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Студэнцыя гады — тэта не 
толыи час для атрымання вышэй-
шай адукацьп, але i спрыяльная 
пара для стварэння сям Шы-

„ poKifl магчымасц! выбару^илюб-
р нага партнёра (асабл1ва у ВКУ, 

дзе збалансаваная паларая стру-
ктура студэнтау), аСульнасць 
жыццёвых мэт, каиЛоунасных 
арыентацый, аптымальны узрост 
мужа i жонм для нараджэння 
дзщяш — усе гэтыя фактары са-
дзейшчаюць утварэнню патэн-
цыяльна устойл1вых i перспек-

^тыуных сем 'яу. Аднак ix быта-
Л н а я неуладкаванасць, эканам1ч-

ная несамастойнасць, пры ад-
сутнасш належнай увап з боку 

У дзяржауных i грамадсых жсты-
тутау могуць стаць сур 'ёзнай 
перашкодай на шляху стаиаулен-
ня студэнцкай сям 'i. 

•
У 9-ui ВНУ рэспубл iKi был! 
ытаны 384 студэнцкт сям 'L 
якасц! методу збору гнфарма-

Ццьн выкарыстоувалася анкетнае 
" апытанне мал ад ой пары па дзвюх 

анкетах: мужа i жонм — анала-
пчных па змее ту, а таксама 

Чфпаглыбленае штэрв ю шлюбнай 
пары на прадмет сацыяльна-
пскалапчнай сумяшчальнасць 

Даследаванне праблем студэн-
цкай моладз! паказала, што мэ-
тазгодным ствараць сям ю у га-

__ды вучобы Л1чаць 35,9 7, сту-
чеяэнтау. Л|чадь, што немэтазгод-

на — 26,6 v Знаходзиася у шлю-
бе 15,2% апытаных. Адказы 
гэтыя сведчаць аб тым, што 
трэцяя частка студэнтау стано-
уча глядзщь на стварэнне сям '\ 
у час вучобы у ВНУ, прычым 
палова з ix не толын на словах 
станоуча адносщца да шлюбу у 
гэтыя гады, але i сам! ствараюць 

Д[ем "и 

- Спецыфжа студэнцкага шлюбу 
>ч,заключаецца i у асабл1васцях 

^^гзейнасц! мужа i жонк! — вучо-
^ Н р е , часовасц! ix сацыяльнага 
^^гтановйпча. Заканчэнне вучобы, 

размеркаванне на работу, сама 
перспектыва люб|май работы — 
гэта а дна са складаючых ду-
хоунасц! студэнцкага шлюбу. 

• . Студэнты заключаюць шлюб 
Фасцей за усё на старэйшых 
курсах, кал1 набл1жаецца перс-
пектыва заканчэння ВНУ i раз-
меркавання на працу (мужа щ 
жонк!). Узрост уступлення у 
шлюб у мужчын 22—24 гады, 
у жанчын — 20—22. Найболь-
шую групу складаюць сямейныя 

пары са стажам ад 1 да 2-х гадоу 
(39 ,8%) . Меншую колькасць пар 
уключае група са стажам да 
аднаго года—37,7 X. Астатшя 
(22 ,5%) маюць стаж сямейнага 
жыцця больш двух гадоу. 

Сёння усё больш рэдка узнжае 
пытанне — ствараць сям 'ю у 
студэнцмя гады ui не. Апытанне 
экспертау ва ycix ВНУ рэспублЫ 
(прадстаунтоу прафкамау, рэк-
таратау, камггэтау камсамола) 
дало магчымасць устанавщь, 

СТУДЭНЦКАЯ 
сям я 

што большасць з ix адабраюць 
студэнцмя шлюбы. Мнопя з апы-
таных c^Mi абзавялкя сям 'ёй 
у студэнцмя гады i Л1чаць, што 
шлюб у гэты перыяд добратвор-
на уплывае на станауленне асо-
бы: прымушае адчуць адказ-
насць перад сям ей, ВНУ, гра-
мадствам. У сямейных студэнтау 
адзначаюцца больш сур 'ёзныя 
i змястоуныя адносшы да вучобы 
i абранай прафес!!, яны асабл|ва 
цэняць самастойнасць у рабоце, 
больш арыентаваны на дасягнен-
не поспехау у прафес!янальнай 
працы. Сямейнае становкича 
спрыяльна уплывае i на каштоу-
ныя арыентацы! студэнтау, са-
дзейшчае разв!ццю штэлектуаль-
ных i сацыяльных патрэб. 

Атрыманы цнеавыя даныя аб 
сумяшчэнш мужам i жонкай 
вучэбнай i сямейнай дзейнасщ 
у розных тыпах сем 'яу. Вучоба 
амаль HiKora не захапляе на-
столько каб пакшуць без yeari 
сям ю. Аднак замужжа прык-
метна перашкаджае вучобе жан-
чын з дзецьмь Яны, як правьла, 
аказваюцца у менш спрыяльнай 
еггуацыг Уступленне у шлюб 
часта прыводзщь ix да таго, што 
«сямейнае жыццё перашкаджае 
вучобе, а вучоба — сям 'i*. 
Больш паловы з ix займаюцца на 
«здавальняюча». Нямала «паку-
туючых» ад сям '\ ёсць i еярод 
мужчын. Неаргашзаванасць ся-
мейнага жыцця, раз 'яднанасць 
мужа i жонк! адб!ваюцца на 
вышках вучобы. Ва умовах ncixa-
лапчнага дыскамфорту вельм! 
складана дасягнуць неабходнай 
якасц! прафеаянальнай падрых-

ToyKi. Самыя добрыя вынш1 ад 
сумяшчэння вучэбнай дзейнасц! 
наз!раюцца у сем 'ях дэмакра-
тычнага тыпу: амаль палова 
мужоу i жонак стал! «вучыцца 
лепш пасля таго, як уступил 
у шлюб, вучоба таксама не 
перашкаджае сям ' i » . 65,8% 
мужчын i 63,5% жанчын з гэтых 
сем 'яу вучацца без «троек». 
Паспяховасць, спалучэнне ся-
мейных i вучэбных абавязкау 
у пэунай ступен! залежыць ад 
аргашзацьп вучэбнага працэсу, 
ад ступен i у ваг! да студэнтау 
з боку прафкама, рэктарата, 
дэканата. Амаль трэцяя частка 
студэнтау, як!я знаходзяцца у 
шлюбе, адзначыл! незадаволе-
насць адносшам! да сваёй сям "\ 
з боку г р а м а д а т аргашзацый 
i адмшктрацьл ВНУ. 

Значная колькасць студэнцмх 
сем 'яу пражывае у жтэрнатах. 
LE.i задаволены яны TaKiMi жыллё-
вымг умовам!? Станоучы адказ 
дал! 38% апытаных, 37£— ад-
моуны. Са з яуленнем дзщящ 
у сям 'i колькасць незадаволе-
ных ceaiMi жыллёва-бытавым! 
умовам1 павялi'leaeiuia да 43%. 
1х можна зразумець: студэнцкш 
!нтэрнаты не прыстасаваны для 
жыцця сямейных людзей. 

Адно з ад рознен няу студэнцк1х 
сем 'яу ад !ншых маладых се-
м яу заключаецца у тым, што 
яны яшчэ менш эканам!чна са-
мастойныя. Бюджэт студэнцкай 
сям "\ складаецца звычайна са 
стыпенды!, матэрыяльнай дапа-
Mori бацькоу, прыработку мужа 
або жонк!, дзяржаунай дапамог! 
на дз!ця. Аднак стыпендыяй за-
бяспечаны не усе сямейныя сту-
дэнты, таксама не усе ( 6 9 % ) 
студэнцмя сем 'i атрымл1ваюць 
дапамогу ад бацькоу, падзараб-
ляюць 32% мужчын i 23,2% жан-
чын, атрымл1ваюць дапамогу на 
дз!ця — 19%. 

На думку спецыялктау, больш 
80% сямейных студэнтау жывуць 
за мяжой беднасш. 

Студэнцкая сям 'я сутыкаецца 
з TaxiMi ж праблемам!, як i любая 
маладая сям 'я. Вырашыць ix 
магчыма шляхам будаунщтва 
студэнцк1х 1нтэрнатау, прыстаса-
ваных i для жыцця сямейных 
студэнтау з дзецьми мэтанак|ра-
ванай арганпацы! быту маладых 
сем 'яу, матэрыяльнай i мараль-
най дапамог! з боку грамадства, 
адмЫктрацы! ВНУ i вузауск!х 
грамадск!х арган1зацый. 

™ Студэнты i выкладчъий Го-
мельскага ушверсяэта з циса-

V васцю прыйшл1 на сустрэчу з кан-
дидатам навук Джэйн Доусэн 
з ушверспэта города Берклг 
(ЗША). Джэйн Доусщн — кла-
С1чны незалежны сацыёлаг. 

Разумеючы прычыны у мето-
дыцы выкладання, многЫ слуха-

•.ны задавалi пытанш, якЫ даты-
^чылия падрыхтоук! спецыял'ютау 

ва унгвератэтах ЗША. 
^ ПА-ПЕРШАЕ, кожны студэнт 

плацщь за свае навучанне ад 6 да 
15 тыс. доларау. Кал! студэнт 
вельмi здольны, а гэта трэба 
даказаць, то яму змяншеиоць 
плату за навучанне, або ён 
наогул вучыцца бясплатна. Але 
TOKIX адзшкй Астатнш студэнты, 
асабл!ва са слабазабяспечаных 
сем 'яу, вымушаны займацца 
бизнесом або мець хоць як1-
Ц^удзь заробак. 

Дык колый ж трэба займацца 
мовай? Джэйн лгчыць — одну 
гадзшу у дзень. Засвощшы гра-
матыку з дапамогай выкладчы-
кау, самастойна неабходна пра-
цаваць з тэкстамц затым i раз-
мауляць з Ышыли. Для гэтага 

I знаходзяць спецыялхста, як! вые-
хау з СССР, i працягваюць 
удасканальвацца у ведант мовы. 

ЁСЦЬ ЧАМУ 
ПАВУЧ ЫЦЦА 

Аднак рускай мовай у ЗША, па 
словах Джэйн, на жаль, цйса-
вяцца нямногы. Пакуль што 
цяжка гдуць дзелавыя контакты 
з нашай крашай. Галоуная пры-
чына — неканвертуемы рубель. 
Американцы ж — людзi дзела-
выя. На першым плане для ix — 
бхзнес. Джэйн, прауда, згодна 
прачытаць цыкл лекцый па сацыя-
логй i за нашы рубли Тому яна 
яшчэ прыедзе у наш ун'шерс'пэт 
у студзеш наступнага года. 

Было зададзена пытанне i аб 
вывучэнш спецыяльных прадме-
тау. Щ пииуць так старанна 
студэнты за выкладчыкамг i коль-
Ki гадзш абавязковых заняткау 
ва ушверЫтэце? Аказваецца, сту-
дэнт сам et*6ipae сабе дысцыпл1-
ны, якми ён жадае займацца, 
з якМ будзе мець адносшы па 
выбранай дысцыплгне, штодзён-
ныя занятKi з педагогамi — не 
больш дмх гадзш. Затым усе 

'и)уць у бйлштэку, дзе кожны 
працуе самастойна не меЯш 8-Mi 
гадзш. Kcuii студэнт спецыялг-
зуецца па чатырох курсах, дык за 
тыдзень ён павшен прапрацаваць 
не менш чатырох манагрифш 

з адпаведнымг выводами 
Аб штарэсах моладзi Джэйн 

адказала з ж ал ем: «За стаб'шь-
насцю нашага жыцця моладзь 
непалпызавана, усведамляе сябе 
дзесьцi пасля 40 гадоу i толькг 
тады можа далучыцца да якога-
небудзь руху. Часцей за усё 
цйсавасць праяуляецца да музы-
Ki, в id за, i, натуральна, 6i3Hecy — 
гэта добры шлях, можна зара-
бщь шмат грошай. Найбольш 
прэстыжныя прафеси — урач, 
юрыст, шжынер, акадэмис». 

Было зададзена пытанне аб 
вывучэнш маркс1зма-лен'ш1зма. 
Яе адказ быу таки «Нашы фыо-
сафы карыстаюцца i гэтым ву-
чэннем разам з yciMi Ышым1 для 
абгрунтавання ceaix тэорый i ра-
шэнняу». 

Як пашырыць нашы контакты, 
KOAi многЫ з нас не ведаюць 
англшекай мовы, а амерыканскЫ 
студэнты — рускай? Джэйн Л1-
чыць, што лепшы. варыянт — 
быць штогод па месяцу у сем 'ях 
адных i другЫ. 

Э. Л13АРАВА, 
с. н. с. кафедры эканомМ 

i сацыялогп працы Гомельскага 
дзяржужвератэта. 

Н А C E C I I ВС РЭСПУБЛ1К1 
Б Е Л А Р У С Ь 

У першым чытанн1 адобраны 
асноуныя палажэнн! Канстытуцьн 
Рэспубл1К1 Беларусь. Дэпутаты, 
што выступЫ на cecii, а дна душна 
адзначыл i лоуную суадноснасць 
гэтага дакумента з нормам! М1Ж-
народнага права, з Дэкларацыяй 
правоу чалавека. Асноуныя ма-

новай Канстытуцы!: не 
чалавек дзеля дзяржавы, а 
дзяржава дзеля чалавека. 
Праект Асноунага Закона выклю-
чав прыярытэт ifl^anorii якой-
небудзь парты! у дзяржауным 
маштабе, абвяшчае роунасць 
ycix грамадзян перад законам, 
роунасць ycix форм маёмасц!. 

У якасц! пратэсту супраць 
•гнаравання парламентам рэспу-
6niKi праблем вышэйшай адука-
цы! старшы выкладчыК БД У 
•мя У.1. Ленжа Канстанц1н Лапно 
лравёу аднадзёиную папера-
джальную забастоуку у сценах 
сваёй «альма матэр». Акрам я 
эканам1чных патрабаванняу — 
павькщь заработную плату вы-
кладчыкам ВНУ не менш, чым 
у два разы, палепшыць матэ-
рыяльную базу вышэйшай школы 
рэслублм!,— Канстанцш Лапко 
прапанавау i шэраг пал1тычных 

Спортклуб ушверс!тэта пра-
водз1ць набор у платныя групы 
Р У К А П А Ш Н А Г А Б О Ю I 
Ж А Н О Ч А Й С А М А А Б А Р О Н Ы 

Занятш праводзяць в у ч т Аля-
ксея С|в|рчукова майстры спорту 
па барацьбе 1ван Белаок! i 1ваи 
Шарко. 

«ультыматумау». У ceaiM ад-
крытым Л1сце да дэпутатау Вяр-
хоунага Савета рэспублж! ён 
запатрабавау нацыянал1заваць 
маёмасць КПБ — К П С С , адстау-
ку Савета MiHicrpay РБ i сама-
распусц1ць парламент. Акрам я 
таго, К . Лапко прапанавау на-
родным выбраннжам лрыняць 
пастанову, якая забараняла б 
заммаць адм1н1страцыйныя паса-
ды асобам, узрост я tax больш за 
60 гадоу, а таксама сумяшчаць 
дзве к|руючыя пасады на тэрмЫ 
больш 2 месяцау. 

Аргашзацыйны сход i запк 
у групы адбудзецца 27 лктапада 
1991 года у спартыунай зале 
галоунага корпуса. 

На эдымку: заняткв па рука-
пашнаму бою праводз!ць май-
стар спорту 1ван Белаоки 

Фота студэнта б|ялапчнага фа-
культета М. БАНДАРЭНК1. 
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ПРАЕКТ 

Статут 
Студэнцкага Саюза 

Гэты праект не з яуляецца гатовым дакументам 
Студэнцкага Саюза, а уяуляе сабой матэрыял для 
абмеркавання у студэнцмх трупах, на факультэтах тымь 
хто падзяляе Ц1 не падзяляе пазщыю шщыятыунай 
трупы аб неабходнасф аргашзацыйнага афармлення 
студэнцкага руху. KapoTKi тэрмш, як1 не дазвол1у 
канчаткова дапрацаваць гэтыя палажэнш, дазваляе нам 
запрасЩь ycix да сур 'ёзнай размовы на старонках 
газеты «Гродзенсю ужвератэт», што дазволщь у знач-
най меры змянщь у лепшы бок i дапоунщь Статут. Па t 

yciM пытанням звяртайцеся у аудыторыю 302 галоунага* 
корпуса ц1 тэлефануйце па тэлефоне 44-80-96. 

Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 
|мя Я. Купалы 

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 
1.1. Студэнцю Саюз Рродзенс-

кага дзяржаунага ушверотэта iMM 
Яны Купалы — добраахвотная, 
самастойная, грамадская, неза-
лежная аргашзацыя, якая аб 'яд-
ноувае у ceaix радах студэнтау, 
асшрантау i слухачоу падрыхтоу-
чага аддзялення ужвератэта. 

1.2. Асноунай мэтай Студэнцка-
га Саюза з 'яуляецца — ахова 
сацыяльна-эканам1чных i прафе-
аянальных штарэсау, садзеянне 
удасканаленню ^дэмакратызацьп 

с ю т э м ы н а р о д н а й адукацьи i рэа -
Л1зацыя правоу с т у д э н ц т в а . 

1.3. Студэнцы Саюз ГрДзУ 
!мя Я. Купалы дзейжчае на аснове 
гэтага Статута, у адпаведнасщ 
з Канстытуцыяй РэспублЫ Бела-
русь i рэспублшансюм заканада-
уствам. 

1.4.. Студэнцю Саюз ГрДзУ 
1М. Я. Купалы з 'яуляецца юры-
дычнай асобай з назвай аргашза-
цьп, мае эмблему i шшыя рэкв^з-
1ТЫ. 

II. ЧЛЕНСТВА V СТУДЭНЦК1М САЮЗЕ. 
ПРАВЫ I АБАВЯЗК1 ЧЛЕНАУ 

СТУДЭНЦКАГА САЮЗА 
2.1. Членам Студэнцкага Саюза 

можа быць любы студэнт, acni-
рант, слухач ПА (дзённага аддзя-
лення), а таксама у выглядзе 
выключэння студэнты завочнага, 
вячэрняга аддзяленняу. 

2.2. Прыём у члены Студэнцка-
га Саюза здзяйсняецца (Саветам, 
Прауленнем, Кам1тэтам) у шдывь 
дуальным парадку па тсьмовай 
заяве уступаю^ага. 

У Студэнцюм Саюзе прадуг-
леджваецца i калектыунае членст-
ва. 

2.3. Член Студэнцкага Саюза 
мае права: 

— выбфаць i быць выбраным 
у юруючыя органы Саюза, 

— удзельшчаць у мерапрыем-
ствах, яыя праводзщь Саюз, 

— атрымл1ваць шфармацыю, 
якая знаходзщца у распараджэнш 
Саюза, 

— атрымл1ваць матэрыяльную, 
прававую i шшую дапамогу ад 
Саюза, 

— удзельшчаць у рабоце 
служб i падраздзяленняу, створа-

ных Саюзам, 
— абмяркоуваць, крытыка-

ваць, уносщь прапановы, адстой-
ваць свой пункт гледжання па ycix 
пытаннях дзейнасш Саюза. 

2.4. Член Студэнцкага Саюза 
абавязаны: 

— выконваць палажэнш дана-
га Статута, 

— плацщь членсюя узносы, 
2.5. Спыненне членства у Сту-

дэнцюм Саюзе: 
— членам Саюза па асабктаму 

жаданню, пасля таго, як ён 
п!сьмова прашфармавау Савет, 
Прауленне, KaMiT3T, 

— у сувяз! са сканчэннем уж-
вератэта, 

— у сувяз1 з переводам на 
завочнае аддзяленне. 

2.6. У парадку выключэння 
членства у Саюзе можа быць 
прадоужана для асоб, яюя працу-
юць на прадпрыемствах, створа-
ных пры Саюзе, або для асоб, 
выбраных у састау Праулення, 
Савета, Камггэта. 

таннях дзейнасш Саюза. Выключ-
ив у кампетэнцьп Канферэнцьп 
знаходзяцца: 

— прыняцце Статута i уня-
сенне у яго змен i дапауненняу, 

— вызначэнне асноуных на-
прамкау дзейнасщ Саюза, 

— выбранне Праулення, Са-
вета, Камйтэта Студэнцкага Саю-
за, 

— выбранне РэвЫйнай KaMicii, 
— прыняцце рашэння аб рэ-

пстрацьи i л1квщацьп Саюза. 
3.3. Пазачарговая Канферэн-

цыя Студэнцкага £аюза ск/пкаец-
ца яе (Прауленнем, Камкэтам, 
Саветам) Рэв1зшнай камимяй або 
на падставе заяу не менш, чым 
1/4 членау Саюза. 

3.4. Рэгламент правядзення 
чарговых i пазачарговых Канфе-
рэнцый зацвярджаецца на Канфе-
рэнцы). 

3.5. У перыяд пам1ж Канфе-
рэнцыям1 юраунщтва Саюзам 
здзяйсняе Прауленне, Савет, Ка-
мггэт, яюя выбфаюцца на Кан-
ферэнцьп тэрмшам на 2 гады. 
3.6. Савет, Прауленне, Кам1тэт 
паунамоцны прымаць рашэнне па 
любых пытаннях дзейнасщ Сту-
дэнцкага Саюза, за выключэннем 
кампетэнцьп Канферэнцы!. 

3.7. Пасяджэнж (Праулення, 
Савета, Кам1тэта) паунамоцныя 
пры наяунасщ 2/3 членау (Пра-
улення, Савета, Кам(тэта). Ра-
шэнж Л1чацца прынятым!, кал1 за 
ix прагаласавала больш, чым па-
лова удзельшкау пасяджэння. 

3.8. Са свайго саставу Пра-

уленне, Савет, Кам1тэт выб1рае 
Старшыню, яго намесшка, а так-
сама замацоувае за кожным чле-
нам (Праулення, Савета, Камггэ-
та) адзш з напрамкау дзейнасца 
Саюза. 

3.9. Старшыня (Правления, Са-
вета, Кам1тэта): 

— прадстауляе Студэнцю Са-
юз ГрДзУ 1мя Я. Купалы перад 
цэнтральным1 i мясцовым1 органа-
Mi улады, як у РБ, так i за мяжой, 
а таксама у адносшах з беларусю-
Mi i замежным1 юрыдычным! асо-
6aMi i грамадзянам1, 

— з 'яуляецца распарадчыкам 
крэдытау Студэнцкага Саюза, 

— выдае загады, распара джэн-
Hi, шструкцьп i шшыя акты, 

— без даверанасщ дзейшчае ад 
1мя Саюза, 

— вырашае пытанш, звязаныя 
з заключэннем актау, пагадненняу 
i дагаворау, 

— прымае на працу i звальняе 
з працы тэхшчных супрацоун1кау 
апарата Саюза (Савета, Праулен-
ня, Камтота) , 

— у перыяд пам1ж пасяджэн-
ням1 (Праулення, Савета, Кам1тэ-
та) нясе адказнасць за жыццяз-
дольнасць i функцыяшраванне 
арганпацы!. 

3.10. Рэв1з1йная кам1С1я выб1рае 
са свайго саставу старшыню KaMi-
ci i . 

3.11. Сваю дзейнасць Рэв1зш-
ная KaMicifl будуе на аснове Пала-
жэння аб P3Bi3iftHaft KaMicii, якое 
зацвярджаецца Саветам, Пра-
уленнем, Кам{тэтам. 

IV. МАЁМАСЦЬ 
СТУДЭНЦКАГА САЮЗА 

III. АРГАН13АЦЫЙНАЯ ПАБУДОВА 
СТУДЭНЦКАГА САЮЗА 

3.1. Вышэйшым органам Сту-
дэнцкага Саюза з 'яуляецца Кан-
ферэнцыя, якая сюнкаецца не 

радзей аднаго разу у два гады. 
3.2. Канферэнцыя паунамоцна 

прымаць рашэнн1 па любых пы-

4.1. У маёмасщ Студэнцкага 
Саюза могуць знаходз1цца бу-
дыню, збудаванн1, абсталява нне, 
швентар, грашовыя сродю, акцьп 
i шшыя каштоуныя паперы,* iH-
шая маёмасць. 

4.2. Студэнцы Саюз можа ства-
раць прадпрыемствы, выдавецтвы, 

рэдакцьн газет, часошсау, устано-
вы, гаспадарчыя аргажзацьп, у па-
радку, прадугледжаным закана-
дауствам Рэспубл1к1 Беларусь. 

4.3. Грашовыя сродк1 Студэнц-
кага Саюза фарм1руюцца з: 

— адл1чэнняу ад прыбыл1 пра-
дпрыемствау, выдавецтвау, уста-

ноу, гаспадарчых арган1зацый, 

имя створаны Студэнцим Саю- £ 

зам або пры яго удзеле, 

— сродкау, яюя паступЫ ад 

платных мерапрыемствау, што 

праводзяцца студантам1, 

— членсых узносау, 

— добраахвотных ахвяраван-

няу грамадзян i арган1зацый, 

— йншых незабароненых за ко-

нам паступленняу. 

4.4. Членсмя узносы устанаул1-

ваюцца у наступных памерах: 

— уступныя — 3 рубл1, 

— штоквартальныя — 7 руб-

лёу. 

4.5. Па рашэнню Праулення 

члены Саюза могуць вызваляцца «U 

ад уплаты членск1х узносау. 

V. Л1КВ1ДАЦЫЯ ^ 
СТУДЭНЦКАГА 

САЮЗА ф 
5.1. Студэнцы Саюз можа быць • 

л4квдаваны па рашэнню Канфе - у 

рэнцьн ado суда у выпадку, кал1 

яго дзейнасць будзе прызнанэ^ 

прощзаконнай. 

5.2. Для рашэння маёмасных 

або фшансавых пытанняу Пра-

уленнем, Саветам, Камтотам 

ствараецца лжвдацыйная кам1с|я. 

5.3. Пасля л1кв1дацы1 С а ю з а ^ 

i выплаты ycix крэдытау, запазы-

чанасцей, маёмасць, што застала-

ся, а таксама грашовыя сродю 

пераходзяць да правапрымальн!ка 

Саюза. 

5.4. Юрыдычны адрас Студэнц-

кага Саюза ГрДзУ 4мя Я. Купаль^| 

230 023, г. Гродна, вул. Э. Ажэшю, 

22, п. 302. Л 

У рамках «Дзен Белостока» у Г apod Hi на гктарычным 

факультэце адбылася сустрэча з вядомым польсмм гкторы-

кам, публщыстам, прафесарам фшяла Варшаускага ynieepci-

тэта у Белостоку Адамам Дамброньсмм. Прафесар А. Дам-

броньсм займаецца проблемами гкторьи пауночна-усходняга 

рэг1ёну Полыичы. Вядомы ён таксама навуковым1 работам1 па 

гкторьи Гродзеншчьшы. Давол1 частыя в1з1ты яго тлумачацца 

i непасрэднай работай у якасц1 галоунага рэдактара 

штотыднёв1ка Саюза палякау Беларуа «гГлос знад Немном». 

Прафесар Дамброньсм заужды жаданы госць на гктарычным 

факультэце. Яго добра ведаюць выкладчьш i студэнты 

старэйшых курсау. А са студэнтам/-другакурсшкам1 такая 

сустрэча адбылася упершыню. У выступленш польского 

вучонага не было стандартных маналогау «лектора», /, 

магчыма, тому не было стандартна-eyxix пыъанняу i з боку 

студэнтау. 

Адбылася щкавая размова. Аб чым? Хутчэй за усё аб нашым 

няпростым жыцц1 з яго вялМм1 i малыми проблемами. 

Праблемам1 нашымь i проблемами, як1я кнуюць у суседняй 

Полыичы. Разумны, жыццярадасны чалавек з TOHKIM па-

чуццём гумару, з вялмай колькасцю щкавых гкторый 

i анекдотау, прафесар Адам Дамброньск1 вельм1 спадабоуся 

yciM. Пасля сустрэчы на факультэце знаёмства з госцем 

з Польшчы прадоужылася, вышкам чаго стала невялмае 

штэрв 'ю. 

«ЛЮБЛЮ ВЯСЁЛЫЯ Г1СТОРЫ1 
ПРА НАША «ВЯСЁЛАЕ» ЖЫЦЦЁ» * 

— Пан Адам, Вы часта 
наведваеце наш горад, yni- ' 
верйтэт. Але ж мы вельм! 
рэдка сустракаем у нашай 
навучальнай установе поль-
ски студэнтау-гкторыкау. 
Нашы сувяз1 носяць вельм1 
абмежаваны характар. 3 чым 
гэта звязаны? 

— Гэта нашы агульныя 
беды i проблемы. Некал1 

нашым узаемаадносшам за-
мЫала палпыка, а зараз уся 
справа у больш празагчным 
пытанш — эканам1чныя цяж-
касц1. Ус1м вядома кцшо, што 
нашы ушвератэты вельм1 во-
стра адчуваюць грашовы не-
дахоп. Ад гэтага мноства 
проблем. Навука у такгх имо-
вах пераходзщь на opyei 
план, да лепшых, як кажуць 

часоу. Гэта першае. А па-
другое, няма стымулау для 
глыбокай навуковай работы. 
Часцей за усё вшты носяць 
асабкты характар, мы прыяз-
джаем, каб неймм чынам 
проста пагаварыць са ceaiMi 
колегам1. Справа у тым, што 
Hi гродзенсмя бiблiятэкi, Hi 
беластоцмя б1бл1ятэм не ва-
лодаюць naTp36HUMi для ра-
боты фондами Такая ж спра-
ва i з apxieaMi. 

— Няма стымулау, але 
ёсць жаданне? А гэта ужо не 
так i мала. Застаецца спадзя-
вацца на змяненне с1туацы1 
у лепшы бок. 

— Застаецца (на твары 
пана Адама з 'явЫася усьме-
шка). I пакольм мы загава-
рьш аб навуцы, я б хацеу 
сказаць вось што. Контак-
ты — гэта, безумоуна, патрэб-
на. Чым больш людз1 сустра-
каюцца, тым больш з яу-
ляецца проблем у працэсе ix 
зносш. Часта узшкаюць спрэ-
4Ki i трэба умець не тольм 
адстойваць свой пункт гле-
джання, але i прыслухоувац-
иа да dyMKi тшых, што 
дапаможа знайсщ нейкае ра-
цыянальнае з^рнв, набльзщ-
ца да кцЫы. Тым больш, 

шмат проблем, яыя трэба 
зараз вырашаць менавпа 
гктЬрыкам. Агульнавядомыя 
ужо факты фальафмацьи 
гкторьи i вынш гэтай фальа-
фiкaцыi. Я лЫу, што кнуе 
небяспека узшкнення новых 
гктарычных памылак у сувям 
з дзейнасцю розных аргашза-
цый, як на Беларуа, так 
у Польшчы i у Л'пве. Кожны 
шукае сваю прауду, забы-
ваючыся на сапраудныя фак-
ты, прапаноуваючы часам 
абсурдныя тэзкы. 

— Вы лгчыце, што гкторы-
Kt не павшны гуляць у «палг-
тычныя гульш»? 

— Не, не 3yciM. Наша 
жыццё так ц1 Ыакш звязана 
з паллыкай. Немагчыма не 
праяйляць щкавас^ да 
яе. Але галоунае — не пера-
ступщь пэуную мяжу. 

— Так, гэта — галоунае. 
/ не толый у пал1тыцы щ 
навуцы, але i у паусядзённым 
жыцци 

— Наогул, я чалавек вясё-
лы, як вы ужо зауважьш. 
Негледзячы на «тяготы жиз-
ни» 1мкнуся не губляць па-
чуццё гумару. Люблю вясё-
лыя гкторьи про наша «вясё-
лае» жыццё. 

— Пасля Вашай паездм 
у Санкт-Пецярбург у газеце 
«Кур 'ер ПадляскЫ з 'ятуся 
давол1 рэзкi артыкул-калаж 
аб жыцц1 гэтага города. Не-
калькi вострых анекдотау i не 
меньш вострых фактау, якЫ 
адлюстроуваюць рэальнаt 
жыццё города. Щкава, якЬш 
бидуць Вашы уражанш ад 
Гародш, ( щ будуць яны># 
наогул? 

— Гародня ужо стала для 
мяне «свсйм городам», але 
кожны раз, канечне ж, заува-
жаю нешта новае. Наогул, 
я вельм1 люблю Виьню i iMK-
нуся бываць там як мага 
часцей. А аб новым артыкулЫ 
аб Гародш — подумаю. Тэта ^ 
вeльмi ц1кавая прапанова. f 

Напрыканцы размовы пра- ™ 
фесар Адам Дамброньскс па-
жадау нам поспехау у ня-
лёгмм жыцц1, а таксама ста-
ноучага вырашэння ycix бы-
тавых проблем. Пры гэтым 
была асабл1ва падкрэслена 
неабходнасць больш цесных 
кантактау факультэта гкто-
рьи i аддзялення польскойд 
ф1лалоги. 

1нтэрв Ю ВЯЛ1* студэнт 
2 курса факультэта гкто-
рьи Н. РАЗУМЕИКА, Ж. 
ТРОПЕЦ. 



4 

VI 
Хто ж часцей за усё асуджае 

сябе на адзшоцтва? 
Вылучыць асобныя катэгоры'1 

цяжка, ды i не патрэбна. Аднак, 
шкнучыся да канкрэтнасщ i аба-
гульнення, паспрабую, абаЫра-
ючыся на вядомыя нават школь-
нЫу лпаратурныя творы, вылу-
чыць некаторыя найоольш ха-
рактэрныя прычыны страшнага 
хваравпага стану — адзшоцтва. 

«Долго говорили с ним 
и наконец увидели, что он 
считает себя первым на 

V земле и, кроме себя, не 
видит ничего. Всем даже 
страшно стало, когда по-
няли, на какое одиночест-
во он обрекал себя». 
(«Старуха Изергиль»). 

М. Горки як сапраудны мастак 
у слова i знауца душ чалавечых, 

вельм! дапамог чытачам уявщь 
спуацыю, Kcuii прычынай пера-
жыванняу, пакут наступных 
з яуляецца завышаяая самаа-
цэнка, захапленне асабктымi по-
cnexaMi, 1ншым1 словамi — сама-
адхыенне ад акружаючых. Юнак 
Лорра (што азначае адвержаны) 
быу пакараны усеагульнай па-
гардай i адзшокЫ «жыицём» на, 
тысячу гадоу. Сёння рэока моя*} 

\ на убачыиь маладога чалавека 
з так добра, ярка выражаным 
высокш самамеркаваннем (ч</ста 
крынща гонару i сапрауды зцслу-
гоувае уваги талент, знешнЫ 
дадзеныя, што робщь яго яшчэ 
больш эгактычными (Хто ведае, 
щ не в!наваты i мы у тым, што 
вакол нас вырастаюць подобный 
Ларры? 

Далей прашу звярнуць вашу 
f f У вагу на наступную групу пры-
^ чын: 

Адна з ix — залииняя зася-
ЪА роджанасць на ceaix унутраных 
ч адчуваннях, як'ш хвалююць осо-

бу больш, чым усё астатняе. 
Сярод таких людзей часта сустра-«каюцца людзи якш трапШ у па-
hон пашчнага страху за сваё 
цдароуе. 

Асуджаны на адзшоцтва за-
•Ш камплексаваныя людзи якш тра-

пш у замкнуты круг: комплекс 
перашкаджае у зносшах — ad3i-
ноцтва узмацняе закамплексава-

Щ насць. Недаацэнка сваей годнас-
ц1, здольнасцей суправаджаецца 
нерашучасцю i б'оязню стаць 
пасмешышчам. 

А вось хто на самой справе 
асуджаны на неразуменне — дык 

гзта той, чые учынкг i устаноукь 
вельмi адрозшваюцца ад агуль-
напрынятых (само па сабе гзта 
не так дрэнна) i не падаюцца на 
кампрамк. Уступаючы, заваюе 
прызнанне, i, у вытку, пры 
адпаведнай мудрасщ — свет. Щ 
мала гэга? 

в) 

з яви/ся на свет «вельмг рана» 
< многш Ышыя. Вядомыя з ма-
ленства, яны становяцца сшва-
лам маладога чалавека перада-
вых думак i ужо толькг тому 
зазнаюць гора ад розуму. 

Але прыклады прыкладами 
а у вышку, з цягам часу, для 
грамадства становщца вель/ni 
адчувальнай страта тых, хто стау 

агульнае пакаянне. Бо няма стра-
шнейшага злачынства, супраць 
свайго будучага. 

д ) 
1 вось, нам1, у основным, 

зроблена знаёмства з адзшоцт-
вам, абумоуленым сац ыяльнай 
або турэмнай гзаляцыяи, кнуюць 
яшчэ экстрымальныя i геагра-
фЫныя, якш сустракаюцца ра-

В. КАРАНЕУСКАЯ 

ГРАМАДСТВА 
ПАТЭНЦЫЯЛЬНЫХ САМАГУБЦАУ 

(працяг) 

Да усяго пералЫанага я хацела б 
дадаць вымушанае адзшоцтва, 
кал! раскаяние або бяссЫле пе-
рш) прысудам (можа быць, нават 
неправильным, незаслужаным) 
узмацняе пазбауленне свободы, 
пазбауленне магчымасцг разма-
уляць з блгзкши родными, с яд-
рами 

«Вы не знаете, что такое 
семнадцать месяцев тюрь-
мы,— это семнадцать лет, 
семнадцать веков! Особен-
но для того, кто, как я, был 
так близок к счастью, 
готовился жениться на лю-
бимой девушке, видел пе-
ред собой почётное поп-
рище,— и лишился всего; 
для кого лучезарный день 
сменился непроглядной 
ночью...». 

А. Дюма. «Граф Монте Я 
Щ збольныя мы спачуваць 

такт людзям? Щ здольныя мы 
аднос'щца з разумением, суты-
каючыся з паусядзённым жыц-
цём? Щ здольныя мы ул1чваць 
незваротныя змены, якш адбы-
ваюцца у ix псшцы? 

г> 
Я рызыкую стамщь чытача 

вельмi дакцчл1вым1 Л1таратурны-
Mi прыкладами Але што рабщь, 
калх менав'па замежная i айчын-
ная паэзш, проза пакшул'1 нам 
давол1 шмат па-майстэрскt) Hani-
саных партрэтау людзей, асу-
джаных на адзшоцтва. Часта 
аутары надзялш ceaix герояу 
богатым уяуленнем, розумам, 
дабрадзейнасцю, але рабШ ня-
шчасными Чацм, асуджаны фа-
мусаускш грамадствам, фараон, 
герой романа Г. Пруса, як1 

адвержаным па в'ме сваёй арыгг-
нальнасцъ суперсвоеасаблгеасщ, 
таленавпасци А гэта азначае 
г'гбель таленту, не зробленыя 
адкрыцц'1, не напианыя карцшы, 
несчасл/вае асабктае жыццё. 

Знакампыя асобы, яки мы не 
зразумел1, CTCuii у нас не выклю-
чэннем, а правилам, вельмг ня-
добрым правилам, вельмь неспад-
ручным проемам для разв'щця 
грамадства. Мы трацш не тольм 
мастакоу, вучоных, педагогау, 
мы трацш Маладых мастакоу, 
Молодых вучоных, Маладых пе-
дагогау,— I вельм1 часта — не-
зваротна. 

Многш з ix стараюцца уцячы 
ад сябе, ужываючы стртное 
i наркотыки спрабуюць скончыць 
жыццё самагубствам. Яны не 
могуць паступщь шакш, Kcuii 
адчуваюць бездапаможнасць, 
усеагульнае неразуменне. I толь-
ко мацнейшыя шляхам такого 
штучного адбору выжываюць. 
Але ix так мала! 

Аднойчы за сваё загубленае 
жыццё нехта з ix запатрабуе 
падрабязнай справаздачы ня-
шчаснами герою В. Гюго: 

«Он поверг общество суду, 
и вынес приговор. Он при-
говорил его к своей нена-
висти. Он возложил на 
общество ответственность 
за всю свою судьбу и ска-
зал себе, что, быть может, 
настанет день, когда он 
отважится потребовать у 
него отчёта». («Отвержен-
ные»). 

О, кал1 б кожны адвергнуты 
нашым «сацыялктычным» гра-
мадствам запатрабавар справаз-
дачы, кроша ператварылася б у 

дзей. Любое адзшоцтва выклЫае 
вострыя эмацыянальныя рэак-
цыи Па меры павелЫэння ad3i-
ноцтва — усё больш узрастаю-
чую патрэбнасць у зносшах. 
Разам з тым растуць патраба-
eaHHi, якш прад 'яуляюцца да 
того, з кш даводзщца мець 
зносшы, актыуна адшукваецца 
не проста субяседнис, а роднас-
ная душа (або хаця б разумею-
чая душа). 

«Мне пашанцавала, я сус-
трэу добрага чалавека. 
Гэта не быу Комсомольск 
лШэр або шстытццм вы-
кладчык. Гэта быу пра-
вославны свяшчэншк». 

«На жаль», грамадства страцыа 
чалавека тольм таму, што не 
змагло задаволщь яго патрэб-
насць у зносшах. 

Чаму зносшы такш важныя 
менавпа для молод3i? Таму, што 
у ходзе ix адбываецца фармфа-
ванне асобы, таму, што кожны 
з нас успрымае сябе, сумуючы 
рэакцыг акружаючых, атрыма-
ныя у працэсе гэтых самых 
зносш. Само развщцё чалавека 
без яго немагчыма. 

ж) 
Я не буду аб ектыунай, ка/ii 

не спынюся на адзшоцтве шшага 
плану. Ёсць людз1 (асаблша 
натуры творчыя), якш шкнуцца 
да адзшоцтва, дзе я ны маюць 
магчымасць засяродзщца, цал-
кам аддацца рабоце. I таму raKi 
адыход, звязаны з самапазнан-
нем, не звязаны з моральными 
перажываннями Цвёрда упэуне-
на, што такое лекавае адзшоцтва 
неабходна не Менш, чым зносшы. 
Там, дзе не здолел'1 дапамагчы 
акружаючыя, дапамагчы можно 

тольт самастойна. 1ншы вары-
янт — немагчымы. У сувяз'1 з гэ-
тым у MHozix народ ay ёсць роз-
ныя звычаг (яры прыклад — 
1 ндыя) добраохвотнага заклю-
чэння у «хыбетскш турмы». 

3) 
У даным выпадку мяне хва-

люе тое, што icnye рознща памЫ 
адзшоцтвам, што мы не здольныя 
дапамагчы рэальна тым, хто 
пакутуе побач з наш. Нам да-
водзщца чытаць шмат аб 'яу, 
якш змешчаны на сторонках 
газет i часопкау у рубриках 
«Шукаю сябра...», «...спутыка 
жыцця». Паказальна, што пе-
раадолеушы ханжаства, грамад-
ства прадпрыняло спробы знаё-
мщь людзей такш чынам. I, кал1 
б хоць одному (a ix ужо не 
ad3iHKi) чалавеку такш чынам 
знайсцI аднадумца, а можа нават 
i другую палову, набыць упэуне-
насць у заутрашнш дни яны 
патрэбныя, абавязаны инаваць. 
Але, гледзячы рэальна, мы па-
вшны задумацца, што памеры 
такой danaMoei не адпавядаюць 
маштабам усёпаглынаючага ад-
зшоцтва i нельга аддаваць цал-
кам на воткуп ёй стольк1 «страж-
дующих душ». Xi6a не шкода нам 
бачыць маладых, перакананых, 
што ix жыццё не мае нЫкага 
значэння. 

Дарэчы, менав'па так лЫыць 
большая полова студэнцтва. 

Тыя, чые бацьм i маци бобул! 
i дзядулг был! перакананым! 
атэ1стам1, бягуць ад невырашаль-
нага адзшоцтва, прышжэння у 
рэлиио («род духовной сивухи», 
як казау У. I. Лешн). I тут не 
дапаможа атэктычная пропаган-
да, тут патрэбна поуная пе-
раарыентацыя грамадства у бок 
гуман1зацыи Кал1 чалавек чала-
веку стане на самой справе 
сябрам, адпадзе вострая неаб-
хоонасць у клубах знаёмствау) 

думаемся. колькш людзям мы 
усмиснцлкя, каму сказал! хоць 
некальм прыемных слоу i — 
кого не з ауважыли прайшл1 
мша, не звярнул1 yeazi на с умны 
твар малазнаёмага нам чалаве-
ка. Нам жа заусёды не хапае 
часу. Нам не хапае яго для 
самага галоунага — зносш. 

Ад рэдакцыи У мшулым нума-
ры, дзе друкавалкя часты гэтага 
артыкула, нам! не был! указаны. 
Сёння мы npociM у яе прабачэння 
i паведамляем, што усе крышцы 
будуць дадзены пасля апошняй 
часты матэрыяла. 

ГГрацяг будзе 

Як у Гётэ, так i у Нщшэ, 
нягледзячы на празмерны заала-
пзм у мове апошняга, адкрыццё 
1манентных жыццёвых каштоу-
насцей было гешяльнай штущыяй, 
якая апярэджвала надзвычайную 
падзею будучыш: адкрыццё новага 
тыпу адчувальнасщ. Угаданая, 
абвешчаная двума гешяльнынп 
прарокани, гэта — наша — эпоха 

™ настала. 
^ Усе намаганш затушаваць цяж-

Ki крыз1с, пра як! праходзщь зараз 
заходняя псторыя, застануцца 

^ ^ F дарзмнымк СЛмптомы вельм! вща-
вочныя, i той, хто увесь час 
адмауляе ix, той увесь час адчувае 
ix у ceaiM сэрцы. Паступова ва усё 
больш шыроых слаях еурапейска-
га грамадства распаусюджваецца 

%дз$ны феномен, яы можна было 
б назваць жыццёвай дэзарыента-
цыяй. 

Мы захоуваем арыентацыю, 
пакуль нам яшчэ дакладна зразу-
мела, дзе у нас знаходзщца, 
поунач i поудзень, нейюя крайшя 
мети, яия з 'яуляюцца непа-
xicHbiMi кропкам! адлжу для на-
ших дзеянняу i рухау. Пакольк! 

Д| у сваёй глыбшнай сутнасщ жыццё 
i ёсць дзеянне i pyx, т о мэтыяыя 

к мы 1мкнемся дасягнуць, склада-
У юць неад 'емную частку жывой 

ютоты. Прадметы надзе!, предме-
ты веры, прадметы пакланення i 
абагаулення саткалюя вакол на-
шай асобы дзеяннем нашай жа 
жыццёвай патэнцьп, стварыушы 
нейкую 61ялапчную абалонку, 

j L якая неразрывна звязана з нашым 
^ целам ,i нашай душой. Наша 

жыццё — функцыя нашага акру-
^ жэння, i яно, у сваю чаргу, 

залежыць ад нашай адчуваль-
насщ. Па меры развщця жывой 
ктоты мяняюцца акружэнне, а га-
лоунае, перспектыва навакольных 
рэчау. Уявще сабе на хв1л1ну таю 
зрух, калё вял1к!я мэты, як1я яшчэ 
учора надавал1 ясную арх1тэктон-
iKy нашай жыццёвай прасторы, 
страцМ сваю выразнаЬць, прыця-

> гальнасць, ему i уладу над HaMi, 
!*1ця тое, што naeiHHa ix замянщь, 
яшчэ не дасягнула вщавочнасщ i 
неабходнай перакананасц1. У па-
добную эпоху прастора, што вакол 
нас, здаецца распаушымся, 

шаткш, вагаючымся вакол шдыв-
ifla, Kpoxi якога таксама стано-
вяцца няупэуненым1, таму што 
пах1снутыя i размытыя KponKi 
адл!ку. Сам шлях быццам бы 
4мкнецца зшкнуць з-пад ног, на-
бывае зыбкую неакрэсленасць. 

Вось у такой атуацьп зна-
ходз1цца зараз еурапейскае icHa-
ванне. С1стэма каштоунасцей, 
якая аргатзоувала чалавечую 
дзейнасць яшчэ як1х-небудзь 
трыццаць гадоу таму, стращла 
сваю верагоднасць, прыцягаль-
насць, 1мператыунасць. Заходш 
чалавек захварэу на ярка выража-
ную дэзарыентацыю, не ведае па 
яюх зорках жыць далей. 

Дакладней: яшчэ трыццаць га-
доу назад большасць еурапейскага 
чалавецтва жыло для культуры. 
Навука, права, мастацтва здаваль 
ся самапдуным! вел1чыням1; жыц-
цё, цалкам прысвечанае iM, перад 
унутраным судом сумлення заста-
валася паунацэнным. Асобныя 
шдывщы, вядома, магл1 здрадж-
ваць iM i пускацца у !ншыя, 
найбольш няпэуныя прадпрыем-
ствы; але пры гэтым яны добра 
разумел!, што аддаюцца вольнаму 
капрызу, глыбей якога залягае 
непахкнай цвярдыняй культура, 
якая апраудвае ix icHaBaHHe... 
У любы момант можна было 
вярнуцца да надзейных канашза-
ваных форм жыцця. Так, у хрыс-
щянскую эпоху Еуропы грэшн!к 
адчувау сваё недастойнае жыццё 
трэскай, якую ноещь пад падвод-
ны камнем веры у божы закон, як1 
жыве у «тайн1ках душы». 

Што ж? Няужо зараз мы 
перастал! верыць у гэтыя иял1к1я 
мэты? Няужо нас не захапляюць 
больш Hi йрава, Hi навука, Hi 
мастацтва? 

Доуга думаць над адказам на 
гэта пытанне не даводзщца. Не, 
мы усё верым, толью ужо не так 
i быццам з шшай дыстанцьп. 
Магчыма, вобраз новага света-
адчування ярчэй за усё праяенщца 
на прыкладзе новага мастацтва. 
3 дз1уным ад!1наду1ишам навей-
шае пакаленне ycix заходн1х к pain 
стварае мастацтва — музыку, жы-
eanic, паэз1ю,— якое выходз!ць за 
межы дасягальнасщ для старэй-
шых пакаленняу. 

Культурна сталыя людз1, яыя 
самым рашучым чынам HacTpomi-
ся на добразычл1вы тон,усё роуна 
не могуць прыняць новае мастацт-
ва па той элементарнай прычыне, 
што шяк не зразумеюць яго. Гэта 
не значыць, што яно здаецца iM 
лепшым або горшым за старое, 
яно проста не успрымаецца iMi як 

ТЭМА 
НАШАГА 

ЧАСУ 
мастацтва, i яны пачынаюць су-
р 'ёзна меркаваць, што тут справа 
щзе аб пганцюм фарсе, сетка 
наумыснага патурання якому рас-
к1нулася па усёй Еуропе i Амеры-
цы. 

Не вельм} цяжка растлумачыць 
гэты неабходны раскол пакален-
няу. На папярэдшх ступенях 
мастацкага разв1цця перамены 
стылю, HKiMi б глыбок1м1 яны не 
бьин (ycnoMHiM аб ломцы неакла-
с1чных густау пад уздзеяннем 
рамантызму), заусёды абмяжоу-
вал1ся выбраннем новых эстэ-
тычных прадметау. Формы пры-
гажосщ, як1м аддавалася перава-
га, заусёды мянялкя. Але скрозь 
усе гэтыя варыяцьп прадмета 
мастацтва нязменным! заставалi-
ся паз1цыя творцы i дыстанцыя 
пам!ж iM i яго мастацтвам. У вы-
падку з пакаленнем, якое пачынае 
сваё жыццё сёння, трансфарма-
цыя радыкальная. Маладое мас-
тацтва адрозшваецца ад трады-
цыйнага не стольы прадметна, 
колыи тым, што вельм! змяншея 
адносшы асобы да яго. Агульны 
с1мптом стылю, як! прасвечваецца 
праз усе яго шматгранныя праяу-
ленн1,— перамяшчэнне мастацтва 
са сферы жыццёва «сур 'ёзнага», 
яго няздольнацеь i далей служыць 
цэнтрам жыццёвага прыцягнення. 
Паурэл1пйны, высока патэтычны 
характар, ям два стагоддз1 назад 
прыняла эстэтычная асалода, ця-

пер цалкам выветрыуся. Для адчу-
вальнасщ новых людзей мастацт-
ва становщца фшстэрствам, не-
мастацтвам, кал1 яго пачынаюць 
прымаць усур 'ёз. Сур 'ёзнай 
з 'яуляецца тая сфера, праз якую 
праходзщь вось нашага кнавання. 
Дык вось, мастацтва не можа 
несщ на сабе цяжар нашага 
жыцця. Шкнучыся чрабщь гэта, 
яно церп1ць крушэнне, губляючы 
такую патрэбную яму грацыёзную 
лёгкасць. Кал! замест гэтага мы 
перанясем свае эстэтычныя шта-
рэсы з жыццёвага цэнтра на 
перыферыю, кал1 замест цяжк1х 
нараканняу на мастацтва будзем 
браць яго таюм, якое яно ёсць,— 
як забаву, як асалоду, гульню,— 
тварэнне мастацтва зноу набудзе 
сваю трапятл1васць, якая зача-
роувае... Для старэйшых недахоп 
сур 'ёзнасщ у новым мастацтве — 
парок, яю сам здольны усё загу-
бщь, у той час, кал1 д^я маладых 
таю недахоп сур, ёзнасщ — вы-
шэйшая каштоунасць, i яны 36i-
раюцца аддавацЦа гэтаму пароку 
сумленна i з усёй рашучасцю. 

Таю Елраж у мастацкай пазщьп 
перад тварам мастацтва заяуляе 
аб адной з найважнейшых рысау 
сучаснага жыццяадчування: пра 
тое, што я дауно ужо называю 
спартыуным i святочным адчу-
ваннем жыцця. Культурны пра-
грэс1зм, г э т а ^ э л т я нашых двух 
anomHix стагоддзяу, мiжвoлi ацэ-
ньвае усё чалавечую дзейнасць 
з пукнту гледжання яе вышкау. 
Вымушанае намаганне, неабход-
нае для ix дасягнення, ёсць 
працоуная дзейнасць, праца. Не-
здарма X IX стагоддзе яго аба-
гатварыла. Аднак мы павшны 
памятаць, што гэта праца уяуляе 
сабой бл1зкае, пазбауляе унутра-
нага сэнсу намаганне, якое надзя-
ляецца значнасцю тольк1 у аспек-
це патрабаванняу, як!м ён слу-
жыць; сам па сабе ён аднародны, 
i таму падаецца чыста колькасна-
му, пагадз1ннаму вымярэнню. 

Супрацьлегласцю працы з 'яу-
ляецца друп тып намагання, як1 
нараджаецца не па абавязку, а як 
свабодны i шчодры парыу жыццё-
вай патэнцьп: спорт. 

Кал1 працоунае намаганне на-
бывае сэнс i каштоунасць ад 
каштоунасщ прадукта, то у спор-

це, наадварот, спантаннасць нама-
гання прыдае вартасць вын!ку. 
Шчодрая сша дорыцца тут поуны-
Mi прыгаршням1, без разл1ку на 
узнагароду. Таму якасць спартыу-
нага намагання заусёды узвышана 
высакародная, яго нельга падль 
чыць адз1нкам1 меры i Bari, як 
нармальнае узнагароджанне за 
працу. Да творау сапрауднай 
каштоунасщ можна прыйсщ толь-
Ki шляхам такога неэканам1чнага 
намагання: навуковая i мастацкая 
творчасць, пал1тычны i маральны 
repai3M, рэл1пйная святасць — 
высок1я плады спартыунай за-
хопленасщ. Аднак, будзем памя-
таць, што да ix нельга прыйсщ 
заранёй размечаным шляхам. Не-
льга паставщь перад сабой зада-
чу — адкрыць ф1з1чны закон: яго 
можна знайсщ як начаканы пада-
рунак, як! чакае натхнёнага i 
бескарысл!вага выпрабавальшка 
прыроды. 

Жыццё, якое бачыць большы 
iHTapac i каштоунасщ у сваёй 
асашстай гульн1, чым у некал! 
так1х прэстыжных мэтах культу-
ры, надасць yciM ceaiM нама-
ганням уласщвы спорту радасны, 
просты i крыху задз!рл!вы воблiк. 
Цалкам пацямнее поены твар 
працы, якая думае апраудаць сябе 
патэтычным! развагам! аб аба-
вязках чалавека i свяшчэннай 
рабоце культуры. Бл1скучыя тва-
рэнш будуць стварацца, н!быта 
жартам i без усяляых шматзнач-
ных акал1чнасцей. Паэт, як i 
добры футбал!ст, будзе спрауляц-
ца са ceaiM мастацтвам наском 
Hari. На yciM X IX стагоддз1, ад яго 
пачатку i да канца, адйуся гори 
воблж цяжкага працоунага дня. I 
вось сёння маладыя людз! маюць 
намер, здаецца, надаць нашаму 
жыццю бляск шчым не сапсавана-
га свята. 

Каштоунасщ культуры не 3ari-
нуль Аднак, яны стал! шшым! па 
свайму рангу. У любой перспекти-
ве з 'яуленне новага элемента 
выклшае за сабой ге.ратасоуку 
ycix acTamix у iepapxii. Таюм жа 
чынам у новай спантаннай сктэме 
ацэнак, якую нясе з сабой новы 
чалавек, якая i стварае гэтага 
чалавека, выявшася адна новая 
каштоунасць — в ^ а л ь н а я — i 
простым фактам сваёй прысутнас-
Ц1 пачала выцясняць астатшя. 
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ЗАСНАВАЛЫН1КГ: 
САВЕТ УН1ВЕРС1ТЭТА, 

П Р А Ф К А М СУПРАЦОУН1КАУ, 
П Р А Ф К А М 

СТУДЭНТАУ, 
KAMI ТЭТ К А М С А М О Л А . 

Р Э Д А К Т А Р 
С. М. ЛАУН1К 

30 кастрычжка 1991 года 
у лясным Maciee «Пышю» 
прайшоу традыцыйны асенн! 
агульнаужвератэцк! лёгкаат-
летычны крое. 

Як i у мжулым годзе, 
першае агульнакаманднае 
месца заняу факультэт пра-
вазнауства (494 ачм). На 
ApyriM месцы, i гэта сапрау-
ды поспех,— фшалапчны фа-
культэт (430 ачкоу). Трэцяе 
месца заняла каманда б1яла-
пчнага факультэта (422 ачм). 

Далей шуць: 
гктарычны факультэт — 389 
ачкоу, 
матэматычны факультэт — 
367 ачкоу, 
шжынерны факультэт — 347 
ачкоу, 
ф1з1чны факультэт — 323 ач-

Ki, 
факультэт педагопю i мет-
одык1 пачатковага навучан-
ня — 301 ачко. 

У асабктым залЫу I месца 
заняла студэнтка гктдрычна-
га факультэта майстар спорту 
Галжа Барук. Дыстанцыю 
500 метрау я на пераадолела 
за 1 мжуту 5,0 секунд. Д р у п 
вын1к паказала студэнтка ма-
тэматычнага факультэта Ган-
на Люляй — 1 мшута 22,1 
сек. На трэц1м месцы Наташа 
Ковель — 1 мшута 22,6 с е к . — 
студэнтка фшалапчнага фа-
культэта. 

У мужчын на дыстанцьн 
100 метрау вызначыуся сту-
дэнт факультэта ф!з1чнай ку-
льтуры BiKTap Семак. Яго 
час — 2 мжуты 45,0 сек. Яго 

сябра па камандзе Сярге! 
Случко быу д р у п м на гэта 
дыстанцы1 — 2 мшуты 50, 
сек. 

Трэц| вын1к у студэнт 
факультэта правазнауств 
Алега Шлыкава — 2 м ш у п 
57,0 сек. 

Усе пераможцы i прызёр! 
спаборнщтвау узнагароджа 
ны каштоуным! прызам1, па 
мятным! медалямв. 

Н А З Д Ы М К А Х : (справа нг 
лева) Галжа Барук падыма 
сцяг Беларуси адкрыццё спа 
борнщтва; на старт!, судзей 
екая брыгада за работа» 
прыз пераможцы кросу cs 
род жанчын Г. Борук уруча 
загадчык кафедры ф1з!чнаг 
выхавання В. A. MaKciMoei' 

Фота М . Б А Н Д А Р Э Н К ! 

* * * * * * * * * * * 

3 22 па 35 лктапада у спартыунай зале галоунага 
корпуса ун1верс1тэта упершьтю у нашым горадзе 
адбудуцца спаборн^цтвы на першынство С С Д пра грэка-
рымскай барацьбе. У спаборнщтвах удзельн1чаюць 
ac inK i рэспублж, Санкт-Пецярбурга i Масквы. Пачатак 
спаборнщтвау у 10 гадзж. 

Запрашаем на спартыунае свята. 
Спортклуб. 


