 
каторых пытаннях, былі прэтэнзіі

тры чалавекі і складаюць апе- 
ляцыйную камісію?

— Так. Таму што мы аўга- 
ры і ведаем у адказах кожную 
коску.

— А хто ўваходзіць у пад- 
ліковую камісію?

— Ігракі, што тут не гуля- 
юць. Збольшага гэта людзі з ка
манды "Разумнік” , капітанам 
якой з ’яўляюся я. Паколькі я 
вядучы і арганізатар "Несцеркі", 
я не магу ўдзельнічаць у гульні. 
А мая каманда вырашыла, што 
без мяне гуляць не будзе.

— Яўген, я чула, што ў ка- 
мандаў хапае прэтэнзій да пы- 
танняў...

— Ix не вельмі многа. Ёсць 
такое паняцце як запал бараць- 
бы. Ігракі не заўсёды могуць 
аб’ектыўна ацаніць сябе. Кож
ная каманда лічыць, што ёй не 
залічылі пытанне пытанне па- 
мылкова, але заўсёды згаджа- 
ецца з апеляцыйнай камісій, капі 
тая адхіляе апеляцыю іншай.

Перад тым, як перайсці да 
падзеяў другога дня спаборніц- 
тваў, хачу крышку спыніцца на 
апісанні каманды з Віцебска 
"Брэйн-брэкерс” . Хлопцы і дзяў- 
чаты зрабілі амаль немагчымае: 
заняўшы ў кваліфікацыі толькі 
51-е (!) месца, яны здолелі пе- 
рабрацца на 4-е. "Брэйн-брэ- 
керс” у перакладзе з галандс- 
кай азначае "галаваломшчыкі” . 
Каманда сабралася ў лютым 
гэтага года, але ў сённяшнім 
ехпадзе гуляе толькі трэці раз.

Брэйн-рынгаўскія баі пра-

язджайце! Спыніцеся! Сорамна 
выязджаць!” Якая важная для 
Масквы падзея адбывалася ў 
гэтыя дні?” — "Нашэсце кала- 
радскіх жукоў",— быў адказ.)

Каманды, якія выступалі за 
БДУ, у першых жа баях панеслі 
адчувальныя. страты: ні "Паня- 
веркі” , ні "Няміга" не здолелі 
прайсці ў 1/16 фінала. Прабле- 
маў не было толькі ў "БДУ” .

Заняўшы ў зале пост назі- 
ральніка паміж "Паняверкамі” і 
"Нямігай” , я змагла даведацца 
ў іхніх капітанаў ацэнку гульні ка- 
мандаў, калі турнір яшчэ быў у 
самым разгары. Аляксандр 
Гронскі ("Няміга"): "Учора згу- 
лялі проста выдатна. Па маіх 
падліках, мы абыгралі каля 7 ка- 
мандаў вышэйшай лігі. A сёння 
гульня больш нервовая. Мы 
менш думалі, таму і атрымала- 
ся так” . Яўген Скібскі ("Паня- 
веркі”): "Разлічвапі, вядома, на 
перамогу ва ўсім. Але рэальна 
ацэньвалі шансы. У “ ІІІто? Дзе? 
Калі?” мы маглі перамагчы, але 
стаміліся ў паўфінале. А "Брэйн- 
рынг” — не наша гульня” .

"Зашумела, загуло, бы зем- 
летрасенне” ,— сказаў бы Янка 
Купала, зайшоўшы ў актавую 
залу, дзе пачаліся гульні 1/8 
фінапа. Балельшчыкі больш не 
гартапі часопісы і не прабягапі 
вачыма газеты, а крычалі, свіс- 
целі, смяяліся. Хапала і кур’ёзаў. 
Каманды “ Брэйн-брэкерс" і 
"Майстар” па-сяброўску балелі, 
седзячы побач. Але пачуўшы ад 
Яўгена Зайцава, што яны — бу-

напярэдадні.
У паўфінале каманда "Май

стар" прайграла “Джокеру” з 
Магілёва, а "Фаэтон-Экспрэс” 
перамог віцебскі “Голдэн Меды- 
ум” . У матчы за трэцяе месца 
ва ўпартай барацьбе перамаглі 
віцябляне. За некалькі хвілінаў 
да фіналу мы пазнаёміліся з 
адзінай дзяўчынай з “Медыума" 
Элеанорай Якушавай:

— Элеанора, ведаю, вы 
сабраліся дзякуючы сваім вы- 
кладчыкам...

— Так, у нас на факультэце 
вісела аб’ява, дзе гаварылася, 
што студэнты могуць выклікаць 
на спаборніцтвы выкпадчыкаў. 
Так атрымалася, што нашы на- 
стаўнікі не з ’явіліся. 3 гэтага 
пачаўся наш шлях у "Брэйн- 
рынг” . Калі на некалькіх турні- 
рах перамаглі, зразумелі, што 
гэта — наша жыццё.

— Якімі якасцямі павінен 
валодаць ігрок "Брэйна”?

— Ён павінен быць сабра- 
ны, уважпівы, мець шырокі кру- 
гагляд і глыбокія веды ва ўсіх 
галінах. Акрамя гэтага, каман
ду мусяць екпадаць ігракі раз- 
напланавыя.

— Вы дзяўчына, Вам, на- 
прыклад, хочацца пагуляць з 
хлопцамі, а трэба бегчы на 
трэніроўкі...

— У нас хапае прывабных 
хлопцаў. Так што праблемы тут 
няма. А пасля турніру мы пла
нуем пайсці пагуляць па Мінс- 
ку. Я тут упершыню.

У фінале каманда "Джокер”

упэўнена пераіграла "Фаэтон- 
Экспрэс” (6:2). Але мяне пры- 
вабіў не пераможца, а каманда, 
якая заняла другое месца. Рэч 
у тым, што, хаця каманда лічыц- 
ца гомельскай, адзін з хлопцаў 
жыве ў Брэсце, а яшчэ адзін — 
мінчанін. А самае цікавае, што 
сабрапіся яны ўсе разам толькі 
за дзень да пачатку турніру. 
Дзяніс Філіпенка, капітан каман
ды, запэўніў, што "ФаэТон" яшчэ 
не аднаму саперніку папсуе на
строй.

Пасля фіналу было ўзнага- 
роджанне пераможцаў. He буду 
паўтарацца, бо імёны лепшых 
чытач "Беларускага універсітэ- 
та" ўжо ведае. Акрамя таго, ка
манды "Апімпія" і зборная Віцеб- 
ска былі ўзнагароджаныя за 
самы актыўны ўдзел. А Бела
руси Саюз моладзі падарыў па 
фотаапарату кожнаму іграку. 
лепшай беларускай студэнцкай 
каманды "Голдэн Медыум” і леп
шай мінскай студэнскай каман
ды "Легіён” .

Як ні сумна, але аналізую- 
чы табліцу лераможцаў, заўва- 
жаеш, што зноў толькі адна ста- 
лічная каманда змагла прабіц- 
ца ў васьмёрку лепшых — "Ле- 
гіён" з Політэхнічнай акадэміі. 
Але было б несправядліва, калі 
б мы не прыгадалі ігракоў на- 
шых камандаў. Я папрасіла ка- 
пітанаў, каб яны назвалі лепшых 
у сваіх камандах: Наташа Арло- 
ва ("Няміга” ), Дзмітрый Мазар- 
чук ("Паняверкі"), Аляксей Сен- 
чанка (“БДУ” ).

Пасляслоўе
У пачатку артыкула я піса- 

ла, што па выніках “Несцеркі” 
будзе праводзіцца адбор для 
ўдзелу ў праграме Беларускага 
тэлебачання "Рызыка-версія” . 
Пра гэта я распавядаць не буду: 
лепей адзін раз пабачыць...У 
бліжэйшы панядзелак "Паня- 
веркі” памераюцца сіламі з мас- 
коўскай камандай "Дубовы гай” .

P.S. Аўтар артыкула дзякуе 
камандам “БДУ” і "Паняверкі” (І 
асабіста Максіму Ярохаву і Яўге- 
ну Скібскаму) за дапамогу пры 
зборьг матэрыялаў і камандзе 
“Фаэтон-Экспрэс” (і асабіста 
Андрэю Някрасаву) за фота- 
здымкі.

Вольга Каздзерка

— Хто падаў ідэю стварэн- 
ня такой службы?

— Жыццё. Выкладчыкі-псі- 
холагі не выходзяць з аўдыто- 
рыі, не “абрастаюць” студэнц- 
кімі праблемамі. Псіхалогія сён
ня не можа заставацца навукай 
акадэмічнай, псіхалагічныя веды 
могуць спатрэбіцца кожнаму 
чалавеку. Веды па псіхалогіі не 
могуць заставацца ў канспекце 
— гэта тое, што можа быць за- 
патрабавана і з поспехам выка- 
рыстана ў самых розных жыц- 
цёвых сітуацыях. I калі студэн
ты адразу пасля лекцыі звярта- 
юцца да выкладчыка з асабіс- 
тымі праблемамі, абмяркоўваць 
іх на лесвіцы не толькі не пра- 
дуктыўна, але і безадказна. Час
та гэта праблемы, якія патра- 
буюць дадатковага псіхалагічна- 
га даследавання, прадуманай 
доўгай працы ў рэжыме псіха- 
лагічнай кансультацыі або нават 
псіхатэрапіі. A гэта асаблівая 
дзейнасць, для якой патрабуюц- 
ца адпаведныя ўмовы.

Апрача таго, добра вццома, 
што ў мностве навучапьных ус-

Псішгііая данами ш аць сябе нтслівым...
'  У БДУ адкры лася і  ўжо больш за месяц  
дзейнічае служба псіхалагічнай дапамогі студэнтам 
і  супрацоўнікам. Якія задачы стаяць перад службай, 
з якімі праблемамі сёння можна прыйсці сюды — - 

пра гэта мы размаўляем з Людмілай Савацьеўнай 
Краўчанка, кандыдатам псіхалагічных навук, 
дацэнтам кафедры псіхалогіі.

тановаў ва ўсім цывілізаваным 
свеце існуюць асаблівыя псіха- 
лагічныя службы, якія займаюц- 
ца і праблемамі адаптацыі, і 
прафесійнай арыентацыяй, і 
кансультаваннем па асабістых 
пытаннях, і трэнінгавай працай 
(трэнінг зносінаў, прафесійных 
навыкаў, вядзення перагавораў, 
вырашэння канфліктаў, інтэлек- 
туальны трэнінг). У Іерусалімс- 
кім універсітэце, які можна па- 
раўнаць з БДУ па колькасці сту- 
дэнтаў, псіхалагічная служба 
налічвае капя 20 супрацоўнікаў.

— Вырашэннем якіх пы- 
танняў будзе займацца служ
ба псіхалагічнай дапамогі Бел- 
дзяржуніверсітэта? Ці не лічы- 
це Вы, што зварот да псіхола- 
га можа разглядацца як приз
нание асабістай слабасці або 
нават нездароўя: пайшоў да 
псіхолага — значыць, "псіх” ?

— На жаль, гэта дастатко- 
ва распаўсюджаная памылка, 
калі псіхалагічную дапамогу 
блытаюць з дапамогай псіхіят- 
ра. Псіхіятрычная дапамога са- 
праўды аказваецца людзям з

псіхічнымі парушэннямі I рас- 
стройсвамі, тады як псіхалагіч- 
ная дапамога адрасуецца звы- 
чайным людзям, праблемы якіх 
можна назваць агульначалаве- 
чымі. Толькі нехта для сябе вы- 
рашае, што можа справіцца з імі 
сам, а хтосьці, разумеючы, што 
гэтак жа, як мы з болем у стра- 
ўніку можам атрымаць квапіфі- 
каваную дапамогу тэрапеўта, з 
душэўным болем ідзе да псіхо- 
лага. I псіхолаг дапамагае ра- 
забрацца ў сабе, у невыпадко- 
васці ўзніклых праблем, у пошу- 
ку шляхоў іх вырашэння; аказ- 
вае псіхалагічную падтрымку, 
нарэшце, проста выслухоўвае... 
Хаця псіхолаг, на самой спра
ве, слухае зусім не "проста” : ча- 
мусьці пасля таго, як Вы пабы- 
валі ў яго на прыёме, усё дзіў- 
ным чынам расставілася па мес- 
цах. Вам стала зразумела, што 
рабіць, як быць далей... Вы ча- 
калі ад псіхолага парады, рэка- 
мендацыяў, інструкцыяў. I ён 
дапамог Вам, дапамог, паказаў- 
шы, што Вы можаце вырашыць 
сваежыццёвыя цяжкасці, І мае- 
це сілы І мужнасць адужаць

сваю праблему, і самі ведаеце 
свой шлях.

Мы ўжо зараз аказваем 
дапамогу ў сітуацыі жыццёвых 
цяжкасцяў, кансультуем па аса- 
бістых праблемах (канфлікты, 
няўпэўненасць у сабе, неразу- 
менне, адзінота і інш.). Гэта 
індывідуальная псіхалагічная 
дапамога. Разам з тым, у блі- 
жэйшы час мы плануем правя- 
дзенне сацыяльна-псіхалагічна- 
га трэнінгу для студэнтаў, якія 
маюць натуральный праблемы ў 
зносінах (нехта лічыць, што ён 
кепска разбіраецца ў людзях, а 
будучаму педагогу ці арганіза- 
тару вытворчасці трэба быць і 
псіхолагам-практыкам; нехта не 
задаволены стаўленнем нава- 
кольных да сябе, а таму хацеў 
бы знайсці прычыну гэтага і змя- 
ніць сітуацыю І г.д.). Відавочна, 
гэта будзе відэатрэнінг, што 
значна больш эфектыўна, калі 
мець на ўвазе сацыяльна-псіха- 
лагічную кампетэнтнасць наву- 
чэнцаў. У бліжэйшы час плану- 
ецца правядзенне сацыяльна- 
псіхалагічнага трэнінгу з арыен
тацыяй на фармаванне навыкаў

прафесійных зносінаў, напрык- 
лад, у будучых сацыёлагаў, 
юрыстаў ці псіхолагаў. Паколькі 
кожная прафесія мае на ўвазе 
не толькі пэўныя веды, але і 
ўменне рэалізаць іх у кантакце 
з іншымі людзьмі, такая спецы- 
яльная псіхалагічная падрыхтоў- 
ка — гарантыя паспяховай пра- 
фесійнай дзейнасці. Мы такса- 
ма плануем правядзенне інтэ- 
лектуальных трэнінгаў (фарма
ванне навыкаў стратэгічнага 
мыслення ці прыняцця апера- 
тыўных рашэнняў і інш.), калі, ка- 
нешне, на тэта будзе попыт з 
боку студэнтаў.

— Людміла Савацьеўна, 
хто працуе ў службе? Ці ёсць 
у вас спецыяльнае абсталя- 
ванне, патрэбнае для відэат- 
рэнінгу?

— У службе псіхалагічнай 
дапамогі працуюць квапіфікава- 
ныя спецыялісты, псіхолагі з 
вялікім стажам практычнай rtpa- 
цы. I гэта не словы, як у некато- 
рых распаўсюджаных рэкламных 
праспектах. Гэта сапраўдныя 
прафесіяналы, якія ў сваёй 
дзейнасці кіруюцца такімі прын- 
цыпамі, як адказнасць, канфі- 
дэнцыйнасць, шчасце кліента. 
Апрача спецыялістаў у службе 
працуюць дыпламаваныя стажо- 
ры. Гэта выпускнікі Белдзяржу- 
ніверсітэта, якія маюць спецы- 
яльную падрыхтоўку па прабле
мах псіхалагічнага кансультаван- 
ня, а іх статус стажораў сёння 
вызначаецца толькі іх мападос- 
цю і недахопам уласнага вопы-

ту. Яны ажыццяўляюць запіс на 
прыём да спецыялістаў, а так- 
сама бяруць на сябе пытанні псі- 
халагічнай дыягностыкі і кан- 
сультавання ў межах сваёй кам- 
петэнтнасці.

Служба абсталяваная спе- 
цыяльным псіхал'агічным інстру- 
ментарыем і неабходнай апара- 
турай. Мы маем найлепшыя псі- 
халагічныя тэсты, арыентаваныя 
як на даследаванне інтэлекту- 
альных магчымасцяў чалавека, 
так і на ягоную асабовую сфе
ру. Гэта добра вядомыя спецы- 
ялістам і папулярныя ва ўсім 
свеце тэст на Інтэлект Вексле
ра, колеравы тэст Люшэра, аса- 
бовы і інтэлектуальны тэсты 
Кетэла і многія іншыя.

Напрыканцы хачу падкрэс- 
ліць, што наша служба аказвае 
падтрымку і псіхалагічную дапа
могу не толькі студэнтам, але і 
супрацоўнікам .універсітэта. 
Прафесійна, ананімна, бясплат- 
на.

Мы размяшчаемся ў бу- 
дынку бухгаптэрыі (вул. Бабруй- 
ская, 9), працуем з панядзелка 
па пятніцу з 12 да 18 гадзінаў. 
3 12 да 15 гадзінаў — час пра
цы стажораў: запіс на прыём да 
спецыялістаў, папярэднія дасле- 
даванні і тэрміновая псіхалагіч- 
ная дапамога. 3 15 да 18 гадзі- 
наў прыём вядуцьспецыялісты.

Распытвапа
Кацярына 

Ткачэнка
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аро&а ЗГервасія ^ ы л ів а хі
Finis coronat opus’

A пачыналася ўсё так... “ ...Пішу навелу 
“Ладдзя Роспачы” , аб адным сярэднявя- 
ковым беларускім “зламірозе” , які любіў 
жыццё. Палучаецца дзікая, але своеасаб- 
лівая мешаніна з “Дэкамерона” , Рабле, 
французскіх фабліо і беларускіх не вельмі 
прыстойных казак. Разгуляліся ў мяне ўсе 
гэтыя чэрці да апошняга. Зараз якраз “най- 
маралвнейшая" крулёва Бона прыехала 
разбіраць працэс аб збіванні з правільна- 
га шляху ўсіх чыста жанчын Рагачова”2.

Упершыню “Ладцзя Роспачы” была 
надрукавана па-руску, у 1968 годзе, а па- 
беларуску — толькі ў 1978 годзе.

“Я прачнуўся ад нейкай трывогі і зра- 
зумеў: трэба на Беларусь. Сёння там за- 
цвітаюць вішні і жывыя агароджы глогу 
ружовай сцяною ідуць паўз цябе. Сёння 
там пеўні гукаюць вясну і, калі выходзіш у 
сад, блакітныя незабудкі ківаюць табе га- 
лавой...”3

Сёння — тут — жыве Гервасій Выліва- 
ха (шляхціц Белая Чапля), ягоныя сябры 
Андрэй Гарбаты з Брачыславічаў, Кірык Ба
лабан з Гультаёў, Галляш Вясна са Свін- 
чуковічаў ды яшчэ Ipa Францічак. Сядзяць 
у корчмах, п’юць віно, раманею: раскашу- 
юць ды балююць. Жыве Бярозка, якая ста- 
лася потым адзінаю для Гервасія. “Вочы 
ясныя — нібыта нехта шухнуў крынічнай ва- 
дою на торн,— вялікія і прыгожыя, нібы ў 
кароўкі, і такія ж добрыя. I носік нехта злёг- 
ку таргануў угору, і раток прыадкрыты”4 
(152).

I існуе Смерць. Яна, праўда, не лю- 
біць прыходзіць за тымі, хто прагне жыц- 
ця, але ж прыйшла да Вылівахі, “прыцяг- 
нулася..., цяжка перастаўляючы ногі, якія 
дрэнна згіналіся, закінуўшы на тулаве чор- 
ны плашч, нібы ёй было холадна, і ўсміха- 
ючыся вечнай і нязменнай усмешкай, ад 
якой кідала ў жудасць. А за спіною ў яе 
была каса, бліскучая, нібы ў апошні дзень 
сенакосу”(138).

I ў “Ладдзі Роспачы’’ Смерць існуе, а 
не жыве, не перамагае, таму што вышэй- 
шая каштоўнасць для Вылівахі — жыццё, 
зямное жыццё, каханне...

Тэты твор Караткевіча вызначалі як 
аловесць, навелу, легенду. Думаю, што 
варта пагадзіцца з апошнім. Знешне — 
структура — легенда, і ўнутрана — змест 
— таксама. Легенда пісалася не проста так. 
Яна нешта сцвярджала, паказвала. Леген
да выяўляла светапогляд, сітуацыю мяжы, 
дзе чалавек павінен здзейсніць выбар. I 
выбраць Жыццё, Каханне, Радзіму (“Я магу 
гуляць сабою. Але я не гуляю роднай зям- 
лёй”(158)).

3 самага пачатку легенды нас ахутвае 
Сярэднявечча. Царква і касцёл, ерэтыкі 
(якія на самой справе шукалі ісціну), 
уяўленні пра вырай, чысцец І пекла. .

Трэба звярнуць увагу на структуру, ге- 
аграфію легенды і структуру дарогі як фі- 
ласофскай адзінкі, што дапаможа нам зра- 
зумець галоўнага героя.

Структура. Выкарыстоўваецца тыпо- 
вы казачны сюжэт, дзе ў наяўнасці герой, 
які спускаецца ў падземнае царства, 
атрымлівае перамогу і вяртаецца з найвы- 
шэйшай каштоўнасцю (жыццё — каханне).

Геаграфія. Тэты свет — сярэднявеч- 
ная Рагачоўшчына. Той свет — мадэль, у 
якой сплялося Сярэднявечча І антычнасць. 
Уваход у пекла знаходзіцца на дне Раву- 
чага возера, пячоры. Прыходзіць Ладдзя, і 
героі плывуць па моры, дзе ўстае “чорнае 
сонца падземнай краіны”(151). На іх шля
х у — брама Жаху, пакой Смерці. Гервасій 
і яго спадарожнікі знаходзяцца на мяжы 
пераходу паміж гэтым сВетам І светам За- 
быцця. Так, дарога праходзіць праз пек
ла, але героі не знікаюць зусім, смерць 
яшчэ не валадарыць над імі, бо яны ў све- 
це Памяці.

Супрацьстаянне гэтага свету і таго ад- 
значана колерамі. Калі гэты свет мае свет
лы колер, дык падзем’е — цёмны, чорны.

На зямлі свяціла цёплае сонца, было га- 
рачае неба і гарачае святло (дзе цёплае і 
гарачае — тое самае, што і светлае), а Там 
было халодна: “Вострыя скляпенні губля- 
ліся ў цемры, а за стральчастымі вокнамі 
ляжала вечнае цямноцце”(155).

Структура дарогі. Дарога мае пача- 
так і канец. Пачынаецца яна ад месца, дзе 
жыве Гервасій і заканчваецца ля дзвярэй 
Арахны. Потым пачынаецца вяртанне.

Пачатак дарогі ідзе ад моманту, калі 
Смерць прыйшла па Гервасія: “у самы са- 
лодкі час, калі вакол камяніцы толькі-толькі 
збіраліся зацвісці расны ружовы глог, рас- 
кошны бружмель і жаданая, як жыццё, шып- 
шына”(138). Увесь шлях можна апісаць пе- 
рыядам святло-цемра-святло.

Гервасій Выліваха — носьбіт ірацыя- 
нальнага. Ён, нібы шаман, вядзьмар, вы- 
конвае рытуал хаджэння на той свет. I, 
канешне, ягоная дарога мае перашкоды, 
якія, хутчэй за ўсё, міфічныя: водныя (Pa- 
вучае возера, мора на тым свецё), памеж- 
ныя (быццё/небыццё, брама Жаху, апош- 
нія дзверы). Для пераадолення такіх пе- 
рашкодаў неабходна мець сакральныя 
веды.

А наш герой, які жыве ў сярэднія вякі, 
з ’яўляецца прадстаўніком смехавай куль
туры — скамарохам. Усё ідзе ад карнава
лу. “Святы карнавальнага тыпу і звязаныя 
з імі смехавыя дзеі і абрады займалі ў 
жыцці чалавека сярэднявечча значнае мес
ца... Ядро карнавальнай культуры знахо- 
дзіцца на межах мастацтва і самога жыц- 
ця. Па сутнасці, гэта — само жыццё, але 
аформленае асаблівым забаўляльным чы- 
нам”5.

I вось скамарох, які не мае багацця 
(“Усёй маёмасці яго было — замак-разва- 
люха, некалькі коней веку мафусаілава, 
латы ды меч, ды яшчэ шахматная до- 
шка”(130)). Разам з сябрамі ён дзярбаніць 
на лютнях і кімвалах багамерзкія песні; 
гуляе ў шахматы на жыццё (сакральная 
дзея); багата важдаецца з жанчынамі, што 
і паказальна для героя, які мае вялікую эра- 
тычную моц. Ён не шкадуе, што пакіне пас- 
ля сябе толькі любоў. Гервасій упэўнены, 
што каханне робіць чалавека іншым. Ча
лавек пераходзіць у іншы стан: так было І 
з Бонай, якая ўбачыла месячнае святло ў 
валасах мужчыны. Так было і з Верасовай 
Жанчынай, якой пазбягалі, бо баяліся ей- 
ных крыкаў.

Пераадольванне перашкодаў здзяй- 
сняецца абрадавым смехам, высмейван- 
нем. Выліваха смяецца з Перавозчыка, з 
пачварных істотаў, з самой Смерці. Ён 
робіць падарожжа нястрашным, пазбаўляе 
яго сакральнасці:

“Лемур-канцлер працягнуў лапу, каб 
абмацаць дзве чарговыя галавы і запісаць 
іх у рэестр. I раптам Выліваха гаркнуў на 
яго:

— Ты куды лапы цягнеш, крактавенне 
смярдзючае?! Ты што, не бачыш? Ты што, 
не бачыш? Тут паненка.

I ляснуў вольнай рукой па лапе Кан
цлера.

— За гарачы камень хапайся, а не за 
нашых дзяўчат. He для цябе!” (153)

Калі Смерць паказвае Гервасію на 
апошнія дзверы, Арахну І ката, каб ён не 
палохаўся, адказ героя быў: “Калі тэта я 
чагосьці палохаўся?.. Толькі... я б на тваім 
месцы абнавіў сваю гаспадарку” (156).

Сродкам жарту, смеху выкарыстоўвае 
аўтар у легендзе лаянку. Звычайна яна 
ўжываецца ў пэўнай сітуацыі (пракпёны, за- 
мовы) і рытуальна. Выліваха ж лаянкай і 
смешыць, і пагражае. Смешыць тых, хто 
едзе з ім, паказвае ім сваю сілу.

Сварыцца з.тымі, каго варта было б 
баяцца (Перавозчык, Канцлер). Пагражае 
тым, да каго звернута лаянка. Служкі 
Смерці нічога не могуць зрабіць Гервасію, 
бо пачынаюць баяцца яго:

Я стаміўся..Я страшна стаміўся... Я 
папрашу, каб цябе падвесілі над гэтай ва- 
дою І не далі забыцця.

Выліваха крэкнуў:
— Колькі разоў сабе казаў: не звяз- 

вайся з начальствам, не чапай, Гервасій, 
дзярма.

Ладдзя зарагатала” (143).
Выкарыстоўваючы пэўныя абрады, Вы- 

ліваха становіцц^ лідэрам Ладцзі. I сро- 
дак, пры дапамозе якога ўсе на Ладдзі 
аб’ядноўваюцца,— моц галоўнага героя. 
Акрамя моцы скамароха, у яго ёсць сіла 
роднай зямлі. Сімвалам любімага краю вы
ступав кветка Шыпшына, якая “адзіная ва 
ўсім свеце не баялася цемры апраметнай 
і скрыгату зубоўнага” (147).

Але ўрэшце падарожныя апынуліся ў 
цяжкім становішчы. “Адчуваючы, што за
раз на смяротным караблі пачнецца пані- 
ка адчаю, нечалавечы крык і, магчыма, га- 
небны плач, Гервасій з цяжкасцю выдраў 
вясло з вады, узняў яго так высока, як 
толькі дазваляла калодка, і грукнуў ім у ніз- 
кае неба.

— Браты рагачоўцы, выпіце колькі хто 
можа за нас!!!” (146)

Гервасій просіць здзейсніць абрад (каб 
дарога на там свеце была гладкай, па- 
трэбна дапамога жывых), выкарыстоўва- 
ючы асноўным сродкам — смех: “Пераваж- 
ная большасць жыхароў скарысталася з 
гэтай парады, дарма што яна паходзіла з 
вуснаў д ’ябла. A “маглі” яны нямала. Ле- 
тапісец, сузіраючы агульную п’янку, шмат 
бедаваў аб маральнай недасканаласці 
людзей і запоўніў тры старонкі летапісу са- 
май абрыдлівай дыдактыкай” (146).

Змаганне Смерці і якога-небудзь ге
роя ў шахматы сустракаецца ў былінах і 
казках. Гэта сур’ёзная і таямнічая гульня. 
Звычайна Смерць перамагае, але калі ге
рой падманвае Пані, то ягоная перамога 
больш верагодная. Гервасій пасля паразы 
разумев, што аднаго жадання жыць мала, 
яму патрэбна любоў тых, хто быў з ім ра
зам. Ён — жыццялюб, ігрок, таму ён рызы- 
куе: падманвае Смерць, робіць нечаканае. 
Стаўкай было не толькі жыццё Вылівахі, але 
і жыцці іншых. I тым большая была ў яго 
прага перамагчы.

Аднак, калі ты змагаешся моцай лю
бое! і кахання, то маеш права сказаць 
Смерці: “Хай косіць твая каса...” I пасля 
гэтага ён зняў каня Смерці, успамінаючы 
сваю зямлю І свой народ, пра што Смерці 
не дадзена было зведаць.

У дапамозе Гервасію — І Каханне, су-

стрэтае і.м не на зямлі, а на Ладдзі Роспа
чы. Перад гэтай сустрэчай яму трэба было 
прайсці некалькі этапаў: зведаць Жанчы- 
ну-Палюбоўніцу і Жанчыну-Смерць. Гэтыя 
этапы ды яшчэ стрэча Жанчыны-Кахання 
— прыступкі Жыцця, Ісціны.

I нават уладарка сусвету — Смерць — 
не змагла, са сваім усёведаннем, прадба- 
чыць непаслядоўнасці, таямнічасці Чала
века. Бо — “рабі нечаканае, рабі, як не бы
вав, рабі, як не робіць ніхто,— і тады пера- 
можаш. Нават калі ты слабы, як камар па- 
сярод варожага мора. Таму што толькі 
дурні р'азважаюць заўсёды па правілах зда- 
ровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады 
чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на- 
канаванне і плюе на “спрадвечны” закон” 
(162).

Лагічнасці гульні ў шахматы супраць- 
стаіць алагічнасць дзеянняў і думак Вылі- 
вахі. Шахматы не толькі дапамагаюць 
сваёй упарадкаванасцю Смерці, але яшчэ 
і служаць увасабленнем, маленькай “кан- 
струкцыяй” падарожжа, хаджэння ў пад
зем ’е.

Захапіўшы Ладдзю на моры, стаўшы 
ейным лідэрам, Гервасій адбірае яе ў 
Смерці, быццам адмаўляючы роспач і ад- 
чай.

Але, мабыць, самым нечаканым было 
для Смерці тое, што людзі аддавалі гады 
свайго жыцця Гервасію і Бярозцы, хоць ба- 
яліся сканання. A адзін маленькі чалаве- 
чак, у якога толькі адзін дзень жыцця (“але 
ж адзін гэты дзень я магу трымаць меч, 
шыбень ці нож. I мяне будзе мучыць дум
ка, што я нібыта кінуў тых, і горад, і сваю 
зямлю" (166)), не можа аддаць гэты дзень, 
аднак ахвяруе дзве хвіліны.

Сказаўшы Смерці “да скорай сустрэ- 
чы” , Выліваха пасміхнуўся: “наўрад ці сус- 
трэча апошняга нашчадка Гервасія і яе ад- 
будзецца скора” (167). Тут легенда пера- 
гукаецца з адным з апошніх вершаў Ула- 
дзіміра Караткевіча:

Ты памрэш. Але ў бязмежным свеце 
Будуць працвітаць твой Люд і Край... 
Вер, што ў гэтым, вер, што толькі ў

гэтым
Шчасце пасмяротнае і рай...
Душа жадае змрочнасці і пазбягае 

святла. Але не пазбегнеш цеплыні, даб- 
рыні, нечага Вечнага — бо чытаеш Карат- 
кевіча. Ён стварае свой свет. Стварае Сло
вам!. Яны валодаюць сілай — сілай матэ- 
рыяльнаю.

“А бадай табе, чортавай Смерці, ха- 
лера ў жывот,— думаў Гервасій і спяваў, 
каб не загаласіць ад крыўды” (152).

I магчыма ўсё: з гонарам выйсці з цяж- 
кога становішча; не здрадзіць зямлі, kaxa- 
най, волі; выбраць і прайсці менавіта такі 
шлях, з перашкодамі, але пачэсны. Прайсці 
I застацца людзьмі ў жыцці і смерці:

Пакуль жывём мы — датуль мы людзі, 
A ў смерці будзем... людзьмі таксама.

I доўгачаканы, абяцаны “finis coronat 
opus” :

Ў крыві краіны нашай бель,
Прыходзіць час смяротных сноў,
I нашай волі карабель,—
Няскораны,— ідзе на дно.
I сёння ў вечны наш працяг,
У неба на світанні дня 
Уздымуць нас, як волі сцяг,
Якога й богу нельга зняць.
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