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На здымку: 
ленжсю сты-
пендыят, сту-
дэнт другога 
курса першам 
групы ф1з1чна-
га факультэта 
А и а т о я ь 
Януль. 

Амаль чатыры семестры за ллмыма Анато-
ля Януня — другакуронка фйзйчнага факультэ-
та, а у зал i ковам кнпкцы ад знака толым ад ном 
вартасц! — «выдатна». Думаецца, што гэтым 
сказана многае. I там у Анатолю прызначана 
лежнская стипендия. 

Звычайна, захапленне т и м ц| мишм предме-
там пачынаецца яшчэ са школьных гадоу i 
потым прыводзщь да усвядомленага выбару 
будучай прафесн. Так было i у Анатоля. 

Доупх разважанняу, куды пайсца вучыцца 
далей, у юнака не было. Ф)3<ку выбрау 
пас л я дзевятага к ласа. Kani вучыуся у 
школе, адначасова займауся у фЫка-ма-
тэматычнай школе п р и БДУ. Яму присы-
пал! кантрольныя заданж, а ён старауся, 
выкоивау ix. Займауся таксама i у «Школе 
Юнага Ф|31ка» пры ГрДзУ. У школу, дзе 
вучыуся Анатоль, з унтерсггэта прыязджаш 
выкладчыю, чытал! пекцьн, змест bkix бы у i 
цжавым, i займальным, але адначасова ён 
Haciy i arh-уючы характер. Канчатковы выбар 
прафесн быу зроблены у час зборау удзель-
жкау завочнай школы. 

Ваукавыскую С Ш № 5 скончыу з залатим 
медалём. Экзамен па ф!31цы у яго прымау сам 
дэкан фЫчнага факультэта Гродзенскага 
ушверсггэта Аляксандр Макарав1ч Ка-
ладзшскк Анатоль атрымау адзнаку «выдат-
на». Тэта ж адзнака стала f экзаменацыйным 
Л1сце пры паступленш ва ушверотэт, дзе ён 
вырашыу далей набываць i удасканальваць 
веды па ф!з1цы. 

Як дасягаецца поспех у вучобе! Анатоль 
адказау на тэта пытанне без доупх разваг. 
Ен не л!чыць, што старанныя адносжы да 

вучобы — тэта заслуга студэнта. Тэта — не-
абходнасць, без яком нельга стаць спецыяп-
гстам, адпавядаючым патрабаванням сённяш-
няга дня. Мнопя студэнты лйчаць, што можна 
а б ь к ц к я без наведвання лекций, тым больш, 
што цяпер ян о з яупяецца неабавязковым. 
Анатоль Януль прытрымл1ваецца in шага мер-
кавання. Яму, напрыклад, грунтоуная пекцы я 
выкладчьиса прыносщь значна большую ка-
рие ць, чым акадэм1чны падручжк, у я ж м не 
за ус еды можна разабрацца самому, ды i на 
падрыхтоуку патрацйш больш часу. А ёсць i 
выкладчым, на лекцьп bkix хочацца icifi, 
занятт як!х вылучаюцца в ь к о м м прафес!Я-
нал1змам i пав агам да студэнтау (гэта Анатоль 
Л1чыць адным з галоуных у адносжах пам<ж 
студэнтам i выкладчыкам). 

У MHorix, на жаль, аб выдатнжах вучобы 
складваецца уражанне, быццам бы яны 
за вучобай не зауважаю ць ycix лепшых 
бакоу студэнцкага жыцця, пераутвараюць яе у 
самамэту. Тажя людз! кажуць: «I навошта 
•м гэта! Сёння ж yciM стыпендыю плацяць, абы 
cecii здавау «без хвастоу». Але для Януля 
топью выдатнае валоданне ведамi па выбранай 
спецыяльнасц! не перашкаджае яму быць i 
цжавым чалавекам, субяседнжам. Мае шмат 
сяброу, для як!х слова • ленжсю стипендиат» 
не засланяе простага — «сябар». Радуе яго i 
тое, што яго не вылучаюць еярод жшых i 
выкладчым. На экзаменах да яго т а т я 
ж патрабаванж як i да Ышых студэнтау, 
можа нават i большыя. Зараз щзе сеоя i 
Анатоль ужо здау два экзамены: англж-
скую мову i метады матэматычнай ф Ы ю , 
па як!х таксама — «выдатна». Экзаменацыйная 
cecia для яго — гэта адказны перыяд. Але 
галоунае — не баяцца, а спадзявацца на свае 
веды. Бшет бярэ той, яю «на яго гляне». Як i 
жшыя, ён П1чыць, што экзамен — гэта латарэя, 
але вялЖую ролю краюць i веды, бо топью 
з трывалым! прафес1янальным1 ведам! можна 
дабщца мэты. 

Адзж з яго пюб4мых заняткау — гэта 
музыка. Паспрабавау ён i «будатрадаускай 
кашы», i студэнцкай бульбы. 

Kani у чалавека ёсць мэта, ён |дзе да яе 
упэунена, не баючькя цяжкасцей, бо зна-
ходз1ць у сабе смы на ix пераадоль-
ванне. А мэта у Анатоля — стаць спецы ял-
1стам-ф«з1кам. Можна не сумнявацца, што 
ён яе дасягне. 

Г. КАМЕНЕВА. 

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: ГРАН1 АБНАУЛЕННЯ 
Чым павшна займацца 

партийная аргашзацыя? 

Я кое яе месца у сучасным 

бурмвым громад ска-пал-

^тычным жыцщ? Гэтае пы-

танне хвалюе MHOzix ка-

мушетау. Адказаць одноз-

начна цяжка. Час дыктуе 

нам: не зыходзщь на збо-

чыну, заставацца прынцы-

\ новымi у вырашэнш ycix 

Я гая б eixypu не пра-

носШся, важна захаваць 

прыве ржаное ць сацыялхс-

тычнаму выбару, нашым 

рэвалюцыйным, баявым, 

працоуным традыцыям. Бо 

у ix захоуваецца вялю 

патэнцыял духоунасщ, вы-

сокой грамадзянскасщ, 

агулъначалавечых каштоуна-

сцей. 1гнараваць гэта, бяз-

Сёння партийны камгтэт 

заяуляе аб сваёй паяцы! у 

сувяз1 з тым, што 12 чэрве-

ня у ЛенЫградзе плануецца 

правее щ рэферэндум аб 

перайменаванш города у 

Санкт-Пецярбург. 

Са здз1уленнем i глы-

бокзм хваляваннем дове-

дался мы i успрыням 

вестку аб рэферэндуме, яга 

АДКРЫТЫ ЛЮТ 
ДЭКАН У ФАКУЛЬТЭТА 

БЕЛАРУСКАЙ Ф1ЛАЛ0ГП I 
КУЛЬТУРЫ /Г АРУ ЖУКУ 

Паважаны 

1гар Bacijibeein! 

Не так дауно савет Ваша-

га факультэта на ceaiM закры-

тым пасяджэнш разгледзеу i 

зацвердМу вучэбны план. Не-

льга не зауважыць, што па 

ceaix асноуных паказчыках 

гэта даволг грунтоуны доку-

мент, на основе якога можна 

будзе рыхтаваць выкладчыкау 

белоруской мовы, мтаратуры i 

культуры. Але ёсць у iM xi6u, 

на якгя я хочу звярнуць увагу. 

Не вытрыммвае крыты/а 

сам падыход да аргашза-

цьй навучання на першых 

трох курсах. Нядоуга ду-

маючы разам з трыма велыи 

паважаныш мною прафеса-

рам1 i некалыамi дацэнтамi, 

Вы зрабЫ вучэбны план без 

практичной намраванасщ. Не 

маргнуушы вокам, Вы вы-

краемм аж два e/ды прак-

тик — бесперапынную на I— 

III курсах i практику у 

загородным лагери пас ля II/ 

курса, таклм чинам, у лепшых 

традициях царкоушкау прай-

шоушых эпох, адлучылг буду-

чых студэнтау ад школы. Што 

ж, можа у школах города i 

вобласщ для гэтых моло-

дых особ ужо няма рабо-

ты? Гэта, вядома, не так 

важна ужо на факультэце 

давузаускай падрыхтоую, аб-

гтурыентау трэба далучаць да 

пропаганды родной мовы i 

культуры, знаётць з на-

цыянальныж традыцыямi i 

г. д. 

На I — III курсах у ходзе 

практыю i пасля заняткау 

па грамадемх основах сту-

дэнты абавязаны падтрымаць 

вучняу i бацькоу тых класау, 

дзе id3e выкладанне на бело-

руской мове, стварыць гуртю 

мовазнауцау, рыхтаваць веча-

ры, святы, праводзгць эк-

скурсы i г. д. Можа тады не 

будзе абуральнага для мя-

не — белоруса — станов! шча, 

ком у г. Гродна менш, чым 

два гады назад ва ycix першых 

класах на белоруской мове 

вучыуся... аж adsiH вучань!? 

А Вы зб1раецеся затхнуць 

студэнтау у нашы непригляд-

ный аудыторьи, i бясконца — 

три гади — фаршыраваць тэ-

арэтычныж eedaMi. 
Дарэчы, ужо у гэтым годзе у 

Мшску завяршыуся збор 

сродкау на адкрыццё у 

Мшскай вобласщ перша га у 

рэспубмци беларускамоунага 

дз!цячага загараднага лагера 

*Грунвальд». Супрацоушкi ка-

федры педагогг кг разлгчваж 

на тое, што з дапамогай 

выкладчыкау i студэнтау Ва-

шага факультэта i у Гродзен-

скай вобласщ будуць ство-

раны такия цэнтры, у якгя 

на работу бым б запро-

шаны настаунгкг — самоцве-

ты, такгя, напрыклад, як 

Алесь Белакоз з Гудзевгч. 

Можа i вам можна было 

б адарвацца ад дэканацюх 

папер, каб пасядзець ля ла-

гернага огню. А Вы за-

цвердзШ практику *факуль~ 

татыунай», зраб'гушы гвялгкг 

уклад» у вузаускую дидакти-

ку. 

Адным словам, ад 3noxi 

застою Вы добра засвош 

галоуны лозунг педагоггга то-

го часу — студэнтам i вучням, 

не трэба даваць жыць у школе 

i ВНУ, а трэба рыхтаваць, 

рыхтаваць, рыхтаваць i г. д. да 

запраграм1раванага бяздумна-

га жыцця. 

Хацелася б, каб доброй 

традыцыяй Ваигага факультэ-

та стала запрашэнне агульна-

ушверслэцгах кафедр на па-

сяджэнш совета, каб заслу-

хаць ix аргументы. На жаль, 

у гэтым годзе на дэканацюх 

канапах iM не хапгла месца. 

Дзякуй за увагу! 

В. ТАРАНЦЕЙ, 
загадчик кафедры педа-

roriKi, прафесар. 

НАША ПА31ЦЫЯ 
рэвалюцьа, абаронцау го-Няве. 

Шчым ceaiM абавязкам 

заявщь, што бачым у гэтай 

акцьи чарговую спробу пе-

ратсаць нашу асторьио, 

зняславгць гмя i справы 

ynad3iMipa 1лыча Jleniна, 

створаную iM партьио ко-

му Hi стау, zicrарычную не-

пазбежнасць Вямкага Ка-

стрычшка, сутнасць Савец-

кай улады. 

Змена назвы города 

з 'яалася б знявагай па-

мящ заануушых i лепшых 

рада у гады громадзянскай 

i Вямкай Айчыннай вой-

нау, разбурэннем мораль-

ного 'гдэалу на шага грамад-

ства, мела б негатыуныя 

вышки не толыа для справы 

перабудовы у СССР, але i 

нанесла б непапрауны урон 

аутарытэту нашай дзяржа-

вы у сусветным громад стве. 

Звяртаемс'я да вас, да 

ycix камушетау, ycix лен-

шградцау папярэдзщъ па-

мылку, якая рыхтуецца, 

абарашць сённяшняе гмя 



~T~ J "7" 
ча Ki pay Hi ко у комсо-

мольских I партийных орга-

нау i малад зёжных струк-

тур, як1я icHy/оць пры обко-

ме i горкоме комсомо-

ла. На сустрэчы абмярко-

увалася пытанне *Камса-

мол i сродм масавай Ыфар-

мацьи». 

На початку выстушу пер-

шы сакратар Гродзенскага 

обкома ЛКСМБ Сяргей 

Пацэв1ч. 

— Амаль ва ycix склала-

ся такое уражанне, быццам 

бы комсомол хворы i яго 

трэба лячыць. Ясной карц-

шы падзей у людзей няма. I 

гэта наш недахоп — мы не 

расказваем i не "паказваем, 

што такое на сённяшш 

дзень комсомол. А Ытуо-

цыя зараз такая — камса-

мол з 'яуляецца пакуль 

што адз1най маладзёжнай 

аргашзацыяй со сваей 

структурой, кадрам, са 

ceaiMi справамi. На мо-

ладзь звяртаецца недастат-

кова yeaziAак, яна прабле-

матычная, але ж гэта не дае 

права зафываць аб ёй. Сён-

няшшя-злачынствы, война 

у некоторых рэспубмках — 

гэта моладзь; вошы-афган-

цы, nepadaeiKi вытворчасщ, 

ликвидаторы наступствау 

чарнобыльскай аварьи — 

гэта таксама моладзь; ад-

сутнасць жылля i добрых 

бытовых умоу — гэта у 

першую чаргу аб мо-

лод 3i Заутра нас чакае бес-

працоуе. I сярод беспра-

цоуных будзе таксама мо-

ладзь. Чаму так атрыммва-

ецца? Чаму наша моладзь 

такая? Тому што такой яе 

зрабгла наша грамадства. 

Моладзь трэба выхоуваць. 

Гэтым займаецца школа, 

сямья, комсомол, дзяржа-

ва, але мне здаецца,што 

гэта выхаваучая Ыдустрыя 

icHye толькг на словах. 

Словы настаушкау, моло-

дых людзей нярэдка разы-

ходзяцца са справой. У на-

шай крате не было дзяр-

жаунай структуры, якая 

б займалася моладдзю. Па 

сутнасщ, комсомол выкон-

ммл»1«7»и ГШ 
справах моладз/. Але ком-

сомол — гэта грамадская 

аргашзацыя, i тым не менш 

ён адказвау за усе памылш 

i недахопы у выхаванш 

падрастаю чага поколения. 

I сёння, я Л1чу, дзяржава 

павЫна аддаць доуг мо-

ладзi. Рыхтуецца рэспубл-

ixaHCKi закон аб моладзг, 

але Старшыня Совета 

Mi Hi ст pay БССР Ke6i4 ска-

зау, што дзяржава не у 

стане паправщь маладзёж-

ныя справы. 1зноу усё зва-

льваецца на плечы камса-

мола. На апошшм з 'ездзе 

молаоз1 города складаюць 

студэнты. Горкам комсомо-

ла выступав за увядзенне 

льготных б'глетау на проезд 

у гарадсшм транспарце, на 

наведванне культурных i 
спартыуных мерапрымст-

вау. Есць заходы да ыраун-

iKoy прадпрыемствау аб 

тым, каб павямчыць зара-

ботную плату молодым спе-

цыяльстам. Да таго ж у го-

радзе думаецца стварыць 

Фонд малад зёжных id эй». 

Усе гэтыя прапановы бу-

дуць вынесены восенню на 

правах заканадаучай Шцы-

ятывы на сеаю горсовета. 

ШТО ДЛЯ НАС 
КАМСАМОЛ? 

комсомол стаяу перад вы-

борам. Щ перотварыцца у 

дзяржауную структуру 

(але icnye вялЬа дэфщыт 

бюджэта, I гэта не вы-

npaeim б спуацыю) ,щ 

стаць сляпым правадшком 

id эй партыi (ад гэтага на 

з 'ездзе катэгарычна ад-

мoвiлicя), щ стаць сама-

стойнай грамадскай арган-

!зацымй, якая б займалася 

вырашэннем проблем мо-

лод 3i i супрацоушчало б з 

тыла партыямi i гра-

MadcKiMi pyxaMi, ятя так-

сама дапамагаюць выра-

шаць гэтыя проблемы. 

Аб рабоце городской ко-

мсомольской аргашзацьи 

расказау першы сакратар 

Гродзенскага городского 

кошт эта комсомола С. А. 

Ашшчык. Ён пазнаёлау з 

прыарытэтнымi напрам-

KOMi дзейнасщ городской 

комсомольской аргашза-

цьи. Падрыхтаваны прапа-

новы аб паляпшэнш ста-

нов1шча моладзг города, 

яшя будуць наюраваны у 

га рад с ш Совет. Плануецца 

стварыць маладзёжную 

б/ржу працы, каб у моло-

дых людзей было права 

уладкавацца на работу на-

ват пры наяунасщ беспро-

цоуя. ВялХкую колькасць 

Абласная комсомольская 

аргашзацыя аб 'ядноувае 

19 гарадсшх, роённых кам-

самольсшх аргашзацый 

огульной колькасцю больш, 

чым 106 тыс.членау 

ЛКСМБ (на 1.05.91 г.). За 

чатыры месяцы 1991 года у 

рады ЛКСМБ принята 

1888 молодых людзей 

(спышл1 членства у 

ЛКСМБ па асаб1стаму жа-

данню 1470 чалавек). 

Пры обкоме комсомола 

працуе штаб студэнцмх 

атрадау i працоуных 

аб 'яднанняу моладз1.Упе-

ршыню бьии сфартраваны 

отрады старшакласшкау 

колькасцю 225 школьшкау, 

якгя працавам на уборцы 

ураджаю у Балгарьи i Хер-

сонской вобласщ. 

Магчымасщ абласной ко-

мсомольской аргашзацьи 

дазваляюць не тольш у 

нейкай ступеш вырашаць 

проблему занятое щ мо-

Jiad3i, але i адпачынку. 

Пры абласным камтэце 

комсомола дзейшчае бюро 

тжнароднага маладзёж-

нага турызму «Спада-

рожшк», ям у 1990 годзе 

абслужыу 18,9 тыс.туры-

стау, у тым л^ку каля 

4 тыс. замежных. 

Больш,чым пяць тысяч 

молодых людзей нашай во-

бласщ змаглi адпачыць у 

малад зёжных турыецшх 

цэнтрах, на берагах Чорна-

га i Азоускага морау, наве-

даць буйныя га рады кра-

Ыы. За мяжу у мгнулым 

годзе было наюравана 

больш, чым 3 тыс.чалавек, 

у тым тку 40 молодых 

людзей, ямя пацярпел/ у 

вышку авары1 на Чарно-

быльскай АЭС, бьии на-

юраваны на лячэнне у 

Румышю. Больш, чым ты-

сячу льготных пуцёвак ат-

рымау камсамольсш актыу 

вобласщ, на што калитэтам 

комсомола вобласщ выка-

рыстана больш, чым 200 

тыс.рублёу. Нашы турысты 

наведалi 1спашю, ФРГ,Ег-

ineT, Карэю, Балга-

рыю,Югаславм, Чэхас ла-

ваш ю, Польшчу. 

Ксимтэтамi комсомола 

вобласщ, гаспадарчаразл-

iKoebiMi маладзёжнымг фо-

рмированиям! вядзецца вя-

лгкая дабрачынная дзей-

насць. Зароблена i перал-

inana на будаушцтва по-

мшка eoiHaM—Ытэрнацы-

янашетам у г.Г род на 

больш, чым 60 тыс.руб. 

А казана матэрыяльная да-

памога 29 дзецям, у ямх 

бацьш загшул1 у Афган-

icTOHe, на суму 58 тыс.руб. 

Штогод у абласной кам-

самольскай аргашзацы1 

выкарыстоуваецца звыш 

10 тыс.рублёу на набыццё 

спорткультшвентара, ца-

цак, дзгцячай мастацкай 

лтаратуры дяцячым дамам i 

школам-Ытэрнатам. Пера-

мчана у Р эспубмканскх 

дабрачынны фонд «Дзещ 

Чарнобыля»—5тыс. руб. 

Па Шцыятыве штаба Б A i 

ТОМ набыты каля ров ы тэ-

левгзар для'" ПарэчСкай 

школы—Ытэрната, меды-

цынскае абсталяванне на 

суму звыш 3,5 тыс.рублёу 

для дзгцячай бальшцы 

г.Грод на, аутобус для Дзя-

тлаускай школы—Ытэрна-

та i г.д. Усяго студэнцшмi 

атрадат оказана дапамога 

на суму 46 тыс.руб. 

ХМ А «Парус» набыло на 

суму 7тыс. руб. at 

ванне для рэашмаь 

ласной дзгцячай ба. 

каля 15 тыс.руб. 

укладов у цэнтр эс 

нага выхавання дзя1 

Дабраахвотнае та 

тва «Фонд малад z 

ш1цыятывы» даплач 

студэнтам-ciporoM 
руб. да стыпендыi, 

i3aeay шэраг дабрач\ 

канцэртау у Фонд  1  

быля. 

Малад зёжным цэ 

пры Гродзенсшм га 

комсомола штомесях 

плачваецца грошовая 

мога па 50 рублёу 16-, 

ганцам-Ывамдам. 

Мног1я камгтэты к 

мола узялг пад сваю 

молодых Ывамдау, дз 

ineamday, аказваюць 

могу мнагад зет 

сем 'ям. 

У мЫулым годзе d3t 

cipoTaM, дзецям з ма 

бяспечаных сем 'яу, п 

рам-актыв1стам было 

дзелена 800 льготных / 

вак у лагеры «Артэк», 

лёнак», «Зубраня», «А\ 

практычна на суму 

тыс.рублёу. 

У вобласщ выпраца 

Ыстэма у правядзенш 

ных свят, мерапрыемст 

акцый. Стаж ужо тр> 

цыйными мемарыя: 

туршр па рукапаш} 

бою у памяць воЫа-Ы 

нацыянсийста Бабко, г . 
ipы памящ авачова, Ус 

мотакрос iM. Карбыш 

дз1цячыя конкурсы, ei 

рыны, спаборшцтвы. II 

год толью на аргашзау 

абласных мерапрыемст 

набыццё прызоу абкам 

мсамола выдзяляе бол 

чым Ютыс.руб. 

Комсомол вобласщ с 

Ыщыятарам абласной 

лад зёжнай газеты «Мал 

зёжны кур 'ер» якая < 

ходзщь тыражом 10 т 

экзэмплярау. Дык што с 

нас камсамол? 

с. ЛАУН 

ДЗЕЛ1МСЯ УРАЖАННЯМ1 
Так, менавпа пра дзециича 

Пятра Вялисага, слауны го-
род на Няве, былой сталщы 
Расшскай iMnepui пойдзе за-
раз говорка. 

Нягледзячы на тое, што 
гэты город ноешь шшую на-
зву — Лениирад, старое i до-
брав 1мя горада-музея не 
забыта i увесь час напамшае 
пра сябе архпэктурныяй i 
гктарычньии помнисам1, муд-
рагелгетым перапляценнем 
абводных каналау, арачным1 
мастамг проз ix, яшчэ многш 
шшым, што уласц1ва толыа 
гэтаму городу. Думаю, што 
з гэтым меркавамнем згодны 
i тыя, кому у каниы снежня 
пашанцавала пабывацъ у 
Леншградзе у якасщ туры-
стау. Турысцкая поездка у 
Лениирад была арган1завана 
каштэтам комсомола па 
Ыщыятыве загадчика кафед-
ры рускай i замежнай лтара-
туры М. А. Мельникова пры 
дапамозе бюро «Спада-
рожшк». У турыецкую групу 
уваходзыа 27 студэнтау 
фифака дзённага аддзялен-
ня. 

Лениирад сустрэу нас 
ceaiM холодам, але нашым 
хлопцам i дзяучатам не давя-
лося доуга мерзнуць, тому 
што на стаяниы нас ужо 
чакау цёплы «/карус» з эк-
скурсоводам. Проз паугадз-
мы мы ужо былг у ма-
лад зёжным гасцШчным ком-
плексе, дзе паснедалг i раз-
мясцшся на жыллё. Потым 
нам прапанавал1 3-дзённую 
актыу ную экскурсшную праг-

раму. Акрамя некальки эк-
скурсш па горадзе на аутобу-
се у праграму увайшлг навео-
ванне Петрапаулаускай крэ-

водзыася стамляцца захап-

ляцца усёй гэтай прыгажос-

цю. Вось што гавораць пра 

усё гэта студэнты. 1на Се-

мянчук, студэнтка 3 курса 

гэтай вул'щы хадзи/ Расколь-
нисау»,— гаворыць экскурсо-
вод... I, седзячы у аутооусе, 
мы стараемся уявщь той час. 
I здаецца, што прахожы уда-
лечыш — гэта ужо герой 

ПАДАРОЖЖА У ПЕЦЯРБУРГ 
пасщ, царского дварца-ка-
тэджа у Петрадварцэ, ГИска-
рэуекгх могыак, крэйсера 
«Ауроры» i Лениирадскага 
«Мюзик-Холла». Па-праудзе 
кажучы, такая экскурсы бы-
ла разл1чана на вялисую коль-
касць турыстау, а не на 
студэнтау фифака. *Спада-
рожн1к» не запланавау зна-
ёмствау в рознымг лаара-
турньии музеям'1 i славутас-
цямг города. Тому нам давя-
лося любавацца домами, дзе у 
свой час жыл1 Пушкм, 
Дастаеусы i Ахматова тальм 
з вокнау аутобуса. 

Склаушы для рабят праг-
раму, адшнитрацыя тут жа 
прапанавала Ы зрабщь пер-
шы крок i наведаць шскарэ-
ускш мемарыяльныя могмки 
Тэта частка праграмы з-за 
марознага надвор я заняла 
няшмат часу i хутка студэнты 
ужо па асаби:тай Шцыятыве 
адправикя у музеи «Эрм-
итаж». I, мабыць, Эрмитаж за-
слашу усё убачанае раней. 
Цудоуны архгтэктурны ан-
самбль Эрм'пажа, створаны 
талентам Растрэл'1, Вален-
Дэламота i Кварэнгг ycix 
вельяи урази/. Ну, а агляд 
дворцовых пакояу з ix шэдэ-
урам1 сусветнага мастацтва 
уразЩ настольы, што да-

р/а: «Наша аадарожжа у 
Леншград пакту ли нейкае 
дваякае уражанне. Прыязд-
жаючы у гэты город, заусёды 
настройваеш сябе на сутык-
ненне з прыгожым, незвычай-
ным, а тут... 

Горад пакгдае незразуме-
лае t трывожнае уражанне: 
цудоуныя дварцы, якм пат-
рабуюць тэрмшовага ремон-
ту, гэтыя нейкш панурыя 
леншградцы, якгя увесь час 
недзе спяшаюцца. У нашым 
маленькш горадзе не так 
адчуваеш фатальнасць усяго, 
што адбываецца. 

Так, кантрастнасць ва 
успрыманш таки вял1к1х га-
радоу, як Лешнград, адчува-
ецца заусёды, i як добра, кал1 
з шэрага, промёрзлого горо-
да трапляеш у свет цудоуна-
га, дакранаешея да скарбшц 
гэтага горада-музея. 

Бляск ( убогасць одного 
з самых прыгожых гарадоу 
уражвае, i дай бог, каб тут 
хоць проз 10-15 гадоу змаглг 
вярнуць тую першапачатко-
вую прыгажосць, прывоб-
насць, непауторнасць, пра 
якую гэты шэры i змрочны 
горад пачынае забываць». 

А вось што гаворыць пра 
убачанае студэнт IV курса 
УладзШр УладзШрау: «Па 

«Злачынства i пакарання». 
«У гэтым доме жыу сам 

Дастаеуски Ён выб1рау вуг-
лавыя дамы»,— працягвае 
лщца монотонны голос эк-
скурсовода... Нам ж а цяжка 
уявщь, што у гэтым не даг-
леджаным, сырым i абшорпа-
ным доме жыу вялШ 
пкьменнис. 

«Тут везл1 забпага на дуэл1 
Пушкша!»... А нашыя вочы 
бачаць брудную, засмечаную 
вулщу... 

Гэта экскурсы у Лении-
рад — мая трэцяя поездка у 
горад на Няве. Першы раз 
я проста захапляйся прыга-
жосцю i велеччу П'щера. Па-
дыхаушы яго паветрамд до-
уга яшчэ заставауся у акры-
леным стане... Зараз жа— 
у душы нейк'1 осадок, сап-
рауднае расчараванне. Але, 
раз «разруха» па усёй краше, 
то i культурны цэнтр мша-
ваць яна не можа. 

Heycxi проспект... Успо-
мншея словы з necni Юрыя 
Шаучука: 

«А на Невский слетелася 
стая сапог, 

А на Невском такая стоит 
кутерьма!..» 

Ц1 па тым Неускхм я idy? 
Неускгм Гоголя, Забалоцка-
га, Хармса. Натоуп злых 

людзей, якгя заходзяць-, 
ходзяць з пустых магазша 
Адзш п янаваты чала, 
nanpaciy сиарэту. I неспад 
вана неяк дадау: «Эх, я 
асуджаны!» 

Ратуючыся ад натоу. 
звярнуу на вулщу Соф 
Пяроускай... Дом, дзе жь 
знакам1ты Барыс Грэбешн 
коу. 1 зноу смецце, абве 
щшаяся штукатурка, сыр 
размаляваны пад езд... Зн 
ул1уся у людей поток Неуск 
га проспекта. I зноу прь 
нечаны стан чужого чалаве 
у натоупе. Паду мчу: «) 
быццам знаходзиися у разб 
раным храме! Няхай у разб 
раным, але храме, у тва 
храме! Так, кнуюць шшь 
храмы, вел1чныя, але ж ян 
ужо будуць не твое... Л, 
твайго храма у тваис руках. 

Я ycnoMHty гэту думку уж 
у Гродне, праходзячы ш 
разбуранага фонтана у па) 
ку.1 тут жа успомшу шшс 
выказванне: «Жыць, не ман 
чы шчога святого, канешн, 
можна, але тады тваё жыцц 
не будзе святым. Канешш 
можна бесклапотна адштур 
хоуваць сапершкау, каб ас 
хапщь большы кавалак у ко 
рыце, а потым, наеушыс. 
досыта, плюхнуцца у гразь а, 
асабитых апаражненняу 
солодка заснуць...» Пераt 
магм тварам устау той чала 
век на Неускгм, як1 npacii 
закурыць... Божа, няужо мь 
усе асуджаныя?!» 

А. ЗАХАРАУ 
старшы выкладчык кафед-

ры рускай i замежнай лгтара• 
туры. 
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Да 100-годдзя з дня нараджэння М. А. Булгакава 

ПА СЛЯДАХ РАМАНА 
Лес Л1таратурнай спадчы-

ны М.А.Булгаиава— пста-
рычны сюжэт рэдкага драма-
тизму. Гэта смутны лес вял1-
кага таленту, як! шукау спра-
вядл!вага лрызнання. 

Яшчэ зус1м нядауна Булга-
кау быу добра вядомы i бл!з-
Ki параунальна невял!каму 
колу спецы ял ктау-лгтаратураз 
науцау, знатакам тэатра 30-х 
гадоу, асобным дапытлйвым* 
чытачам. Зараз жа Булгакау 
аднесены да класЫау савец-
кай л|таратуры, у меркаван-
нях пра яго зараз гучаць 
3yciM жшыя, чым раней, 
жтанацьн, жшая эмацыяналь-
ная прыналежнасць чытачоу 
да яго вельм! вндьшдуальна-
га вопыту. 

Усё гэта адлюстроувае пе-
ремены у нашай свяд$}*асц|, 
як!я з 'яуляюцца выжкам! 
грамадсжх зрухау уапошшя 
гады. Найбольш вщавочна 
гэтыя змены адбшкя на лёсе 
булгакаускага рамана «Май-
стар i Маргарыта». 

Гэту KHiry пкьменнж ства-
рау, i быу улэунены, што 
публжацыя яе пры жыцц| 
немагчыма. Зараз раман, яю 
выйшау у свет больш, чым 
чвэрць стагоддзя пасля яго 
напкання, вядомы усяму чы-
таючаму свету. Чынпз 
Айтматау nacTaeiy гэты раман 
побач з «IJixiM Донам» 
М.Шолахава, размежаваушы 
ix па ступен1 даступнасф 

^шырокаму колу чытачоу i 
указаушы на эл1тарную прыз-
начанасць булгакаускага тва-
рэння. 

Апошняе слравядл1ва. Ад-
нак, не трэба лвчыць «Май-
стра i Маргарыту» раманам 
для выбраных. Бясспрэчна, 
што поунае разумение яго 
магчыма пры умове высокай 
агульнакультурнай падрыхта-
ванасц| i гктарычнай дасвед-
чанасцК Але феномен успры-
няцця рамана у тым, што 
«Майстра...» чытаюць i мала-
дыя. Мабыць, справа тут 
у казачна-фантастычным ка-
ларыце апавядання, якое 
бл1зка нават дзщячай свядо-
масц|, якая не здольна мно-
гае зразумець, але можа 
многае прыняць у любым 
незвычайным творы. I гэта 
асабл!ва важна: галоунае, каб 
сцэны з лятаючым! на пале-
вой шчОтцы i парсюку жанчы-
нам! i катом, ям умее гава-
рыць, не адштурхнул! чытача, 
а разумение мастацк1х умоу-
насцей fee! роуна з явщца. 
Гэта агаворка неабходна та-
му, што яшчэ ёсць сведчанж 
непрыняцця рамана Булгака-
ва менавка па прычыне яго 
выключнай сюжэтнай мудра-
гелктасц1, знешняй непрау-
дападобнасц! скуацый i дэта-
ляу. 

Мнопм чытачам расказ аб 
адным дж рымскага пракура-
тара можа здацца самым 
уразл!вым у «Майстры i 
Маргарыце». Але не трэба 
успрымаць гэта апавяданне 
як устауную навэлу. Уся та-
ямнща кампазщьн рамана— 
у звязваючых н!цях пам1ж да-
лёюм мжулым i цяперашжм 
днём. Антытэза дабра i зла 
— вось галоуная агульнасць 
непадобных, як здаецца, сю-
жэтау.Спор рымскага праку-
ратара 1удэ1 i бадзяжнага 
прапаведжка наконт таго, Ц1 
будзе царства к ц ж ы , часам 
знаходзщь кал! не роунасць, 
то нейкае незразумелае жтэ-
лектуальнае падабенства 
каржка i ахвяры. Нават зда-
ецца, што першы не зробщь 
злачынства над безабарон-
ным упартым. Вобраз Пшата 
дэманструе унутраную ба-
рацьбу асобы, i таму ён па-
свойму драматычны. Але у 
чалавеку сутыкаюцца няроу-
ныя пачатж: асабктая воля 

i улада абставж. 1ешуа ду-
хоуна перамог апошнюю, П!-
лату гэта не дадзена. Як чала-
век, ён не прымае i не 
ладтрымл|вае смяротнай ка-
ры, але у якасц! пракуратара 
яе зацвярджае. 1ешуа сам 
выноещь сабе прыгавор, адк-
рыушы Пшату сваю дзё-
рзкую утотю : прыйдзе ка-
нец кесаравай уладзе. 

Псторыя Понщя Пшата i 
1ешуа мае двамную сувязь 
3 аСНОуНЫМ! СЮЖЭТНЫМ! ЛЖ1Я-
м1 твора. Па-першае, яна 
складае змест таго рамана, 
як1 niuia Майстар (менав!та 
лес яго спаленага i адно-
уленага рукапку нарадзгу 
выказванне Валанда, якое 
стала крылатым: «Рукапкы 
не гараць»). Па-другое, гэта 
страшная гкторыя завярша-
ецца у галоуным тэксце KHiri. 

Здавалася б, якая яшчэ пат-
рэбна канцоука: 1ешуа пака-
раны. Але аутар сцвярджае, 
што перамога зла над даб-
ром не можа стаць канчатко-
вым выжкам маральнага 
лрощборства. Гэтага, са слоу 
Булгакава, не прымае сама 
чалавечая прырода. I гэта 
даказваюць учынм самога 
рымскага пракуратара. Ме-
нав1та ён асудз1у на смерць 
няшчаснага вандроужка, за-
гадау тайна пакараць 1уду, 
яю здрадз1у 1ешуа. У д я-
бальежм хаваецца чалавечае 
i здзяйсняе, няхай i баязл!ва, 
помету за здраду. 

Зараз, праз мнопя ста-
годдз|', носьбкы зла, каб 
канчаткова выкугпць сваю 
ввну перад вечным! вандроу-
HiKaMi, я т я заусёды 1шл1 на 
агонь за свае iflai, абавязаны 
стаць тварцам! дабра i спра-
вядл1васц|. 

Так з яв1уся у «Майстры i 
Маргарыце» Валанд, вобраз 
якога адразу ж растлумачаны 
словам! з «Фауста» Гётэ, яюя 
пастаулены у эпкраф да 
рамана: «Я—часть той силы, 
что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо». Гэта мета-
фара чалавечай супярэчнас-
ц|, вырашэнне якой, са слоу 
Булгакава, павжна зацвер-
дзщь справядл1васць. 

Усё дрэннае у маскоускай 
MiTycHi чыноунжау, паужтэл!-
гентау, яюх карыкатурна па-
казвае раманкт, пераноещь 
на сабе разбуральныя удары 
Валанда. Свет паустае тут 
быццам перавернуты: амаль 
немагчыма сказаць, дзе тут 
сапраудная д яблал1ада — 
у лааратурным асяроддз! ц| 
у асяроддзг д ябла i яго 
св)ты. 

Але чаму ж менав1та Ва-
ланду дадзена права караць 
i мшаваць! Магчыма, гэта 
самавыкрыццё зла. Валанд 
наз!рае за булгакаускай Ма-
сквой як даследчык, як1 ста-
вщь навуковы вопыт, быццам 
ён i сапрауды пасланы у ка-
мандз1роуку ад нябеснай 
канцылярык Тым, хто аслаб 
душой i засумнявауся у cine 
кахання, Булгакау усяляе 
надзею i закл1кае: «За мной, 
мой чытач, i я пакажу табе 
такое каханне!» I вось над 
м1зэрным! жаданнямь xiTpa-
сцям1, м1туснёй Масал(та, ка-
бжетау Акустычнай камки 
i апартаментау дамкама Бо-
сых узлятае жывое раман-
тычнае пачуццё. Прарэзваю-
чы стракаты натоуп i тушачы 
шумл1вы фон бытавых свое-
карысл1вых галасоу, узнжае, 
набфае сшу i перамагае 
вялжае чалавечае пачуццё 
Майстра! Маргарыты. Булга-
кау сцвярджае веру еярод 
бязвер 'я, справу еярод гуль-
тайства, каханне еярод няна-
вкф, мастацтва у свеце сла-
валюбетва. 

М.БРЫЧОВА, 
студэнтка 4 курса 2 групы 

фшалапчнага факультэта. 

15 мая — знамянальная дата для аматарау лпаратуры. 

Гэта свята ycix, для каго мастацкае слова стала 

неад емнай часткай су мнения, найважнейшым духо-

уным патрабаваннем. Сто гадоу назад у сям 'i дацэнта 

К ie у екай духоунай акадэми нарадзщея хлопчык, якому 

быу наканаваны слауны i драматычны лес рускага 

пиьменшка — Mixai/i Булгакау... 

Доугш i цяжкш быу яго шлях да чытача. Аутар 

«Майстра i Маргарыты», «Белай гвардыЫ, «Дзён 

Турбшых», шмптлшх сатырычных аповесцей i апавя-

данняу надоуга аказауся выкрэсленым з ттаратуры. 

Тым больш радаснае яго вяртанне. Сёння мы маем 

магчымасць далучыцца да свету яго герояу, настрояу, 

id эй, адчуць, што кцша непахЬсна. 

ш ш Щ ' м ШщВ! ш р§|§ ' • р 
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«Я 1ДУ ПА КРУТОЙ 
ДАРОЗЕ РЫЦАРСТВА» 

«Люди выбирают разные пути. 
Один, спотыкаясь, карабкается 
по дороге тщеславия, другой 
ползет по тропе унизительной 
лести, иные пробираются по 
дороге лицемерия и обмана. 
Иду ли я по одной из этих дорог! 
Нет! Я иду по крутой дороге 
рыцарства и презираю земные 
блага, но не честь». 

М. Булгакау «Дон KixoT» 
3 1мем М. Булгакава ва 

уяуленш паустае вобраз гешя, яю 

згуб1уся у часе, незразумелага, не 

прызнанага i забытага. Але ж та-

кая штука жыццё... Яно заусёды 

усё ставщь на свае месцы. 

Нам не цяжка зразумець, чаму 

гйсьменшкам пагарджам у нашай 

крате. Перш за усё ён бачыу 

рэзкую палярызацыю у культуры: 

*Лучшие перья в России», пишу-

щие фельетоны против большеви-

ков ( * Белая гвардия»); большеви-

ков, разрушающих «буржуазное» 

искусство и командными метода-

ми пытающихся создать новое 

(«Записки на манжетах»); агрес-

сивную породу московских лите-

раторов («Театральный роман», 

«Мастер и Маргарита»); обостре-

ние классовой борьбы» в искус-

стве, подкрепляемое то и дело 

раздирающимися категорически-

ми заключениями, что «в наше 

время гениален только комму-

низм и им объявленное», а все 

«остальное в Европе бездарно и 

непроходимо бонально». 

У ceaiM тсьме, якое было 

натсана у 1930 годзе, тсьменмк 

adxiMy спробы прадставщь яго 

пасквхлянтам Вямкай Рэвалюцы1, 

чэсна гаварыу, што аддае перава-

гу Вямкай Эвалюцыi, мерному i 

паступоваму ходу развщця. 

М. Булгакау, выхаваны у штэл-

i гене пай сям 7 , дзе вельмг пава-

жали i цашш як бацьку, чалавека 

справядшвага, цяртмага i аб 'ек-

тыунага, так i мац:. Лепшым 

слоем у грамадстве называу ру-

скую Ытэтгенцыю. / усё гэта як 

раз у разгар «раскулачвання» 

у вёсцы, ганення i праследавання 

ycix «светлых думак». Гэты чала-

век, ганаровы i чэсны, не пабаяуся 

сказаць слоу «супраць», яшя стаж 

для яго ракавым/'. / як выык — 

доугае забыццё. Аднак, «рукатсы 

не гараць». Пасмяротны лес 

Булгакава пацвердз!у гэты 

афарызм-прадказанне. 

Сачыняць Мixai.i Афанасьевгч 

стау, як сведчаць блгзшя, вельмi 

рана. Атрымаушы прафеаю ура-

ча, працавау у земскай бальшцы 

на Смаленшчыне, затым трату 

у белагвардзеискую армгю, . дзе 

быу лекарам. Усё гэта, зразу мела, 

не задавальняла маладога чалаве-

ка. У 1921 годзе ён прыязджае у 

Маскву, дзе трэба было зноу 

пачынаць усё спачатку. Перш, 

чым стаць маскоусюм журнал-

итам, Булгакову давялося папра-

цаваць конферансье, рэдактарам 

хронМ, займаць посаду гнжыне-

ра. Сачыняу нарысы для «Накану-

не», у якгх малады аутар мог 

«разгарнуць свае думю», i гэта 

работа была для яго вельм! 

сур 'ёзнай. Тыя далёк!я «Мам-

зель Жанна», «Говорящая соба-

ка», яюя аукнуцца у «Майстры i 

Маргарыце*Записках покойни-

ка», перанясуць у ix, тольм у 

ачышчаным выглядзе, тое ура-

жанне, 1люз1ю рэпартажа з месца, 

уяуную iMnpaei зава нас ць фель-

етона. Таюм можно шчыць амаль 

б1яграф1чны твор «3anicKi на 

манжэтах». 

У ceaiM першым буйным творы, 

романе «Белая гвардз1я», М. Бул-

гакау заявку пра сябе як пра 

тсьменшка клаачнай ветчыш i 
па маштабу, i па сталасщ таленту. 

Адным з першых, хто разгледзеу 

яго талент, быу М. Валошын. Ён 

гаварыу: «Гэта душа рускай усоб-

кцы». На сторонках яго KHiii 
ваююць белыя з пятлюрауцамг. 

Але тсьменшка хвалюе больш 

шырокая 1змал1 стычная мэта — 

паказаць жах братазабойшцкай 

вайны. Булгакау абараняе у рома-

не вечныя каштоунасщ — дом, 

радзьму, сям 'ю. Гэтыя матывы 

атрыммваюць разЫццё i у п 'есе 

«Дш Турбиных», якая мела вял/к/ 
поспех i назаусёды стала в131тнай 
карткай Булгакова-драматурга. 

У п 'есе з 'яв1лася нота спачу-

вання да штарэсау народа. ЛШя 

Мышлаеускага акрэсмвалася як 

шлях у лагер бальшавгкоу, а 

Аляксей ТурбЫ гте у знак 

траг>чнай вычарпальнаецг белого 

руху. 

У апошш рЗман «Майстар i 
Маргарыта» мы id3eM па каменна-

халодных, адчужана-цудоуных 

радках-прыступках, обдуваемых 

ледзяным огнём д 'ябальскага го-

нору гётэускага Мефистофеля. 

— Я — часть той силы, что 

вечно хочет зла и вечно совершает 

благо. 

ЖЫЦЦЁ I ЛЕС 
М БУЛГАКАВА 

(рэцэнз1я на KHiry М . Чудаковай 
«Жизнеописание Михаила Булга-
кова») 

Вял)кая работа была зроблена 
мнопм| даследчыкам! па аыву-
чэнню жыцця i творчасц! М. Бул-
гакава. Для вывучэння кауказ-
скага перыяду жыцця тсьмен-
шка шмат 3pa6iy заучасна запну-
ушы Д. Прзеу, аутар KHiri 
«Михаил Булгаков на берегах 
Терека»(1980); шэраг цжавых 
момантау высветлены у кшзе Л. 
Яноускай «Творчы шлях М. Бул-
гакава»' (1983); псторыю адносж 
пам|Ж гйсьменшкам i МХАТам 
расказау А. Смелянсю у кшзе 
«Михаил Булгаков в Художе-
ственном театре» (1986), не ка-
жучы ужо пра вял1к1 пласт 
часопкна-газетных публшацый. 

Для б1яграфм Булгакава Чуда-
кова зрабта тое, што П. В. Анен-
коу 3pa6iy для 6iflrpa<pii Пушк-
1на. 

Расказ аб творчасц! аддзелены 
ад жыцця для того, каб паказаць 
ix непадзельнасць. 

3 таго часу, кал! выйшау раман 
«Майстар i Маргарыта», у чытача 
узшкае пытанне аб суадносшах 
пам(ж раманам i верай. Пе-
раб!раючы факты, М. Чудакова 
асцярожна, але пераканана, дае 
адказ на гэта пытанне. Вядома, 
выхаванне у сям 'i выкладчыка 
духоунай акадэми пакшула свой 
след на уяуленнях маладога 

булгакава: захапленне прыро-
дазнаучым! навукам!, вывучэнне 
б1ялогм i медыцыны зрабш| яго 
прьшльшкам паз!тыв1зму i атэ!3-
му. Духоуныя пошук! п!сьмен-
шка прывял! яго да пабудовы 
маральнага абсалюта, той нор-
мы, якая, як паказала М. Чудако-
ва, складала аснову светауспры-
няцця Булгакава. Канчатковага 

• адказу на пытанне аб рэлгпй-
насц| Булгакава Чудакова не дае 
i гэта, вядома, сведчанне штэ-
лектуальнай чэснасц! даслед-
чыка. Вывады, адпаведныя кну-
ючым фактам, робяць гэту K H i r y 
творам нашага часу, яш прагне 
прауды. 

«Яго сучасшю часта старал!ся 
пагоршыць яго анкету, сённяш-
нIя naKnoHwiki {мкнуцца яе «па-
лепшыць»,— 1ран!чна зауважае 
М. Чудакова, але паклёпн1к! — 
справа м!нулая, яны абязброены 
ходам часу, i даследчыца бачыць 
ceaix галоуных апанентау ва 
упрыгожвальшках. Спробы пад-
чысц1ць б|яграф|ю П1сьменн1ка i 
запэун!ць, што у ёй усё у 
парадку (асабл1ва у iflsanorii), 
Meni карысную мэту — хутчэй 
вярнуць Булгакава у лпаратуру, 
але, ул1вал1ся, няхай i з другога 
боку, у астэму падману. М. Чу-
дакова разглядае, здавалася б, 
самыя рызыкоуныя сюжэты 61яг-
рафп i погляды nicbMeHHiKa, каб 
знайсц! прауду, зразумела, у той 
меры, на кольш факты дазваля-
юць а б ёй меркаваць. 

Кшга з яв1лася вышковай для 
айчыннага булгаказнауства, але 
яна прынцытяльна «не законче-
на» — г. зн. адкрыта для даслед-
чыкау. 

В. ШЫМУЛЬ, 
студэнтка 4 курса 2 групы 

ф!лалаг!чнага факультэта. 

Рука Майстра Булгакава на-

тхнёна, адным узмахам пэндзля, 

намалявала змрочна-цудоуную, 

трывожна-глухую карцЫу адда-

лення д 'ябальскай кавалькады, 

якая чацвёра суток гастралявала 

у Москве з мшяй дабра i цяпер 

паюдала грэшнае зямное жыццё. 

Як i кожны вял1кг тсьменшк, 

Булгакау стварае свой свет. Гэты 

свет асвятляе не усю рэчшснасць, 

а толыа частку яе, уражанне ад 

якой застаецца на усё жыццё. 1 

амаль усё створанае тсьмен-

шкам — гэга непрьимрымае ад-

мауленне сапсаванай рэчахснасщ, 

той, якая увайшла у яго творы, 

той, па якой пронёсся д 'ябальекг 

шабаш («Роковые яйца», «Со-

бачье сердце»), Толыа пасля 

з 'яуляецца другое «я» Булгакава, 

якое адлюстравана у романе 

«Майстар i Маргарыта», дзе 

д 'яблы, што кружъий маленького 

чалавека, пераутварьиися у «силу, 

зла только хотевшую, но тво-

рившую добро». 

Вось таш ён — М. А. Булгакау, 

чалавек, «презирающий земные 

блага, но не честь». 

I. янч, 
студэнтка 4 курса 2 групы 

ф!лалаг!чнага факультэта. 



ПРА СВАЕ ЗДАРОУ 

16 чэрвеня — дзень медыцынскага работшка. Перад чытачам! 
нашай газеты выступае з рэкамендацыямг старшы выкладчык 
кафедры асноу медыцынск|'х ведау i аховы здароуя дзяцей, кандыдат 
медыцынск|'х навук Валерый Канстанцшав1ч Пракапов1ч. 

Л 
Ц| разумна ад&осщца да свайго 

здароуя сучасны чалавек? 1Д1 да-
статкова поунз ён выкарыстоувае 
магчымыя шлях i захавання i 
умацавання свайго здароуя? Час-
цей за усё мы адказваем на 
гэтыя пытанш: « Н е ! » Вось таму у 
аснове прафЫактычнай дзейнасш 
павшна быць сцвярджэнне здаро-
вага ладу жыцця кожнага чалаве-
ка i усяго грамадства. У першую 
чаргу-гэта рэжым праLUJ i адпа-
чынку, выхаванне культуры па-

водзш, харчаванне, астэматыч-
ныя занятк1 фЫчнай культурай, 
выкараненне шкодных звычак, 
павышэнне агульнай санггарнай 
культуры i ппешчных ведау на-
сельнщтва. А для гэта га трэба 
ператварыць усе веды у норму 
паводзш чалавека. 

У паняцце ппешчнага дабра-
быту, як! складае аснову здарова-
га ладу жыцця, у першую чаргу 
уваходзяць: здаровыя умовы пра-
цы i асяроддзя, забяспечанасць 

чыстым атмасферным паветрам i 
дабраякаснай гптной вадой, ужы-
ванне незабруджаных бяспечных 
у эпщэм1чных адносшах харчовых 
прадуктау. 

Аб станоучым уплыве фЫчных 
практыкаванняу на розныя сктэ-
мы аргашзма у людзей сведчаць 
так in матэрыялы. ФЫчная акты-
унасць, узмацняючы працэсы вуг-
ляроднага i жыравога абменау, 
папярэджвае разв!ццё 1шэм1чнай 
хваробы сэрца. У тых, хто вядзе 
актыуны лад жыцця, захворванш 
сэрца сустракаюцца радзей i 
узшкаюць у больш пажылым 
узросце. Таму аптымальным ва-
рыянтам захавання высокай пра-
феЫянальнай працаздольнасщ 
з 'яуляюцца ф|з1чныя практыка-
ванш i актыунз -карысны адпачы-
нак. 

Вельм: важнае значэнне для 
захавання i умацавання здароуя 
чалавека у сучасных умовах ма-
юць ncixiqHbi дабрабыт i рэгуля-
ванне уздзеяння стрэсавых факта-
рау, да як!х адносщца урбажза-
цыя i празмерная штэнсчфжацыя 
тэмпау жыцця. 

Значны уклад у захаванне i 
умацаванне здароуя уносчць так-
сама i выкараненне сацыяльна— 
шкодных звычак. Сярод шкод-
ных звычак — курэнне, як най-
больш небяспечная ceaiMi вы-
шками Шкацщ i алкаголь, 
л1чацца «нярвовым1 ядам!». У вы-
нису атручвання галаунога мозга 

, шкацшам на31раецца паслабленне 
памящ, увап з 'яуляюцца гала-
уныя боли бяссоннща.зшжэнне 
працаздольнасш з-за хуткай стам-
ляемасш. Курэнне аказвае уплыу 
на здароуе як caMix курачых, так i 
на тых, хто не курыць, але 

вымушаны знаходзщца у табач-
ным дыме. Яны супраць сваёй вол1 
становяцца пасмуным! курыль-
шчыкамь 

Яшчэ больш непрыемна бачыць 
дзяучыну, якая трымае у роце 
скарэту, думаючы, што гэта яе 
упрыгожвае i робщь высакарод-
най. На жаль, не! «Моднае » 
курэнне вельм i хутка пазбауляе яе 
прывабнасщ. Страта свежасщ ску-
ры i чысщш голаса, рашпя марш-
чыны на твары, адштурхоуваючы 
непрыемны пах з рота — такая 
расплата за моду. Табачны дым 
узмацняе слюнавыдзяленне у час 
курэння, а частае сплёуванне 
наурад Ц1 робщь дзяучыну больш 
прывабнай 

Дзяучатам трэба памятаць i аб 
будучай рол! мац1, таму што 
курэнне садзейшчае развщцю роз-
ных храшчных захворванняу па-
лавмх прганау, выклжае пару-
шэнне менструальнага цыклу, па-
скарае наступление шнмакса. 
У тых выпадках, кал1 цяжарная 
жанчына пастаянна знаходзщца у 
табачным дыме, дзещ нараджа-
юцца з мен иай вагой цела, больш 
слабыя i значна часцей падвярга-
юцца прастудным захворванням 
— бранх1ту i запаленню лё гмх . 
А кал! цяжарная жанчына ку-
рыць, то яна атручвае не толыа 
сябе, але i яшчэ не народжанае 
дз!ця, тым самым парушаючы яго 
нармальнае разв1ццё. У жанчын, 
як!я кураць, у 6 разоу часцей 
бываюць дачасныя роды, у 3 разы 
часцей — вык1дышы i у 9 разоу 
часцей— бяздзетнасць. У мац!, 
як!я кормяць дзяцей грудным 
малаком, зшжаецца лактацыйная 
здольнасць, памяншаецца не 

т о л ь к 1 колькасць малака, а. 
наяунасць у iM 1мунных цел, 
ахоуваюць новароджанага 
шфекцый. 

Установлена, што праз 
10 хвшш пасля выкурвання с 
рэты або папяросы мышачная 
у маладога чалавека зшжаецц 
10-15 працэнтау, пагоршвае 
кардынацыя рухау, замарудя 
ецца рэакцыя, хутчэй разв1вае 
разумовае i ф!з1чнае стамле! 
Tax i стан часта прыводзщь 
трауматызму. Аустрыйсюя в) 
ныя падтчьин, што курэнне ц 
год становщца прычынай бол 
чым 2500 сур 'ёзных аутамаб 
ных катастроф. Да гэтага тр 
дадаць, што к у р ы л ы н ч ь т гс 
адрозшваюць колеры, у aco6i 
выпадках у ix пагоршваецца зр 
асаб;пва зшжаецца вастрыня з 
ку у поцемках. 

Маладым i здаровым люд : 
цяжка паверыць у тое, што з i 
гам часу i яны могуць захвар: 
у вытку курэння. Д а пары да ч; 
мала хто задумваецца над гэта 
Гэта зразумела. Аднак-..I здаро 
i маладосць не вечныя. Е< 
талым адз1н шлях да захаваи 
здароуя — утрымацца ад шк( 
ных звычак, а тым, хто ix Ha6i 
— сваечасова з iMi раскв1тацца. 

У цягюрашш час даказана, и 
nocnexi аховы здароуя у сучасн 
дыягностыцы i лячэнн! р о з » 
захворванняу здольныя павл 
•чыць працягласць жыцця людз 
на 4-5 гадоу, лжвщацыя асс 
ных неспрыяльных фактарау и 
вакольнага асяроддзя — на 7 i 
доу, а вось здаровы лад жыцця 
на 20 гадоу! Дык давайце ж д 
маць пра свае здароуе. 

НАВЭЛА 
ПРА ЗНАК ЯКАСЦ1 

3 УСМЕШКАЙ 
Што означав, наш люб1мы 

знак якасщ? Няужо тое, што 

товары, дзе яго няма, проста 

дрэнныя? I карыстацца iMi, 
мабыць, нельга? А каубаса? 

Вы кам-небудзь бачылi знак 

якасщ на каубасе? Значыць, 

мы ямо тое, наго нельга? Хм! 

A Mi ж 1ншым, знак якасщ 

вельмi щкавая штуков1на. 

Можно, напрыклад, кожному 

дз1цяц1, кат яно у тэрмхны, 

указаныя нашай навукай, пач-

не поузаць, хадз'щь i розмау-

ляць, ставщь знак якасщ. 

Дзе-небудзь на лобЫ, каб 

было eidaLfb. 1 тады адразу 

будзе eidaifb, што чалавек — 

наш i ужо готовы да скары-

стання. А яшчэ можно ставщь 

знак HKacifi на за палках. 

Дарэчы, чаму яго не ставяць 

на кожным запалку? А? 

Яшчэ было б забауляльна 

ставщь таш знак на ношых 

грошах. Гэткл вадзяны знак 

якасщ. «Ах i пустая па-

перка»,— думав амерыканец, 

гледзячы на наш рубель. Ха-

ха! Яш неразумны амерыка-

нец! Мы яму — бац! — знак 

якасщ на кожнай банкноце, 

на кожнай капейцы. А каб 

было яшчэ лепш — кольт 

копеек, столыа i знакау. 

Палщншк — 5, двушка — 2. 

Уяуляеце, як адразу падско-

чыць курс такого якаснага 

рубля?! Тады i мы выйдзем 

з крызгсу, тады i даб 'емся 

багацця. Ах, як будзе цу-

доуна! Хата — знак якасщ, 

машына — знак якасщ, тара-

кан — знак якасщ, каубаса 

«Сабачая радасць», трэщ 

сорт, — знак якасщ. На краЫу 

паглядз1ш з космоса — уз-

дыхнеш з палёгкай! Гэта 

будзе адзш вямкл, адзЫы 

i непадзельны, шматнацы-

янальны i усёмогучы i г. д. i 

г. д. залаты знак якасщ. 

А учора адз1н знаёмы япо-

нец падкхнуу 1дэйку. Да чаго 

дадумауся головасты! Вы, ко-

жа, мауляу, знак якасщ па-

стауце на увесь ваш брак. 

Сусветны рынак якасна-бра-

каванай прадукцыi яшчэ не 

адкрыты, дык вы станеце 

манапамстсим. Прауда, я тут 

жа адмов1уся ад гэтай прапа-

новы. Калг мы вышнем увесь 

наш брак на сусветны рынак, 

дык што ж застанецца для 

нашага бракаскарыстальшка? 

А зяычка — справа жыццёаа 

важная. Вы уяуляеце сабе 

нашыя магазшы без якас-

на-бракаванага товара? Я i не 

сумнявауся. 

I наогул, я не разумею, тых 

хто гарлашць усякае глупства, 

ганьбячы наш ганаровы знак 

якасщ. Мауляу, яго ставяць 

дзе па пала i нават часта на 

дрэнным. Ха-ха! Смяюся я 

вам у твар, *господа хулите-

ли». Якасна зрабщь нея-

касны товар — вямкае май-

стэрства. 

Таварышы! Змагайцеся за 

прысваенне вашай прадукцьй 

зЪання кавалера трох знакау 

якасщ! 

Дарэчы, яшчэ 1дэя. Прапа-

ную на знак якасщ ставщь 

знак якасщ, як пацвярджэнне 

якаснасщ таго знака. Щкава? 

Прывабна? Тады патэнтую 

гэту 1дэю я! На гэтым з вамi 

равлваюся. Жадаю вам зна-

кау якасщ, ну, там, дзе caMi 
захочаце! 

А. НЕБЫЛ1ЦЫН. 

з павек, а потым зноу лёгка 
нац!снуць (практыкаванне право-
дз1цца на працягу 30 секунд, 
балючых адчуванняу пры гэтым 
не павшна быць, нацккаць трэба 
з рознай частатой, дыхання не 
затрымл!ваць); 

6) седзячы, закрыць павем, 
маараваць ix з дапамогай лёгюх 
кругавых рухау пальца на праця-
гу адной мжуты; 

в) пры закрытых павеках пад-
няць вочы уверх, апусцщь ушз, 
павярнуць управа, затым — уле-
ва; 

7) жтэиауна паморгаць на 
працягу 1-2 мжут. 

Некаторыя з гэтых практыка-
ванняу можна выконваць i у час 
каротк1х перапынкау у працэсе 
вучобы або шшай работы. 

ЯК ШРАВАЦЬ САБОЙ 
Паважаныя чытачы! У гэты час 

ужо |дзе сеая. У студэнтау 
адказны час. 3 мэтай дапамагчы 
навучыцца юраваць сва!м сама-
адчуваннем, здымаць нярвова-
эмацыянальнае н а п р у ж а н н е , хут-
ка аднауляць свае алы i npa-
цаздольнасць мы знаём1м вас 
з KHiraH выдавецтва «Народная 
асвета» «Як К1раваць сабой». 

Вось ямм чынам аутары KHiri 
рэкамендуюць здымаць стомле-
насць. 

Кал| ты доуга чытау, nicay i 
адчуваеш, што CTaMinicB вочы 
(часам яны пачынаюць сляз1цца), 
3 p a 6 i дзесяц1М1нутны перапынак. 
Зняць стомленасць з вачэй дапа-
магаюць такйя практыкаваннг 

1) моцна заплюшчыць вочы на 
3 секунды, потым адкрыць на 
так! ж час (паутарыць 5-7 разоу); 

2) выканаць некальк) маруд-
ных спалучаных рухау вачэй па 
кругу у адзш, друп бок (5-7 ра-
зоу); 

3) паглядзець удалячынь на 
лш1ю гарызонта, затым паступо-
ва перавесц! погляд на кончык 
носа (5-7 разоу); 

4) зрабщь некальк> паваротау 
вачэй управа-улева (5-7 разоу), 
а таксама уверх-ун!3 (5-7 разоу); 

5) npaeecui трыма пальцам! 
кожнай рук! масаж вачэй: 

а) лёгка нацкнуць пальцам! на 
верхняе павека кожнага вока, 
праз 1-2 секунды зняць пальцы 

^^ ^^ ^^ F̂9 ^ ^^ F̂1 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ в 

^^ i^! ^̂ ^ ^^ ^^ ^̂ ^ ^^ 
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