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Святочныя штэрв ю 
Напярэдадж Новага года рэдакцыя 

задала ceaiM чытачам традыцыйныя 
пытанн!: Л 

1. Чым быу знамянальны для Вас год 
адыходзячы, яю след пакшуу ён 

у Вашым жыцщ i жыцщ Вашых калег! 
2. Чаго Вы жадаеце ад Новага года, 

ямя надзе! ускладваеце на яго! Што Вы 
пажадал! б чытачам «Гродзенскага 
ужверс!тэта»! 

А. В. Бадакоу, РЭКТАР УШВЕРСПЭТА, ПРАФЕСАР 
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1. Адыходзячы 1992 год 
быу велыш няпростым для 
ушверотэта, яго калектыву — 
прафесарска-выкладчыцкага 
саставу, acnipawray, супрацоу-
нжау i студэнтау. Галоунай 
задачай для нас было — 

#рухаючыся па шляху аптымь 
зацьп якасщ падрыхтоуы спе-
цыялктау i павышэння эфек-
тыунасщ навукова-даследчых 
работ — знайсцд свой шлях, 
свой стыль выжывання i раз-
вщця, стварыць перадумовы 
прыймальнага для ycix нас 
заутрашняга дня, будучага. 
I гэта у асноуным нам удало-
ся. 

Быу зроблены выпуск вы-
сокаквал1фжаваных спецыял^ 
стау, ажыццёулены прыём 
першакурснжау — дастойнага 
папаунення студэнцкай ся-
м Пачата падрыхтоука кад-
рау па новых спецыяльнас-
цях — м1жнародныя эканамь 
чныя адносшы i м1жна-
роднае права, музыкант-педа-
гог i мастак-педагог кансерва-
тарна-акадэм1чнага плана. 
Матэрыяльная база ушверсь 
тэта папоуншася новым аб-

*
сталяваннем, пераважна пер-
санальным! камп 'ютарам1, 
приступил да укаранення ш -
фармацыйных тэхналогш на-
вучання. 

Зроблены значныя крою 
Щ у выканант Закона Рэспубль 

Ki Беларусь аб мове, уста-
новлена супрацоунщтва з не-
каторым1 ушвератэтам1 ЗША. 

У 1992 годзе пачалося 
будаунщтва сталовай на вуль 
цы Даватара, завяршаецца 
праектаванне ушверотэцкага 

гарадка. За кошт перадачы 
ушвератэту ф1зкультурнага 
тэхшкума значна палепшана 
вучэбная база па ф > 3 1 ч н а м у 
выхаванню. 

12 супрацоунжау абаранш 
кандыдацшя дысертацьп, пра-
цягвауся прафеаянальны 
рост ycix катэгорьш работнь 
кау. I яшчэ я хацеу бы сказаць 
аб той значнай праграме 
камерцыйнай дзейнасщ, якая 
HaMi ажыццяулялася у 1992 
годзе. 

У вышку, нягледзечы на 
агульны крызк, ушверс1тэт 
паспяхова выконвае сваю Mi-
ciio, нарошчваючы якасць i 
эфектыунасць сваей дзейнас-
щ. I я, карыстаючыся пра-
дастауленай магчымасцю вы-
стугаць у нашай газеце, вы-
казваю сваю шчырую падзяку 
выкладчыкам, студэнтам, суп-
рацоунжам, юраунжам ycix 
структур, ямя садзейшчал1 
нашаму руху наперад 

2. У 1993 годзе нам трэба 
вырашаць яшчэ бальш склада-
ныя праблемы. Назаву нека-
торыя з ix: 

1. Адкрыць падрыхтоуку 
спецыялктау сумесна з Дай-
тонск1м i Чыкагск1м ymeepci-
тэтам1 для рынкавай эканомЫ 
РэспублЫ Беларусь. Размова 
щзе аб менеджэрах, ф1н4нск-
тах, аб прафеаяналах у гашне 
маркетингу i мгжнароднага 
права. 

2. Асвощь i у кара Hi ць су-
часныя шфармацыйныя тэх-
налогп навучання. 

3. Адкрыць пры ушверсггэ-
це 2 эканомжа-прававыя лида 
i вышэйшую школу 6i3Hecy. 

4. Сфарм1раваць факультэт 

замежных студэнтау як кры-
шцу валютных паступленняу. 

5. Завяршыць будаунщтва 
сталовай-штэрната, знайсш 
падрадчыка для будаунщтва 
ужверсггэцкага гарадка па 
вул. Калшоускага. 

6. Ажыццявщь мадэршза-
цыю навучальнага працэсу 
у сувяз1 з пераходам на 
шматступенчатую cicT3My 
аду капы i у Рэспублщы Бела-
русь. 

7. Прадоужыць пераарыен-
тацьпо дзейнасщ yHiBepciT3Ta 
у сувял з паскораным перахо-
дам рэспублЫ да рынку. 

8. Працягваць нарошчваць 
камерцыйную дзейнасць з та-
KiM разлжам, каб яна стала 
дадатковым сродкам сацыяль-
най абароны нашых супра-
цоушкау. 

9. Грунтоуна разгарнуць 
навукова-даследчую працу ву-
чоных i студэнтау з тым, каб 
яна адказвала патрабаванням 
рэпёна i павял1чвала заробк! 
выкладчыкау i студэнтау. 

10. I, галоунае, гэта наву-
чыцца yciM не стаяць на 
месцы, выпрацавапь у сябе 
iMKHeHHe да абнаулення, i nepui 
за усё сваёй працы щ вучобы, 
шукаць адказы на праблемы, 
як1я став1ць жыццё, i няухыь-
на рухацца наперад. 

У заключэнне я сардэчна, 
шчыра i як толыи магчыма 
цёпла в1ншую ycix M a i x калег 
i студэнтау, рабочых i acm-
рантау з калядным1 святами 
Новым, 1993 годам, яю, я на 
гэта спадзяюся, прынясе кож-
наму з нас больш шчасшвае 
жыццё! 

Хай збудуцца Вашы планы 
i хай барон1ць вас Лёс i Бог! 

ф В. М. Чаратца, ДЭКЛНП СТАРЫЙ НАГА ФАКУЛЬТЭТА, ПРАФЕСАР 

1. Асабл1вага задавальнен-
ня кожны з нас, бадай, не 
зведау: па-ранейшаму навокал 
цяжкасц1, дарагав1зна, няу-
пэуненасць. Але не пакщае 
аптым1зм. 

Для мяне aca6icra год за-
помн1уся тым, што выйшла 
нарэшце мая кшжка «Выто-
Ki» — нарысы з ricTopHi рус-
ка-беларуска-польск1х 
люцыйных i культурных сувя-
зяу X I X — пачатку X X ста-
годдзяу. Гэта вынж да-
следчай працы на працягу 
некальк1х гадоу. Зразумела, 
што адначасова з прыемным 
ёсць i пачуццё незадаволе-
Hacui навуковым! даследаван-

j^HHMi. Хацелася зраб1ць значна 
* больш. У апошш час зай-

маюся праблемам1 пстарыя-
граф4{, працую над тэмай 
«Беларусь у працах pycKix 
дарэвалюцыйных псторыкау». 
Думаю, што новае выданне 
атрымаецца щкавым i будзе 
карысным. 

Насычаным i складаным 
быу год i для факультэта 

У цэлым. Асвойвал1 спецыяль-
насць «замежная мова». Расп-
рацавал1 новыя вучэбныя пла-
ны, зрабьл! на гэтым шляху 
пэуныя крок!. Хваля вал i нас 
унутраныя праблемы i самой 
гктарычнай навуы. Патра-
буецца творчы перагляд усяго, 
што было раней засвоена. 
А пошую новага, як вядома, 
заусёды щуць цяжка, з нека-
торай унутранай барацьбой 
i з сам1м сабой. Вщавочна, ад 
нечага трэба адказвацца, хоць 
зрабщь гэта нялёгка. 

Але гэтая з 'ява часовая. 
У нас працуюць сумленныя, 
квал]'ф1каваныя выкладчыю, 
кожны з ix адчувае сваю 
адказнасць за лёс гкта-
рычнай навую. Прауда, нека-
торым даецца гэта няпроста. 
Радуе тое, што давол4 выразна 
гучыць на факультэце бела-
руская мова. 

2. Зыходзячы са зроблена-
га у 1992 годзе, вызначаем 
кола праблем i надзей на 
будучы год. Вщавочна, поспех 
сам не прыйдзе. Як дэкана, 

велыш турбуе, як1м будзе 
факультэт, як перайсщ на 
шматузроуневую с1стэму на-
вучання. 3pa6iub гэта будзе 
няпроста, кал1 мець на увазе 
нашу спецыял!зацыю — пад-
рыхтоуку студэнта^ па за-
межных мовах. 

Выкананне планау будзе 
залежыць ад пал1тычнага iuii-
мату ' як у Беларус1, так 
i у бл1жэйшым замежжы. 
Хацелася б, каб усе мы 
не шукал1 прычын ceaix цяж 
касцяу дзесьц1 на баку, у с> 
седзяу. 

I • яшчэ. Упэ^нены, шти 
i у новым годзе у нас на 
факультэце па-ранейшаму бу-
дзе здаровы мжракл1мат, 
шчырыя адносшы пам1ж суп-
рацоункам! i студэнтамi. Доб-
рыя традыцьи будзем разв1 
ваць. А гэта дае падстав\ 
глядзець у будучы ню з апты 
м1змам. 

Мае пажаданш чытачам: 
здароуя, шчасця i плёну ва 
yciM. 

Шануем спадчыну 
3 I I I навуковых чытанняу 

у гонар Я. Карскага 

Пяць гадоу назад, кал1 на ка-
федры рускай мовы з 'явшася 
щэя праводз1ЦЬ н а в у к о в ы я чы-
raHHi у гонар нашага славутага 
земляка акадэмжа Я. Карскага, 
чала хто верыу у яе здзяйсненне. 
Першыя два гады, 1988 i 1989, 
чытанн! праходз1п1 вяла. Адчува-
лася, што гэта нейш прымус, 
крыху спрацоувала i 1нерцыя 
абыякавасщ. 

1нщыятары прыйшл! да высно-
вы: каб прымус ператварыуся 
у жаданне, трэба чытанш зраб1ць 
нядомым] па-за межам! yHiBepci -
тэта, а матэрыялы друкаваць. 
Трэба павыс|ць аутарытэт чы-

моу у пмназп. 
На удзел у Трэщх чытаннях, 

што адбыл1ся 14 снежня гэтага 
года, пpыcлaлi заяук! вучоныя 
з ycix буйных гарадоу Беларусл 
(асаблва актыуны быу Брэст. 
9 заявак), дзяржау СНД: Масквы. 
Днепрапятроуска, Кемерава, Луц-
ка, Нежына. Чытанш зрабииси 
м1жнародным1: у ix прынялГ удзел 
rocui з Вшьнюса, Гданьска. I гэта 
пры жорсткай умове: удзел у чы-
таннях i друкаванне матэрнялау 
пацвярджаюць абавязковай пры 
сутнасцю дакладчыка. I людз! 
прыехал1. Супрацоунвс Акадэм1| 
навук Беларус! В. К. Шчэрб1н на 
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На здымку: аутар KHir i пра Я. 
прафесар М. I. Канюшкев1ч i 
та Л . В. Суданом зне. 

танняу, як таго патрабуе аутары-
тэт i самога Я. Карскага, i яго 
павуковай i грамадскай дзейнасщ. 

I вось у 1990 годзе, на 
130-я угодю з дня нараджэн-
ня Я. Карскага, на чытанш у яго 
гонар прыязджаюць унучка вучо-
нага Таццяна Сяргееуна Карская, 
даследчык яго творчасщ доктар 
фшалапчных навук М. Г. Була-
хау, вучоныя з М1нска, Виьнюса, 
Гомеля. Адразу ж, праз два тыдн1, 
obuii выдадзены матэрыялы чы-
танняу. На тытульным л!сце 
л1чылася — Першых чытанняу, 
для нас, аргашзатарау, яны был! 
ужо трэц1я. 

У 1991 годзе у падрыхтоуцы 
Друпх чытанняу прыняла удзел 
абласная бiблiятэкa 1мя Я. Карс-
кага, з бюджэту ЯКОЙ быЛ1 
выдзелены сродк1 на выданне 
матэрыялау. Пашырылася i тэма-
тыка дакладау, i геаграф1я 
удзелыпкау. Зоорнж «Шануючы 
спадчыну Я. Карскага» пайшоу за 
межы Беларусь 1м зацжавипся 
некаторыя ушверсггэты ЗША. 

Ужо на Zfpyrix чытаннях 
удзельши выказал1 думку, што 
чытанш павшны адлюстроуваць 
не Tcuibxi спадчыну вучонага, але 
i здабытк i тых, хто служыць той 
жа справе, якой служыу слауны 
сын зямл1 гродзенскай — дасле-
даванню i разв1ццю Яе Вял1касщ 
Ф1лалоп1. Тым больш што наву-
ковыя штарэсы акадэмжа мел1 
жцыклапедычны размах — ад па-
леаграф11 да методы Ki вьжладання 
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Карскага краязнауца А. П. Цыхун. А 
прафесар Виьнюскага ушвератэ- А 

А 

абмеркаванш дакладау зауважыу: л 
«Гродна (чытай — Гродзенаа ^ 
ун1верс1тэт) у навуковых адноа- А 
нах стау прэстыжным. Нам. ^ 
м1нчанам, po6iuua няёмка за свак^ . 
пас1унасць». Госщ прывезл! i свае А 

кшп: берасцейцы — дыялектала- А 
пчны зборнж «Жывое народнас ^ 
слова» (Мн.: Навука i тэхн1ка, 
1992), прафесар Л. В. Судав1чэ- А 
не — падручнж па рускай мот- А 
для л^оуцау (Вйльнюс, 1?92). л 

Кал! планавалкя гэт^пг чы 
танн1, мелася на увазе, "акрамя А 
даследавання спадчыны Я.'-Каре Д 
кага, вывучыць праблему: функ . 
цыянальны аспект супастауляль 
ных даследаванняу моу. Распра- А 
цоука гэтай тэмы фшансуецца ^ 
ушвератэтам, i даклады,ла ей на 
чытаннях — пачэсная ' форма 
справаздачы выканауцау, а заад-
но i праверка на якасць, бо 
тэорыя поля аб яднала л1нгв1стау 
у адну з актыунейшых секцый, 
настольм актыуных, што гаспада-
рам чытанняу не хашла часу на 
чытаннях i дыскус1я прадоужы-
лася на пам1жкафедральным л>нг-
вктычным сем)нары 16-га снеж-
ня. 

Потым высветлшася (гэтага 
таксама чакал1 арган1затары), 
што праблематыка чытанняу зна-
чна пашырылася. Але шматгран-
насць спадчыны Я. Карскага 
яднала £cix. Таму з цжавасию 
слухал! на пленарным пасяджз:»!) 
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rocui i гаспадары (а еярод ix А 
(Працяг на 2-Й стар.) ^ 
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2 crap. «Гродзенскг ушвератэт» 

Святочныя штэрв ю 23 снежня 1992 года 

Н. Э. Ас трав UX, ВЫПУСКН1ЦА ФАКУЛЬТЭТ А БЕЛАРУСКАИ Ф1ЛАЛОГП I 
КУЛЬТУРЫ 1992 г., ВЫКЛАДЧЫК-СТАЖОР АГУЛЬНАУШВЕРСПЭЦКАИ КАФЕДРЫ 
БЕЛАРУСКАИ МОВЫ / Л1ТАРАТУРЫ. 

1. 3 адыходзячым 1992 го-
'дам я развггваюся з неймм 
шчымл1вым душэуным болем 
i адначасова з радасным 
прадчуваннем нячведанага. 
Паспрабую растлум(ачыць, ча-
MV так с 

Перш за усё крыху сумна 
таму, што гэты год быу 
апошьмм у ма1м студэнцюм 
жыцщ... Апошшм у шэрагу 
самых незабыуных i непау-
торных, залатых гадоу бес-
клапотнага студэнцтва. I ужо 
ta плячыма з а с т а л к я гады иа-

шых светлых мар, адваж-
ных !мкненняу, нясмелых 
надзей, гады трывожных рас-
ставанняу i радасных сустрэч, 
гады сонечнага неба i па-
даючых зорак, ражшшх зол-
кау i шчасл1вых летуценняу. 

I, нарэшце, радасна та-
му, што гэты 1992 год дау 
мне «пуцёуку» у таямжчае, 
хай сабе часам i турботнае, 
але uixaeae i чароунае жыццё; 
разам з атрыманнем дыплома 
аб заканчэнш В Н У я перасту-
гнла новы парог жыцця. I ni-

КАФЕДРЫ 

чога няма больш прыемна-
га, як адчуванне сваёй са-
мастойнасщ, упэуненасщ у 
свае творчыя сшы, усведам-
ленне таго, што ты щзеш па 
зямл1 з чароуным i добрым 
iMeM педагога. 

А жыццё наперадзе так 
вабщь сваёй нязведанасцю, 
таму i хочацца пазнаваць 
гэтыя таямнщы. 

2. Новы 1993 год павь 
нен быць щкавым i «неспа-
койным». Але не трэба баяцца 
цяжкасцяу, не трэба усклад-

няць нашае i без гэтага 
складанае жыццё. Я была 
б вельм1 шчасл1вай, Kani б 
збылюя мае запаветныя мары, 
надзе^ спадзяванш... 

Яшчэ хачу пажадаць, каб 
наш доугачаканы Певень-пры-
гажун на усю сваю моц 
праспявау цудоуную песню-
казку, якая стала б праявай 
нашага жыцця: больш па-
чуцця гумару, упэуненасщ, 
пяшчотнасщ, кахання, зада-
вальнення ва yciM i усюдй. 

Да ycix выкладчыкау,Нуп-
рацоунжау i студэнтау уш-
вератэта чвяртамся з самым! 

I ич ы рым! i зямным1 пажа-
дан н ям i неабмежаванага шча-
сця — яго HiKoni не хапае, 
моцнага здароуя — яно школ) 
не пашкодз1ць, добрага на-
строю — ён не заусёды бывае. 
yciM жадаю самых щкавых 
задум, разнастайнага жыцця 
у багацщ яго уражанняу 
i у шырыш яго магчымасцяу. 

Увогуле, цёплага сонца 
Вам, добрага i шчасл1вага 
смеху i... неабмежаванай, бяс-
концай радасщ! 

Хачу, каб гэты год стау 
чароунай песняй для ycix 
добрых людзей пад гэтым 
небам, на гэтай чямлК.. 

(Працяг. Пачатак 
на 1-й стар.) 

i студэнты фшалапчнага факуль-
тэта) i даклад доктара фьлала-
пчных навук А. I. Яновйч аб 
структуры тэкстау беларусюх 
кляцыб (ад слова клясщ, праюн-
нат, ) , i разважанш прафеса-
ра Л. В. С^дав1чэне аб асобе 
перакладчы<в Лггоускага статута 
1588 г. Убачьип студэнты, як ix 
иедасканалыя, кволыя xapnci-
справаздачы па збору TanaHiMiKi 
Гродзеншчыны у час практык 
мератварылкя у грунтоуны. да-
клад выкладчыка С. А. Янушкев1-
ча аб сувязй назвау знаёмых 
i незнаёмых населеных пунктау, 
рэчак i азёр. 3 асабл1васцям1 
утварэння i кнавання урбанонь 
чау Гродна пазнаёмша д. ф. н. 
А. А. Мязенка (Вщебск). 

Кандыдат фшалапчных на-
вук Н. М. Гардзей не тольк1 
адкрыла слухачам Карскага як 
четадыста (малавядомая часцш-
ка яго творчасщ), але i паказала, 
як можна выкарыстаць вопыт 
вучонага у стварэнш граматык 
для пмнази i лщэя. Апладысмен-
там1 аддзячыл! ёй удзелbHiKi за 
удалае i прыгожае выступление. 

«Няма шводнага куточка бе-
ларускай зямл1, яю б не меу ceaix 
слауных дачок i сыноу...» Гзтым1 
словам! пачынаецца кнка-на-
рыс А. П. Цыхуна «Акадэмш 
з вёск1 Лаша Я. Ф. Карей». Таму 
аповед заслужанага настаунжа 
пра жыццё вучонага i зямлю, якая 
дала такога сына, асабл1ва цёпла 
быу успрыняты прысутнымк 
Удзельшю чытанняу мел! магчы-
масць купщь гэтую KHiry i атры-
маць ад яе аутара аутограф на 
добры успамш. 

I 3yciM натуральна звязауся 
у памящ i у сэрцах удзельнжау 
чытанняу вобраз яшчэ адной 
славутдй дачю Гродзеншчыны — 
Элгзы "Ажэшк!, аб якой расказау 
дацэнт В. К. Ш ы ц ж , разгледзеу-
шы толыа частку з яе багатай, 
больш як за паутары тысячы 
niceM, эп1сталярнай спадчыны. 

Пра што б Hi гаварьин удзель-
HiKi чытанняу — пра гаворю Бе-
расцейшчыны, на мясцшах якой 
перакрыжоувал1Ся шлях1 Я. Ко-
ласа i Я. Карскага (паведамлен-
Hi В. М. Емельянов1ч i У. Ф. Ба-
рысюка), щ пра кнуючыя i маг-
чымыя падыходы да супастау-
ляльнага агасання бл1зкароднас-
ных моу (даклад В. К. IIl43p6i-
на) — гэта усё прама щ ускосна 
мела дачыненне да спадчы-
ны Я. Карскага, выцякала з яго 
думак, з яго задум i пачы-
нанняу. 

I усе мы зразумелк чытанням 
жыць! Бо Hi у Варшауск!м yHi-
верелтэце, дзе Я. Kapcxi двойчы 
быу абраны рэктарам, Hi у Бела-
pycxiM дзяржауным ун1верс1тэце, 
аб стварэнн! якога ён так клапа-
щуся i у яим захоуваецца яго 
асаб1стая б[бл!ятэка, Hi у Санкт-
Пецярбурзе, дзе працавау ён як 
акадэмж у anomHi перыяд свайго 
жыцця i спачыу там назаусёды,— 
нщзе TaKix традыцыйньк, што-
годных чытанняу не будзе: там 
яшчэ многа слауных 1Мёнау. Для 
нас жа, гродзенцау, Я. Ф. Карс-
Ki — гэта BHTOKi. Гэта крынща, 
з якой чэрпаць i чэрпаць, гэта 
шлях, па як1м icui i icui у вечным 
пошуку ведау. I кал! не мы, то 
хто?.. 

М . К А Н Ю Ш К Е В 1 Ч , 
дэкан фшалаг1чнага факуль-

тэт а, доктар фшалапчных навук, 
прафесар. 

АБ ЧЫМ ГАВАРЫЛАСЯ НА 
СЕКЦЫЯХ 

На секцы! «Тэорыя i пра-
ктыка даследавання моу» было 
заслухана 10 дакладау i паве-
дамленняу. Тэматыка выступлен-
няу самая разнастайная: разгля-
далюя праблемы, звязаныя з пы-
танням! лекс1калоп!, словаутва-
рэння, марфалоп!, c i m a K c i c y , 
культуры мовы, а таксама этна-
культуралапчнага аспекту дасле-
давання беларускай i шшых 
роднасных моу. Даклады i паве-
дамленн1 6buii па-свойму шкавыя 
i адметныя. Так, дацэнт Го-
мельскага ун[версзтэта У. I. Ко-

ваць. Частка J ix была нрысвечана 
вывучэнню польскай л1таратуры 
(Л. М. Гарданава «Фьпасофска-
экз1стэнцыяльныя i мастация 
пошум Я. 1вашкев1ча», Д. I. Вянс-
Koei4 «Функцыя прыроды у дзён-
Hixax 3. Налкоускай гродзенскага 
перыяду», Л. Л. Баранава «Mip 
навэл С. Грабшьскага»). I гэта не 
выпадкова. Упершыню у Бела рус i 
створана кафедра паланктык! 
у ГродзенскЫ ун1верс1тэце, якая 
актыуна уключылася у навуковы 
працэс, аб чым сведчыць коль-
касць дакладау гэтай тэматыка 
Щкавасць выкл1кал1 даклады, у 
яюх у тыпалаг1чным аспекце 
закранал1ся пытанж польскай, 
беларускай i рускай лггаратур 
(Я. Г. KieaKa «Канцэпцьгя Mipa 
i чалавека у еурапейскай Л1тарату-
ры рубяжу X IX ст.», Т. С. Сяньке-
в1ч <Тнтэрпрэтацыя матыву спа-
кою у л1рыцы pycKix, беларусюх, 
польекк паэтау X IX — пачатку 
XX ст.» ) . Шмат пытанняу атры-
мал! Л. I. Myp3i4 i Д. Р. Мышко, 
даклады якж был] прысвечаны 
праблемам навуковай фантастык1. 

У асобную групу можна вы-
дзел1ць даклады па паэтыцы 
рамана (А. Ю. Захарау «Да 
пытання аб паэтыцы У. Стайра-
на», В. Б. Н1К)фарава «Лггара-
турныя рэмшюцэнцы! у рама-
не Я. Брыля «Птушм i гнёзды», 
Л. М. Шумская «Рэм1тсцэнцы1 
у TpbLnorii Д. С. Меражкоускага 
«Хрыстос i Антыхрыст»). Да-
следчыкау цжавип пытан Hi i тэа-
рэтычнага характару, у прыват-
насщ, жанр драмы ( (Г . Л. Няфа-
гша «Мастация асабл1васц1 мета-
драмы», С. Я. Ганчарова-Гра-
ооуская «Жанравая спецыфжа 
драматурги М. Булгакава»). 

Высок! навуковы узровень 
«Трэщх чытанняу» радуе i яшчэ 
раз пацвярджае думку пра неаб-
ходнасць такога мерапрыемства. 
Хочацца сказаць Banki дзякуй 
аргкам1тэту, яы так цудоуна 
арган!завау навуковыя чытанш. 
Iocui секцы! гэта асабл!ва адзна-
чыл1 i з задавальненнем прыедуць 
яшчэ, бо гэтую традыцыю трэба 

у жыць. 
А Н Ч А Р О В А - Г Р А Б О У С К А Я , 

г . M IHCK. 
На секцы! «Функдыянальны 

аспект супастауляльных даследа-
ванняу моу» было заслухана 
12 дакладау. Работу секцы! ад-
крыла доктар фшалапчных навук, 
прафесар М. I. Канюшкев!ч. 

прадоул 
С. Г А 

ceaiM выступленн1 яна раз-
глядзела найбольш важныя канс-
тытуенты поля параунання у бе-
ларускай i рускай мовах. Ажыуле-
ную дыскуаю выкл!кау да-
клад М. А. Корчыца «Поле 
прэдыкатыунасщ у рускай i бела-
рускай мовах». У прыватнасщ, 
В. Н. Шчэрб!н nacTaeiy пад 
сумленне вывад дакладчыка пра 
мш!мальныя адрозненн1 у пол! 
прэдыкатыунасщ рускай i бела-
рускай моу. О. Г. Зяленка 
(MiHCK) у ceaiM змястоуным 
i добра прадуманым выступденн! 
разглядзела семантычныя асабль 
eacui с!нтакс1снай катэгоры! мэты 
у сучаснай беларускай лггара-
турнай мове. Даклад выклжау 
бурную палемжу у актыунага 
удзельнжа С. А. Грыгор 'ева. Па 
меркаванню прысутных самым 
цжавым i запамшальным быу 
даклад I. А. «^ешцовай (Кемера-
ва) «Мнагаактнасць i мнага-
кратнасць як зона узаемадзейш-
чання У с!стэме славянскага 
дзеяслова». Аутар звярнуу увагу 
на надзвычай" цжавыя факты у 
дзеяслоунай сктэме балгарскаи 
мовы. 

А . Н 1 К 1 Ц Е В 1 Ч , 
старшы выкладчык. 

Шануем спадчыну 
валь у дакладзе «Аб унутранай 
форме «функцыянальных» этна-
фразем» засяродз1у увагу на 
этьгмалоп!, семантыцы фразеала-
пзмау «заб!ць асшаны кол», 
«араць дарогу», спышуся на выка-
рыстанн1 некаторых м1ф!чных 
павер 'яу, звязаных з гэтым! 
фразеалаг!чным! адз!нкам!, у 
жыццёвым побыце. Пан! Хенрыка 
Дзв!лев1ч з Польшчы шкава рас-
казала пра структуру, семантыку 
i функцыянальныя асабл!васщ 
назвав л!таратурных творау у 
польскай мове. Пытанням культу-
ры мовы было прысвечана вы-
ступление дацэнта Н. С. Гра-
беншчыковай, дзе выступоуца 
спыншася на праблеме арфа-
эп!чных нормау у сродках маса-
вай шфармацы1, паказала пра-
вшьныя варыянты i некаторыя 

AcnipaHTKa з Гродна В. В. Пар-
феявец спыншася у ceaiM паве-
дамленн! на семантычнай клас!ф!-
кацы1 фразеалапзмау, як!я утво-
раны па узору структурнай схемы. 
Выступление астрантк1 з Грод-
на А. М. Даншьчык было прысве-
чана стылктычнаму выкарыстан-
ню антон!мау-назоунжау у мове 
беларускай мастацкай Л1таратуры 
i публ!цыстык1 

3 . Д А Н Ш Ь Ч Ы К , 
дацэнт. 

• » * 

На секцы! «Жанрава-стыля-
вая разнастайнасць сусветнай 
л!таратуры XII — XIX ст.» высту-
nini 7 дакладчыкау. Тэматыка ix 
выступленняу была з розным! 
нак|рункам! сучаснага л!таратура-
знауства. 

Праблема традыцый i нава-
тарства зацжавша Д . М. Лебядзе-

Праблемам пстарычнай паэ-
тык! 1 стылктык! быу прысвечаны 
даклад Т . Я. AyTyxoei4 «Верша-
складанне XVI I ст. у гкторыка-
л!таратурным кантэксце». Бела-
руска-польск! фальклор вёсю На-
ча Воранаускага раёна ripaanaii-
завау М. Н. Бяспамятных. 

Т. АУТУХОВ1Ч, 
дацэнт. 

* * « 

На секцы! «Асабл!васщ сусвет-
нага лгеаратурнага працэсу XX 
стагоддзя» было заслухана 13 да-
кладау. Прыемна адзначыць, шТо 
усе яны адлюстроувал! высок! 
навуковы узровень i творчыя 
пошуы даследчыкау у галше 
сусветнай Л1таратуры, асаблша 
славянскай (беларускай, поль-
скай, рускай). UUbipoKi тэматычны 
дыяпазон назвау дакладау не 
ускладшу працу секцьп, а наадва-

в1ча, даклад якога «Антычныя 
традыцьп у беларускай лгеаратуры 
эпох! Адраджэння» вызначауся 
арыг!нальнасцю падыходу да тэ-
мы. Дакладчык пераканауча пака-
зау наяунасць антычных уплывау 
у творчасщ Ф. Скарыны i М. Гу-
соускага. У. I. Каяла прадэ-
манстравау прынцыпы засвойван-
ня традыцый I. А. Крылова 
беларусюм! байкапкцамк 

HeKa.qbKi дакладау было прыс-
вечана праблеме жанру. I. В. Яго-
рау у ceaiM дакладзе «А . С. Пуш-
KiH i Г. Фьлдзшг (да праблемы 
самасвядомасщ рамана)» выяв!у 
тыпалапчную падобнась працэсу 
фарм!равання жанру рамана i яго 
самасвядомасщ у розных кра!нах. 
Ажыуленае абмеркаванне i uiKa-
васць выкл1кау даклад А. 1. Кар-
павай «Жанр гавэнды у прозе 
Хенрыка Жэвускага», што тлума-
чыцца унжальнасцю жанру га-
вЗнды, як! характэрны перш за 
усё для польскай Л1таратуры. 

Праблемы рэцэнцьп i спецыф!-
Ki творчага працэсу 3auiKaei-
л ! А. С. М!трапольскага i А. I. Фя-
дуту. Звяртаючыся да рэдюх 
матэрыялау, А. С. М1трагюльск! 
паказау, як л!таратурная крытыка 
мяжы X IX — XX ст. м!фалапза-
вала асобу М. А. Дабралюбава. 
А. I. Фядута у дакладзе «Правь 
дэнцыяльны» чытач у творчай 
свядомасщ абаснавау уплыу на 
творчы працэс ф!гуры чытача. 

рот 3pa6iy яе цжавай i плённай. Hi 
адз!н з праслуханых дакладау не 
застауся без увап аудыторы!, 
якая актыуна задавала пытанш, 
абмяркоувала навуковыя прабле-
мы. Сярод выступаючых был! не 
толью выкладчык! Гродзенскага 
дзяржаунага ушвера'тэта, але 
i прадстаунж! шшых вышэйшых 
устаноу Беларус! (Беларускага 
дзяржаунага уншератэта — Г. Л. 
Няфапна, С. Я. Ганчарова-Гра-
боуская; Брэсцкага педшетыту-
та — Я. Г. KieaKa, Т. В. Сяньке-
в!ч). Таюя творчыя сувяз! патрэб-
ны i ix неабходна пашыраць. Усе 
заслуханыя даклады тэматычна 
i праблемна можна сктэматыза-

спыншася дацэнт нашага уш-
верс!тэта Д. М. Карац1нская, 
адзначыушы, што марфематыч-
ная структура слова з 'яуляецца 
важным сродкам дыферэнцыяцьп 
аман!ми i noniceMii. Выступление 
дацэнта нашага ушвератэта В. К. 
Царлюкев!ча было прысвечана не-
каторым праблемам словаутва-
рэння, ён засяродз!у увагу у 
ceaiM выступленн! на неабходнас-
ць дакладнага выкарыстання па-
няццяу «вытворнае слова» i «вы-
творная аснова», аддаючы перава-
гу першаму з ix. Выкладчык 
Гродзенскага ушвератэта у па-
раунальным аспекце рускай i бе-
ларускай моу расказау пра нека-
торыя дзеясловы са значэннем 
пачатку дзеяння. Дацэнт 3. П. 
Дашльчьж у ceaiM выступленн! 
засяродзша увагу на адной се-
мантычнай групе назоунжау, што 
уступаюць у прэдыкатыуныя ад-
носшы з шфшп-ывам не самастой-
на, а толью у спалучэнн1 з атры-
бутыуным! кампанентам!, паказа-
ла крытэрьп размежавання га-
лоуных членау у сказах тоеснасщ. 

У паведамленн1 acnipaHTa yHi-
верс!тэта А. Ф. Калупна разгля-
дал!ся некаторыя пытанн! сштаг-
матычных аднос!н у лекс1цы. 

адступленш ад ix у мове дыктарау 
Цэнтральнага тэлебачання. На 
крытэрыях размежавання амаш-
м!чных i мнагазначных лексем 

А праз год усё пауторыцца зноу. Як1м1 хацелася б бачыць 
Чытанн! 1мя Я. , Ф . Карскага у будучын1! П е р ш за усё, 
вщавочна, будзе больш дакладна фармупявацца навукоеая 
праблематыка Чытанняу: застаючыся у межах асноунай 
праблемы «Узаемадзеянне беларускай, рускай i польскай 
культур», яна будзе штогод вызначаць новы яе аспект. ~ 

Хочацца верыць, што ужо у наступным годзе мы зможам 
прапанаваць удзельнжам Чытанняу больш разнастанную 
культурную праграму: паказаць IM вёску Лаша, дзе 
пачынауся шлях Я. Ф . Карскага, шшыя цжавыя мясцжы, якйх 
так многа на Гродзеншчыне. 

I у самых светлых марах мы хочам бачыць Чытанш 
сапрауды м1жнародным1, бо праблема узаемадзеяння 
культур актуальная не тольк! для нашага рэпёна, але гэта 
глабальиая праблема сучаснага свету. 
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Аляксандр Фядута: 

«У будучае гляджу 
з аптылмзмам» 

Прадстауляем субяседшка. Аляксандр Фядута — вы-
пуск нж фыалапчнага факультэта 1986 года, 28 гадоу. 
Працавау у школе № 20 г. Гродна, адначасова супра-
цоушчау з рэдакцыяй гарадской газеты. Затым яго 
працоуная кар 'ера рэзка змяншася: ён быу выбраны 
сакратаром Ц К Л К С М Б . ' 

Зараз Аляксандр Фядута — першы сакратар Ц К Саюза 
моладз1 Беларусь 

Аляксандр добра ведае лиаратуру, niina вершы, ведае на 
памяць Пушкша, Ахматаву, шшых паэтау. Нездарма пра яго 
кажуць, што гэта «хадзячая энцыклапедыя». 

Ён часты госць у Гродне i ушверЫтэце. На мшулым тыдш 
прымау удзел у III навуковых чытаннях «Шануючы 
спадчыну акадэмша Я. Карскага». У перапынку пам1ж 
пасяджэнням1 А. Фядута зайшоу у рэдакцыю i адказау на 
пытанн!, як1я даты^аць Саюза моладзц яго асабютых 
поглядау на жыццё, вга працэсы, што праходзяць вакол нас. 

— Аляксандр, для нас, жыхароу 
суверэннай Беларусь адыходзячы 
год быу нялёгюм, по£ны жыццё-
вых выпрабаванняу i барацьбы за 
выжыванне пры шфляцьп, росце 
цэн. Чым знамянальны ён для Вас 
асабкта, Саюза моладз!, яю Вы 
узначалип крыху больш года 
назад? 

— Гэта быу цяжю час. Стала-
ся так, што роуна год назад, 
7 снежня, нарадзшася новая ма-
ла дзё ж на я аргашзацыя — Саюз 
моладз1 Беларусь Гэта быу перы-
яд цяжюх выпрабаванняу. Гало-
унае, што нас непакоша у пачатку 
года, было «Як выжыць?» Бо не 
хапала сродкау, не был! аформле-
ны пярв^чныя аргашзацьп. 

Успамшаю, як у чэрвеш адзш 
з былых камсамольсюх рабо-
тнжау сказау пры сустрэчы: «Вы 
павшны был! ужо памерщ». А мы 
не памерл!, выжыль I гэта радуе. 

Чым яшчэ знамянальны год? 
Тым, што дау мне магчымасць 
самазацвердзщца. На такую ад-
казную працу пайшоу я не дзеля 
кар 'еры. Да пераходу у ЦК я не 
быу першым — Hi райкама, Hi гар-
кама камсамола. Нават сакрата-
ром rmpei4Ki не быу. Я не ведау, 
што такое адказнасць. За год 
добра зведау, што па чым, бо кал1 
ты у адказе за 300 тысяч чалавек, 
думаеш пра падаткц зарплату i 
г. д., то думаеш i паступаеш 
!накш. Але усё гэта щзе да 
лепшага. 

— Нялёгка было, вшаць, i 

чыста пахалапчна? Бо усё пабу-
давана у апошш час на палггы-
цы, на эмоцыях. 

— Мшулы год паказау, што 
цяперашняе пакаленне пал1тыкау, 
дзяржауных дзеячау сарыентава-
на больш на тэндэнцыю базар-
насцк На голым адмауленш раней 
зробленага палиъжу не трэба 
рабщь. У гэтай сувяя я заусёды 
успамшаю Чарнышэускага, яю 
быу TOHKiM анал1тыкам. Мне было 
нялёгка пмхалапчна. Бо яшчэ у 
першай палове года я ездзф на 
уласныя грошы у Гродна i 
працягвау вучыць дзяцей у С Ш 
№ 20. Добрая школа, i мне было 
цяжка разштвацца з ёю. Не 
адабраю тых студэнтау, яюя не 
хочуць icui у школу. Бо школа 
вучыць не баяцца улады. Дзещ 
дзейшчаюць як батарэйка, на 
мяне яны уздзейшчал! зарад-
жальна. 

— I гэта спатрэбшася падчас 
працы у Саюзе моладз!? 
— Яшчэ як. Для нашай аргашза-
цьп характэрна тое, што мы 
упершыню выйшгн з цягопчных 
умоу. Пасля вядомай жшвеньскай 
(1991 года) пастановы Вярхоуна-
га Савета Беларус! было i выся-
ленне з памяшканняу, i скара-
чэнне, i многае шшае. А Гро-
дзенсю абкам рыхтавауся праца-
ваць амаль што ва умовах падпол-
ля. Цяпер атуацыя змяншася. 
Змапп захаваць кантынгент ceaix 
радоу, да нас щзе папауненне. 

— A ui ёсць прыхшьнш Саю-
за моладз! у вышэйшых наву-

чальных установах, што пажада-
л ! бы Вы гродзенсюм студэнтам? 

— Давол1 моцныя пазщьп мы 
маем у Пал!тэхн!чнай акадэмн, 
радыётэхн!чным !нстытуце. У Бе-
ларусюм афарна-тэхн!чным унь 
верс!тэце за работу з моладдзю 
нават даплочваюць. 3 членам! 
нашага саюза л!чацца, з itoi ра-
яцца. Не магу гэтага сказаць пра 
Гродзенск! ушверсггэт, бо кам!тэт 
камсамола у вас лжвщаваны, 
студэнты слаба аргашзаваны. Але 
што створана узамен? Hi4ora! 
Прафкам студэнтау мае зусЫ 
!ншыя функцьп. 

Я не хачу крытыкаваць KipayHi-
цтва ун!верс!тэта, бо пераход да 
рынку даецца yciM цяжка. Але 
упэунены, што наша арган!зацыя 
будзе pacui, знойдзе ceaix пры-
хшьнжау. Я па натуры аптым!ст, i 
гляджу у будучае з аптьлпзмам. 

Наш Саюз пакуль што адзшая 
маладзёжная арган!зацыя, якая 
!мкнецца сацыяльна абаранщь 
моладзь ад стыхи рынку. 3 нашай 
дапамогай прыняты закон аб 
дзяржаунай маладзёжнай пал!ты-
цы, хутка выйдзе пастанова Саве-
та MimcTpajr аб абароне моладз!. 

— Але у апошш час заявша 
пра сябе яшчэ адна маладзёж-
ная аргашзацыя — адноулены 
Леншск) камушстычны саюз мо-
ладз! Беларусь U,i ёсць у Вас 
кантакты з ёй, як узаемадзей-
шчаеце? 4lli магчыма аб 'яднан-
не? 

— Адноулены ЛКСМБ пачы-
нае работу таксама у няпростых 
умовах. Я, бадай, адзш з пер-
шых, хто пацвердз1у сваё член-
ства у ЛКСМБ i з 'яуляюся 
радавым членам, яюх нал1чва-
ецца пакуль 250. Што да аб 'яд-
нання арган1зацый, то гэта ад нас 
не залежыць. Час пакажа. 

— Чаго Вы чакаеце ад нова-
га, 1993 года, што найбольш 
цжавага правядзе ваш Саюз 
у бл!жэйшы час? Нашым сту-
дэнтам варта ведаць пра гэта. 

— У Вщебску пройдзе II 
фестиваль «Студэнцкая вясна». 
У першым фестывал! Гродзенск! 
ушвератэт выступ1у добра. У ве-
paCHi у MiHCKy адбудзецца першы 
фестываль моладз! i студэнтау 
СНД. Спадзяюся на удзел у iM 
гродзенсюх студэнтау, хаця у 
некаторай ступеш гэта праблема-

тычна, бо для несаюзнай моладз! 
могуць быць абмежаванш. 

— Аляксандр, Ваша жыццё 
працякала у Гродне, Вас тут 
ведаюць, як добрага Л1тарату-
разнауцу, чытальшка творау Пу-
шк!на, !ншых паэтау. Ды i 
сам1 Вы шшаце вершы. Я памя-
таю першую сустрэчу з Вам! у 
1980 годзе, кал! Вы прынесл1 у 
рэдакцыю «Гродненской правды» 
некальк! сшыткау свагх вершау. 
Як цяпер з творчасцю, чым 
займаецеся для душы? 
— Вершау Hanicay шмат, але мае 
сшытк! рэдакцыя тады не вярну-
ла. Займаючыся ва ушвератэце, 
удзельн!чау у студы! М1н!яцюр 
«Вершсаж», выпускау сценгазеты, 
nicay мшяцюры. Я не шкадую 
таго часу, хаця i вучыуся, як 
кажуць, у застойныя гады. Жыц-
цё оурлша... Партыйны кам1тэт 
нам не перашкаджау. Мы крыты-
кавал!, паводзш! конкурсы газет, 
КВЗ. 

Цяпер у мяне шшыя захап-
ленн!. Больш niuiy на тэмы 
пал!тык!, навуковыя працы, з *я-
В1уся нядауна мои даклад у 
зборшку Данецкага ушвератэта. 
У оудучым годзе хачу абаранщь 
кандыдацкую дысертацыю пра 
творчасць А. Пушкша. 3 цеплы-
нёй i павагай успам1наю ceaix 
выкладчыкау А. С. Грыгор 'ева, 
М. I. Канюшкев!ч, С. А. Емель-
янаву, Т. Я. Аутухов!ч, I. В. Яго-
рава, якога мы называл! ceaiM 
«татусем», i MHorix шшых. Сёння 
з некаторым1 з i x я сустрэуся i 
пагутарыу. 

— А цяпер пытанне асабкта-
га плану. Ui ёсць задавальненне 
ад працы, колью «каштуе» зроб-
леная Вам| кар 'ера? 

— А чаму не сказаць? Працу 
сваю люблю, адданы ёй. Узяуся 
за яе не дзеля кар 'еры. На мой 
аклад — 4900 руолёу — ахвочых 
нямнога знойдзецца. У школе 
я атрымл1вау бы у два разы 
больш, прапановы ужо был!, 
даюць нават вышэйшую катэго-
рыю. 

— Чаго Вы хацел1 б пажа-
даць чытачам у новым годзе? 

— Пачуцця гумару, асабктага 
шчасця, добрай стыпенды!. 

Гутарку вёу Уладз1мгр 
АМЕЛЬКА. 

На xBani эйфарьи 
Псторыя савецкага грамадства у 
канцэпцы1 гктарычнай адукацыи 

{ 

Як сёння вывучаць псторыю,як 
яе выкладаць, як увогуле ад-
нос!цца да яе? 

Некальк! гадоу гэтыя пытанн! 
здавалюя не TaKiMi ужо склада-
нымц але зараз нечакана стал! 
выклжаць супрацьлеглыя мерка-
ванн!, давол! неадназначныя дум-
Ki. Г!старычныя навук1 i ix вы-
кладанне знаходзяцца як бы 
у цэйтноце, перажываюць глыбою 
крызк. 

Нежаданне, а магчыма частко-
ва i няуменне глыбока i узважана 
аналйзаваць факты, падзе! i гкта-
рычны працэс у цэлым нараджа-
юць нейкае «рэвалюцыйнае» не-
цярпенне, спробы абвергнуць або 
апярэдзщь г!сторыю. 

Гэта добра бачна на прыкладзе 
мнопх навучальных устаноу рэс-
публ1К1, кал! студэнтау i наву-
чэнцау спрабуюць застав!ць выву-
чаць тольк! псторыю Беларус!. 

Хваля эйфары1, на якую пады-
маецца выкладанне гкторы! Бела-
pyci, можа прывесцд да таго, што 
!ншыя дысцыплшы пстарычнага 
цыклу могуць быць пракнарава-
ны. Прытым часта забываюць, 
што нельга усю пстарычную 
навуку у навучальных установах 
зводз!ць толью да выкладання 
нацыянальнай гкторыь 

Я л!чу, што без засваення 
дыялектык! агульнага i асабл!вага 
у псторы! Еуропы, Pacii i Бела-
pyci, KpaiH бл!зкага памежжа — 
Л!твы, Латвп, Укра1ны i Поль-
шчы — немагчыма глыбокае паз-
нанне нацыянальнай гкторы!. 
Немагчыма! 

Беларусь — славянская дзяр-
жава. Як можна яе псторыю 
!заляваць ад гкторы! суседшх 

моцна звязана. Няужо у наспех 
зробленых праектах вучэбных 
планау i праграм па гкторы!, як!я 
зараз абмяркоуваюцца, можна 
весщ размову пра аднолькавую 
ролю у вывучэнн! у нас (па 
некаторых меркаваннях ужо як 
другаснай пасля гкторы! Бела-
pyci) псторыю Мазамб!ка ui, 
скажам, нават псторыю Стара-
жытнага Рыма або Грэцьп з гкто-
рыяй Pacii, Украшы, Польшчы i 
!ншых славянск!х дзяржау?! 

Я не магу зразумець Taxix 
«арх!тэктарау» новай канцэпцьй 
гктарычнай адукацы! у Рэспуб-
л!цы Беларусь, як!я спрабуюць 
навязаць падобны пункт гледжан-
ня, выдаючы яе за аб 'ектыуна-
навуковую канцэпцыю. Я сам 
беларус i ганаруся сваёй нацыя-
нальнасцю, люблю i паважаю 
псторыю свайго краю. Па гкторы! 
Беларус! абарашу кандыдацкую i 
доктарскую дысертацы1, падрых-
тавау чатыры манаграф!!. Думаю, 
што мяне няпроста абвшавацщь 
у антыпатрыятызме, у адсутнасщ 
нацыянальнай самасвядомасщ. 

Я заусёды выступау i буду 
выступаць за аб 'ектыуныя i 
паважл!выя аднос!ны да гкторы! 
Беларус!, за pocKBiT нацыяналь-
най культуры i мовы, за свабоднае 
развщцё людзей ycix нацыяналь-
насцей, што насяляюць наш край. 

Але я рашуча выступаю (пац-
вярджэннем гэтаму з 'яуляецца 
апошняя манаграф!я «Аб нацыя-
нальных адносшах у Савецкай 
Беларус!. Гктарычныя нарысы») 
супраць праяуленняу нацыянал!з-
му i шав!н!зму, як!я здольны 
узарваць абстаноуку i прывесщ 
рэспубл!ку на грань катастрофы. 

Псторыя выканае сваю ма-
ральна-выхаваучую ролю тады, 

моладзь не толыа местачковаму 
патрыятызму на прыкладзе гкто-
ры! жыцця продкау сваёй сям 'i, 
але i штэрнацыянашзму у самым 
шырок1м значэнн! гэтага слова. 

I тут важна не забыць псторыю 
або вьжарыстоуваць толью яе 
«зручную» частку. 1накш гэта 
нанясе урон маральнай атмасфе-
ры грамадства, справе штэрна-
цыянальна-патрыятычнага выха-
вання, у першую чаргу моладз!. 

Асабл!вай yeari патрабуе выву-
чэнне гкторы! савецкага грамад-
ства... Нагадаю, што нават у праг-
рамах гктарычнай адукацы! у 
ЗША побач з вывучэннем нацыя-
нальнай псторьм уведзены курс 
«СССР пасля 1905 года». На 
пстарычных факультэтах ВНУ 
Вялжабрытанп ёсць курс «Расш-
ская i савецкая гкторыя», а на 
аддзяленш ricTopwi СССР ricTa-
рычнага факультэта Лонданскага 
ун1верс!тэта займаецца 370 сту-
дэнтау i 80 acnipaHTay. 

У гкторы! савецкага грамад-
ства нямала светлых старонак, 
звязаных з буйным! сацыяльным! 
заваёвам!, але ёсць у ёй i 
змрочныя перыяды. Дык што, 
забыць цяпер пра ix? Не, без 
ведання як вялЫх дасягненняу, 
так i прычын памылак нельга 
3acBoiub ypoKi на будучае. 

Звяртаючыся да мшулага, не-
правамерна усхваляць ui прага-
няць тых ui шшых дзеячау. Трэба 
аддаць перавагу народу. I разам 
з тым нельга дэмагапчна прыкры-
вацца яго !мем, выдаваць свае 
асабктыя погляды за «народную 
мудрасць». Гкторыя i мараль для 
гкторыка—катэгорьп неаддзель-
ныя. Л!чу, што амаральна ацэнь-
ваць м^нулае з пазщый пабочнага 
наглядальнжа. Сумленны, прын-
цыповы чалавек не пав!нен забы-
ваць пра сваю прыналежнасць да 
" ^ n u i ття пягт1ей скажам. 

нашай нядауняй м!нуушчыны. 
Пачуццё уласнай непагрэш-

насщ нараджае тольк1 спробы 
выкрываць шшых, паспешл!ва 
перапкваць псторыю, каб да-
гадз!ць штохвш!нным ц!кавасцям, 
пагоню за сенсацыйнасцю. 

Не магу быць абыякавым ды 
тых, хто ва умовах савецкай 
улады атрымау бясплатную аду-
кацыю, вучоныя ступенц званш, 
высок1я пасты, а сягоння усяляк 
знеслауляе гюторыю савецкага 
грамадства, спрабуе падаць яе 
тольк! у чорным кодеры. Юрый 
М!калаев!ч Афанасьеу ui Аляк-
сандр Мжалаев!ч Якаулеу, як! на 
марказме узабрауся у акадэмш, 
пераняу пасаду першага щэолага 
naprai, а сягоння як толью 
можна абл!вае брудам гэты ж са-
мы маркс!зм. Колью сягоння 
TaKix перараджэнцау у былым 
СССР! Не выключэнне у гэтым 
сэнсе i Рэспублта Беларусь. 
Можна сустрэць ix i у нашым 
ун!верс!тэце. 

Тольк! аднаго спрабуюць не 
зауважаць тыя, хто чула рэагуе 
на флюгер, як! паказвае напрамак 
пал!тычнага ветру. Яны спрабу-
юць абысщ, перакшуушы погляды 
у другую плоскасць. Кал1 ты 
сёння глыбока маральны, то 
адкажыся ад раней атрыманых 
вучоных ступеняу, званняу, як1я 
был! дадзены бясспрэчна за 
найвышэйшук) ацэнку i непаг-
рэшнасць марс!сцка-лен!нскага 
вучэння, за праслауленне тольк! 
адных дасягненняу савецкага гра-
мадства пад «мудрым KipayHiuT-
вам» Сталша, Хрушчова, Брэжне-
ва, Гарбачова i !нш. 

П. КОБРЫНЕЦ, 
загадчык кафедры гкторы! 

славянски дзяржау, доктар ric-
тарычных навук, прафесар. 

(Працяг будзе) > 

Г РАМАДЗЯНСТВА — 
НЕАД ЕМНЫ 

АТРЫБУТ 
ДЗЯРЖАВЫ 

Больш года назад Вярхоуны 
Савет Рэспуолж! Беларусь пры-
няу Закон «Аб грамадзянстве 
Рэспублт Беларусь». Грамадзян-
ства Рэспубл!к! Беларусь — не-
ад 'емны атрыбут дзяржаунага 
суверэштэту Беларус!, як1 вызна-
чае прыналежнасць асобы да 
дзяржавы, абумоул!вае сукуп-
насць яе правоу i абавязкау i 
ix абарону з боку Рэспублж! 
Беларусь. 

Г р а м а д з я н а м ! Б е л а р у с ! 
з 'яуляюцца асобы, якг'я паста-
янна пражывал! на тэрыторы1 
рэспубл!к! на 1 студзеня 1992 го-
да, а таксама асобы, як! я набыл1 
грамадзянства Беларус! у адпа-
веднасц1 з Законам, прычым 
трамадзянства з яуляецца роу-
ным для ycix, незалежна ад 
пастау яго набыцця. 

Беларусь абараняе правы i 
законныя штарэсы грамадзян, як 
на сваёй тэрыторьп, так i за яе 
межам1 праз дыпламатычныя 
прадстаунщтвы i консульск!я 
установы. 

Дакументам, яю сведчыць аб | 
1 рамадзянстве Рэспубл!к1 Бела- ] 
русь, з 'яуляецца пашпарт фа- I 
мадзянша Рэспублж! Беларусь, 
але на перыяд да атрымання ! 
новага пашпарта грамадзяне , 
Рэспублж! Беларусь карыстаюцца j 
нашпартам грамадзян!на былста ' 
СССР. 

Грамадзянства Рэспублж! Бе-
ларусь набываецца па нараджэн 
ню, у вын1ку прыёму у грамадзян 
ства i на шшых падставах, як!я 
прадугледжаны м1жнародным! да-
raeopaMi. Так, дз!ця, оацьк! якога 
на момант нараджэння — грама-
дзяне Беларус!, таксама з яуля-
ецца грамадзяншам нашай рэс-
публж!, незалежна ад месца 
свайго нараджэння. У выпадку, 
кал! на момант нараджэння 
дзщящ адзш з бацькоу быу 
грамадзяншам Беларус!, дзвд 
з 'яуляецца грамадзяншам Рэс-
публж! Беларусь, кал! яно на-
радзшася на тэрыторьп Беларус! 
або за межам! нашай дзяржавы, 
але яго бацыа або адзш з ix у гэ- i 
ты час пастаянна пражывал! на j 
тэрыторьп Беларуси Кал! на i 
момант нараджэння дз!цящ яго | 
бацыа, адз!н з яюх з 'яуляецца 
грамадзяншам Рэспубл !к1 Бела-
русь, пастаянна пражывал! за 
межам! Беларус!, грамадзянства 
дз!цящ, што нарадзшася за ме-
жам! нашай дзяржавы, вызнача- • 
ецца па рашэнню бацькоу, выка-
занаму у пкьмовай форме. 

Асоба, якая не пастаянна j 
пражывала на тэрыторьп нашай 
рэспублш на дзень увядзення 
Закона аб грамадзянстве у дзеян-
не i хоча прыняць фамадзянства 
Рэспублж! Беларусь, павшна па-
даць хадайнщтва на разгляд 
Прэз!дыума Вярхоунага Савета 
Рэспублж! Беларусь i узяць на 
сябе абавязацельства выконваць 
i паважаць Канстытуцыю i зако-
ны Рэспублж! Беларусь, ведаць 
пяржауную мову у межах, неаб-
чодных для зносш, пастаянна 
нражываць на тэрыторы! Беларус! 
на працягу апошн!х 7 гадоу, 
а таксама мець законную на 
тэрыторы! Беларус! крынщу icHa-
вання. 

Права на набыццё фамадзян-
ства беларускай дзяржавы захо-
уваецца за aco6aMi, як!я паста-
янна пражывал! на тэрыторы! 
Беларуси але был! прымусова 
выселены з яе тэрыторы! або 
выехал! за яе межы да увядзення 
у дзеянне Закона аб грамадзян-
стве, а таксама за ix нашчадкамь 
Такое ж права на набыццё 
фамадзянства Рэспублж! Бела-
русь маюць беларусы, а таксама 
асобы, яюя !дэнтыфжуюць сябе 
як беларусы, i ix дзещ, што 
нарадзшея за межам1 сучаснай 
тэрыторьп Рэспублж! Беларусь. 

Таксама трэба ведаць, што 
пражыванне грамадзянша Рэс-
п у б л т Беларус! на тэрыторы! 
шшай дзяржавы само па сабе не 
вядзе да страты грамадзянства 
Беларусь. Грамадзянш нашай 
рэспублж! не можа быць выдадзе-
ны шшай дзяржаве, кал! гэта не 
прадугледжана м!жнародным! 
нормам!. 

Рашэнн! па пытаннях фа-
мадзянства у аднос!нах да асоб, 
як1я пражываюць у Be.napyci, 
вьжонваюцца Мшктэрствам унут-
ранных спрау Рэспубл!к1 Бела-
руси яго упрауленням1 i аддзе-
ламц а у адносшах да асоб, яюя 
пражываюць за мяжой,— Мшк-
тэрствам замежных спрау Рэс-
публж! Беларусь, дыпламатычны-
Mi прадстаунщтвам! i консульски! 
у с т а н о в а м 1 нашай дзяржавы. 

3 наступаючым! святам!, фа 
мадзяне Рэспубл1к1 Беларусь! 

А. БЕЛАВУСАУ, 
начальны Ыфамацыйна-права-

вога аддзела. 



Народныя абрады 
3 Г1СТОРЫ1 СВЯТКАВАННЯ 

КАЛЯД / НОВАГА .ГОДА 
Зшовае навагодняе свята 

сфарм1равалася толью у позн1м 
сярэднявеччы. Да гэтага часу 
адносщца святкаванне к ал яд — 
народнага 31мовага свята да-
хрысщянскага паходжання. За 
калядам! замацавауся час (стары 
спяль) з 24 снежня (нараджэнне 
Хрыста) па 6 студзеня (вадо-
хрышча) уключна. Для абраднас-
щ каляд характэрны тры абрада-
выя вячэры (куши): поеная (esuii-
кая) спрауляецца перад першым 
днём свята, багатая (толстая, 
шчодрая, мясная) пердд Новым 
годам i поеная (галодная, вадзя-
ная) перад вадохрышчам. Аба-
вязковай стравай была уласна 
куцця — ячная каша. Калядшю 
пераапраналгся, надзявал! Macxi 
«казы», «мядзведзя», «жорава», 
«каровы» i шш., абыходзЫ хаты 
i выконвал1 вел1чальныя necHi. За 
гэта 1м давал! даруню (сала, 
каубасы). 

У калядныя д)п, у вечар перад 
Новым годам '{с. ст., на другую 
куццю, шчодрую, мясную), адбы-
валася шчадраванне: дзяучаты 
хадзип па» хатах са «шчодрай» 
(прыгожай дзяучынай, якая бы-
ла святочна апранута, на гала-
ве — папяровы вянок з рознака-
ляровым! стужкам!) i вы к он вал i 
шчадроусюя necHi, яюя услауля-
Л1 гаспадара, гаспадыню, ix дзя-
цей. 

Напярэдадш Новага года па-
шыраны бьин варажба, розныя 

павер 1 1 прыкметы: 
— зорнае неба на куццю 

абяцала ураджай на ягады, грыбы 
у новым годзе; 

— шей на дрэвах — б агату ю 
квецень у садах; 

— снег i мяцелща — знак 
таго, што улетку будуць добра 
ращца пчолы. 

У аснове таюх уяуленняу, 
павер 'яу ляжыць'Ымшьная ма-
пя. 

Пазней, у кашталктычную 
эпоху, на Беларус! распаусюдж-
вауся звычай ставщь навагоднюю 
ёлку. Ёй пакланялкя, !мкнулкя 
улагодзщь, задобрыць дрэва, яго 
жыццёвую сшу, якая шбыта магла 
садзейшчаць чалавеку, урадл!вас-
ui поля, дабрабыту сям 'i. Пасту-
пова рэлтйны сэнс абрадау пачау 
зшкаць. Зялёная упрыгожаная 
ёлка стала ciмвaлiзaвaць жыццё, 
здароуе, шчасце. Упрыгожаная 
ёлка паступова ператваралася у га-
лоуны С1мвал Новага года. Адбы-
л к я некаторыя змены i jj саставе 
навагодшх масак-персанажау: 
з 'явшея Дзед Мароз i Снягу-
рачка. 

Таюм чынам, у параунанш 
з былой мшуушчынай адбылкя 
значныя змены у комплексе 
навагоднис абрадау i звычаяу. 
Амаль страшуся мапчны сэнс. 
Новы год стау самым папулярным 
народным святам. Першы снег. Фотаэцюд У . Сароюна. 

Ноч пад Новы год 
СО OV1 Падвял1 BbiHiki 

Святочны вечар, прысвеча-
ны падвядзенню спартыуных 
вышкау 1992 года, адбыуся 
нядаз'на у кашым ушвератэ-
це. Ён сабрау вялiкую коль-
касць i гледачоу, i удзельншау. 
Сярод ганаровых гасцей 6bwi 
ал1мпшск1я чэмшёны — ула-
дальнща залатога медаля у 
Токю па спартыунай пмнас-
тыцы, зараз старты выклад-
чык кафедры тэорьи i методы-
Ki ф131чнага выхавання Алена 
Валчэцкая i самы першы 
чэмшён Барселоны, навучэнец 
вучышшча ал1мпшскага рэ-
зерву стралок Канстанцш Л у -
кашык. 

Вядучы вечара — намеенж 
загадчыка кафедры ф1звьгха-
вання В. А . Чэкель ianpaciy на 
ецэну таксама уладальшка 
Кубка свету, бронзавага пры-
зёра чэмтяната С С С Р па 
вольнай барацьбе, студэнта 
4 курса факультэта фЫчнай 
культуры Алега Гогаля, заслу-
жанага трэнера С С С Р , канды-
дата педнавук, загадчыка ка-
федры В. А . Макс!мов1ча, 
акадэмжа Расшскай акадэм» 
1мя Цыялкоускага А. I. Яроц-
кага, шшых ганаровых гасцей. 

Алена Валчэцкая расказа-
ла прысутным аб далёмм 
ToKio, а Канстанцш Лукашык 
падзял1уся уражанням1 аб 

Барселонскай ал1мп!ядзе гэта-
га года, аб тым, як ён 
у цяжкай барацьбе аказауся 
мацнейшым. В. А. Макс1мов1ч 
пажадау мал ад ому ал1мпш-
скаму чэмшёну новых спар-
тыуных поспехау i стаць 
у будучым годзе студэнтам 
ушвератэта. Вячаслау Аляк-
сандрав1ч спышуся таксама на 
дасягненнях барцоу ушвера-
тэта на рэспублжансюх i м1ж-
народных спаборнщтвах. Да -
рэчы, ён з 'яуляецца старшым 
трэнерам в об л ас ui па грэка-
рымскай барацьбе. 

Цёпла быу сустрэты Алег 
Гогаль, яю вярнууся нядауна 
з паездю у З Ш А i падзяллуся 
ceaiMi уражаннямк 

Старшыня гарадскога 
спорткамггэта В. М. Чыпры-
нау уручьгу каштоуныя прызы 
каштану гандбольнай каман-
ды ушвератэта i вобласцд 
Наталл! 1_Цвер, членам на-
цыянальнай каманды рэспуб-
лж ! па грэка-рымскай бараць-
бе Аляксандру Садарэнку i Ва-
лерыю Вшенцю. 

Затым был1 уручаны пера-
ходныя кубш за перамогу ва 
унутрыун1верс1тэцкаи спарта-
к1ядзе студэнтам факультэта 
правазнауства, матэматычнага 
i шжынернага факультэтау. 

Самым! актыуным! удзель-
шкам1 спартаюяды прызнаны 
студэнтка 4 курса факультэта 
правазнауства Зша1да Ч у п к 
i студэнт 4 курса 1нжынернага 
факультэта Валеры Мьшже-

В1Ч. 
У заключэнне вечара адбы-

л к я паказальныя выступленн! 
нашых лепшых спартсменау, 
спаборнщтвы па армрэстлшгу, 
перацягванню каната. Мац-
нейшым у барацьбе на руках 
аказауся студэнт юрфака 
Сяргей Фядулау, па пера-
цягванню каната не было 
роуных, як i год назад, 
студэнтам факультэта ф!з1ч-
най культуры. У якасщ узна-
гароды яны атрымал! «са-
лодк1» прыз. У конкурсе газет 
зноу вызначыл1ся юрысты 
i «салодк!» прыз аказауся 
у руках рэдактара i мастака 
Зшащы Чутк. 

А завяршыла свята дыска-
тэка. На думку мнопх вечар 
атрымауся шкавым i карыс-
ным. Хацелася б, каб i у но-
вым годзе нашы спартсмены 
рада вал! ycix i выс OKIMI да-
сягненням!, i прыемным адпа-
чынкам. 

I. БЕЛАВОК1, 
начальнш спартклуба. 

На здымку: С. Фядулау 
атрымлгвае пераходны кубак 
за перамогу факультэта пра-
вазнауства у спартак1ядзе. 

Фота М. БАНДАРЭНКI, 
студэнта 4 курса. 

ВЯРНУЛ1СЯ 
3 МЕДАЛЯМ I 
У Мшску прайшоу аб 'яд-

наны чэмтянат свету па 
барацьбе самба сярод жанчын 
i мужчын, юн1ёрау i юн1ёрак. 
Удала BHCTynini спартсмены 
нашага ушвератэта. Студэнт 
3 курса факультэта ф1з1чнай 
культуры Валера Лерман 
упэунена перамог ycix са-
першкау i заваявау залаты 
медаль. Яго калега, перша-
курсн!к Юры Лысенка ат-
рымау бронзу. Таксама брон-
завы медаль дастауся сту-
дэнту 3 курса факультэта 
правазнауства Аляксандру 
Загд 

юнацкш першынстве 
свету студэнт 2 курса факуль-
тэта ф!з1чнай культуры Сяр-
гей Круцько заваявау ся-
рэбраны медаль. 

Падрыхтавау спартсменау 
да спаоорнщтвау старшы вы-
кладчык кафедры ф!звыха-
вання I. Э. Шарко . 

Б. 1ВАНЮК. 

Замкнула зямля свой яшчэ 
адзш круг, 

Друп зачьшае. 
Маучыць непрытульна 

заснежаны луг 
I пушча лясная. 

MiraKHtb далёюя зоры угары, 
Як чыстыя росы, 

I ходзщь паважна мароз 
па бары, 

Злы, белавалосы. 
Глядз1ць неласкава скляпенне 

нябёс 
На скутую зямлю, 

I Млечнага Шляху паблеклы 

пракос 
У холадзе дрэмле. 

У гэтым змярцвенш начной 
ЦДШЫН1 

Год Новы BiTaio. 
— Якою пущнай вы 

пойдзеце, дш?— 
Я моучк1 пытаю. 

Маучыць неабсяжны 
прастор — глыбшя 

Без берагу-краю. 
Маучыць з 1м i постаць 

наступнага дня 
I я замаукаю. 

Якуб Колас. 

ЖАРТОУНЫЯ АБ ЯВЫ 
НАПЯРЭДАДН1 НОВАГА ГОДА 

ЗНАЕМСТВЫ 
Прыгожая бландз!нка, 20 га-

доу, рост 168, адукацыя рознаба-
ковая, характар пауночны, мае 
кватэру у лесе, люб!ць казк(, 
падаруши, катацца на лыжах 
i кальках. Спадзяецца пазнаём!ц-
ца з Дзедам Марозам узросту не 
болей як 3.334 гады. 

ПАСЛУГ1 
Паважаныя Дзяды Марозы! 

Адм!Н1страцыя х!мчыстю ройць 
вам напамшак, што прынесенае 
пазней як 2 студзеня 1993 года 
футра прымацца не будзе! 

АБМЕН 
Аргашзацыя мяняе трох Дзядоу 
Марозау на адну Снягурачку — 
маладую, сшпатычную i неза-
лежную, якая умее гатаваць 
абеды, мыць бял1зну, прасаваць, 
а таксама не ужывае сшртнога. 

КУПЛЮ 
...новае футра замежнай вы-

творчасш, у як!м не сорамна было I 
б сустракаць Новы год 

УВАГА! КОНКУРС 
Малое прадпрыемства «Ласка-

вы студзень» аб 'яуляе конкурс 
«Mic Снягурачка». Просьба кан-
дыдатак да 1 студзеня 1993 года 
даслаць на наш адрас аутаб!ягра-
ф!ю, даведку з апошняга месца 
работы ц! вучобы, дзве фота-
Kapnci — у профшь i анфас, а так-
сама 1 рубель адной купюрай на 
аргашзацыю конкурса. Грошы, 
выпушчаныя J 1961 годзе, прось-
ба не прапаноуваць. 

ЗАПРАШЭНН1 
Кааператыу «Чакайце добрага 

надвор 'я!» запрашае Снягурачку 
i Дзеда Мароза з аутамашынай 
марю «Форд» i UHiniKOM пада-
рункау. 

АНЕКДОТЫ 3 БАРАДОИ I БЕЗ 
У МАГА31НЕ 

Пераднавагодн! вечар. Ста-
рэнькая жанчына пытае у харчо-
вым магаз!не: 

— У вас ёсць сэрвелат? 
— Няма. 
— А кракауская каубаса? 
— Няма. 
— А доктарская? 
'— Не завозяць. 
— Дык мо тады хоць грамау 

трыста л!верю? 

— Ну i памяць жа у цябе, 
бабуля! 

НАВАГОДН1 ПАДАРУНАК 
— Якое цудоунае футра! — 

усклжнула суседка, кал1 на xei-
лшку забегла да сяброук1 з!рнуць 
на навагодн!я падарунк! i убачыла 
яе каля люстэрка у шыкоунай 
шубцы.— Колью ж гэта табе 
каштавала? 

— Адзш пацалунак. 
— Як! ты падаравала мужу? 
— Не, як! ён падаравау сваёй 

сакратарцы, кал! я, не пасту-
каушыся, заз!рнула J яго кабшет. 

Саб рал а 4 
Н. АСТРАВУХ. 
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