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ПРАВ1ЛЫ У Гродзенсю дзяржауны 
ужвератэт Я. Купалы 

ПРЫЁМУ на 1993 — 1994 навучальны год 
Гродзенсю дзяржауны ужверсггэт 1мя Я. Купалы 

аб 'яуляе прыём студэнтау на 1993—1994 навучальны год. 
На завочнае навучанне njf спецыяльнасцях: 
матэматыка; б1ялопя; псторыя; беларуская мова, лггара-

тура i культура; руская Мова i лиаратура; педагогжа 
i методыка пачатковага ,\гавучання; фгз1чная культура; 
правазнауства (шырою профшь); мьжнародныя эканамгчныя 
адносшы (спецыял1зацыя — ипжнароднае права) 

На дзённае навучанне па педагапчных спецыяльнасцях, 
спецыялвацыях або дадатковых напрамках падрыхтоую: 

ф|зжа, спецыял>зацыя — квантавая электронжа; выпуск-
HiKi атрымл1ваюць квал1фжацыю — фшк. Выкладчык; 

ф1зжа, спецыял1зацыя — ф!з1чная шфарматьжа; квал1фь 
кацыя — ф1зж. Выкладчык. Настаунж шфарматыю i выль 
чаль^й тэхшю; 

ф!зжа, дадатковы напрамак падрыхтоую — тэхшчная 
творчасць; квал1ф1кацыя — фЫк. Выкладчык. Аргашзатар 
тэхшчнай творчасщ; 

матэматыка; квал1фжацыя — матэматык. Выкладчык ма-
тэматык!, шфарматым i вьипчальнай тэхнйи; 

матэматыка, дадатковы напрамак падрыхтоую — ф1зжа; 
квал!ф|кацыя — матэматык. Выкладчык матэматык! i ф1зии; 

б|ялопя, дадатковы напрамак падрыхтоую — х1м1я; квал1-
ф ж а ц ы ' ^ ё л а г . Выкладчык б1ялогп i xiMii; 

б1ял* гя, дадатковы напрамак падрыхтоую — практичная 
пс!халопя; ква.шфжацыя — б1ёлаг. Выкладчык. Практычны 
пс1холаг ва установах народнай адукацьп; 

гкторыя; квалгфжацыя — псторык. Выкладчык; 
гкторыя, дадатковы напрамак падрыхтоую — англшская 

мова; квал1фжацыя — псторык. Выкладчык гкторьп, грама-
дазнауства i англшскай мовы; 

гкт<выя, дадатковы напрамак падрыхтоую — нямецкая 
мова; кЯЬпфжацыя -псторык. Выкладчык псторыц грама-
дазнауства i нямецкай мовы; 

псторыя, дадатковы напрамак падрыхтоую — французс-
кая мова; квал1фжацыя — псторык. Выкладчык ricropbii, 
грамадазнауства i французскай мовы; 

•^гаруская мова, лиаратура i культура; квал1фжацыя — 
ф ш у \ Выкладчык беларускай мовы, лнаратуры i культуры; 

р* .кая мова i лиаратура; квалгфжацыя — фшолаг. 
Выкладчык рускай мовы i лпаратуры; 

польская мова i лп'аратура i беларуская мова i лп'аратура; 
квал1фжацыя — фшолаг. Выкладчык польскай мовы i л1тара-
туры i беларускай мовы i лнаратуры; 

польская мова i лиаратура i руская мова i лиаратура; 
квал1фжацыя — фшолаг. Выкладчык польскай мовы i лиара-
туры i рускай мовы i лнаратуры; 

руская мова i лиаратура i беларуская мова i лиаратура; 
квал1фжацыя — фшолаг. Выкладчык рускай мовы i лиарату-
ры i беларускай мовы i лпаратуры; 

педагогжа i методыка пачатковага навучання, дадатковы 
напрамак падрыхтоую — методыка выхаваучай работы; 
квал1фжацыя — настаунж пачатковых класау. Метадыст па 
выхаваучай рабоце; 

выяуленчае мастацтва, айчынная i сусветная культура; 
квалгфжацыя — мастак-педагог. Выкладчык выяуленчага 
мастацтва, айчыннай i сусветнай культуры; 

музыка, айчынная i сусветная культура; квалгфжацыя — 
музыкант-педагог. Выкладчык музыю, айчыннай i сусветнай 
культуры; 

ф]31чная культура, дадатковы напрамак падрыхтоую — 
б1ялопя; квалгфжацыя — настаунж фгзачнай культуры i 61я-
логп; 

ф1з1чная культура, дадатковы напрамак падрыхтоую — 
методыка масавай ф1зкультурна-аздарауленчай работы, 
квал1фжацыя — настаунж ф1зкультуры. Метадыст-аргашза-
тар масавай ф1зкультурна-аздарауленчай работы; 

ф1з1чная культура, дадатковы напрамак падрыхтоую — 
дашкольнае ф1з1чнае выхаванне; квал1фжацыя — настаунж 
фгзкультуры. 1нструктар дашкольнага ф1з1чнага выхавання. 

На дзённае навучанне па вытворчых спецыяльнасцях: 
радыёф1згка i электронжа; квал1фжацыя — радыёжжы-

нер; 
аптычныя прыборы i сктэмы; квал1фжацыя — шжынер-

оптык-тэхнолаг; 
абсталяванне i тэхналопя павышэння зносастойкасщ 

i аднаулення дэталей машын i апаратау; квал!фжацыя — 
i нжынер-меха нж; 

праграмнае забеспячэнне вылгчальнай тэхшю i аутама-
тызаваных сктэм; квалгфжацыя — шжынер-матэматык-пра-
грамкт. ( 

На дзённае навучанне па спецыяльнасцях: 
правазнауства (шырою профшь); квашф1кацыя — юрыст; 
м1жнародныя эканамгчныя адносшы, спецыял!зацыя — 

м1жнароднае права; квал1фжацыя — эканамкт. 
На вячэрняе навучанне па спецыяльнасцях: 
радыёф1згка i электронжа; квалгфжацыя — радыёжжы-

нер; 
абсталяванне i тэхналогЫ павышэння зносастойкасщ 

i аднаулення дэталей машын i апаратау; квалйфжацыя — 
шжынер-механж. 

Прыём заяу на завочнае навучанне з 6 па 31 мая, на 
дзённае i вячэрняе навучанне — з 25 чэрвеня па 15 лшеня. 

Уступныя экзамены на завочную форму навучання 
праводзяцца 3 I па 15 чэрвеня, а на дзённую i вячэрнюю — 
з 16 лнгеня па 3 жшуня. 

Да заявы аб прыёме прыкладаюцца: дакумент аб 
сярэдняй адукацьп у арыгшале, 6 фотакартак памерам 3x4, 
медыцынская даведка па форме № 086-у; а на навучанне без 
адрыву ад вытворчасщ i выписка ( котя ) з працоунай кн!жк1. 
Па прыбыцц1 ва ун1вер1тэт аб1турыенты прад 'яуляюць 
пашпарт. 

На навучанне прымаюцца асобы, яюя пастаянна 
пражываюць на тэрыторы1 РэспублЫ Беларусь, а таксама 
грамадзяне БеларуЫ i беларусы, яюя пражываюць за яе 
межамь 

Уступныя экзамены дзеляцца на профшьныя (конкурс-
ныя), яюя ацэньваюцца па пящбальнай сктэме, i няпрофшь-
ныя, яюя ацэньваюцца па астэме «зал1к» i «незал1к». 

Аб|турыенты, як|'я паступаць на завочнае аддзяленне, 
здаюць наступныя экзамены: 

па спецыяльнасщ матэматыка: профшьныя — матэматы-
ка (тсьмова), матэматыка (вусна), беларуская мова 
i л1таратура (вусна); 

па спецыяльнасщ б1ялопя: проф1льныя — б1ялопя (nicb-
мова), х1м1я (тсьмова), беларуская мова i л1таратура 
(вусна); 

па спецыяльнасщ псторыя: профшьныя — псторыя (nicb-
мова), беларуская мова i лп'аратура (сачыненне), замежная 
мова (вусна); 

па спецыяльнасщ беларуская мова, лггаратура i культура: 
профшьныя — беларуская мова (дыктоука), беларуская 
мова i л!таратура (вусна), замежная мова (вусна); 

па спецыяльнасщ руская мова i лггаратура: профшь-
ныя — руская мова (дыктоука), руская мова i лп'аратура 
(вусна), беларуская мова i Л1таратура (вусна); 

па спецыяльнасщ педагогжа i методыка пачатковага 
навучання: профшьныя — беларуская мова i л1таратура 
(сачыненне), матэматыка (вусна), руская мова (дыктоука); 

па спецыяльнасщ ф1з1чная культура: профшьныя — 
б1ялопя (вусна), агульная ф1ч1чная падрыхтоука, беларуская 
мова i Л1таратура (вусна); 

па спецыяльнасщ правазнауства (шырою профшь): 
профшьныя — псторыя (пкьмова), замежная мова (вусна), 
беларуская мова i л1таратура (сачыненне) i няпрофигьны — 
матэматыка (вусна); 

па спецыяльнасщ мйжнародныя эканам1чныя адносчмы: 
проф1льныя — псторыя (nicbMOBa), матэматыка (тсьмова), 
замежная мова (вусна), беларуская мова i лнаратура 
(сачыненне). 

Аб1турыенты, як1я паступаюць на дзённую форму 
«навучання, здаюць наступныя экзамены: 

па спецыяльнасцях, спецыял1зацыях i дадатковых на-
прамках падрыхтоую: 

радыёфгзжа i электрон1ка; аптычныя прыборы i сютэмы; 
абсталяванне i тэхналог1я павышэння зносастойкасщ i адна-
улення дэталей машын i апаратау: профшьныя — фЫка 
(тсьмова), фйз1ка (вусна), матэматыка (тсьмова), бела-
руская мова i л1таратура (вусна); 

ф1зжа: профшьныя — ф|з!ка (тсьмова), матэматыка 
(nicbMOBa), беларуская мова i л1таратура (вусна); 

матэматыка: профшьныя — матэматыка (пкьмова), ма-
тэматыка (вусна), беларуская мова i лггаратура (вусна) 
i няпрофшьны — 1нфарматыка (вусна); 

матэматыка, дадатковы напрамак падрыхтоую — ф^зжа: 
профшьныя — матэматыка (тсьмова), ф1зжа (вусна), бела-
руская мова i лп'аратура (вусна); 

праграмнае забеспячэнне выл1чальнай тэхшю i аутаматы-
заваных сктэм: проф!льныя—матэматыка (пкьмова),ф!з1ка 
(вусна), беларуская мова i л1таратура (вусна), шфарматыка 
(вусна); 

б1ялопя, дадатковыя напрамю падрыхтоую—х1м!я, пра-
ктычная пс]халопя: проф1льныя—б1ялопя (тсьмова) , х1м1я 
(тсьмова), беларуская мова i лЬаратура (вусна) i няпро-
фшьны—матэматыка (вусна); 

псторыя; гкторыя, дадатковыя напрамкй падрыхтоук1— 
англшская мова, нямецкая мова, французская мова: 
профшьныя—псторыя (тсьмова), замежная мова (у адпа-
веднасщ з выбраным напрамкам падрыхтоую вусна), 
беларуская мова i л1таратура (сачыненне); 

правазнауства (шырою профшь): профшьныя—псторыя 
(тсьмова),замежная мова (вусна), беларуская мова i лггара-
тура (сачыненне) i няпрофшьны—матэматыка (вусна); 

м1жнародныя эканам1чныя адносшы: профшьныя — 
гкторыя (тсьмова), матэматыка (тсьмова), замежная мова 
(вусна), беларуская мова i лггаратура (сачыненне); 

беларуская мова, лнаратура i культура: профшьныя — 
беларуская мова (дыктоука), беларуская мова (вусна), 
беларуская лнаратура (вусна) i няпрофшьныя — псторыя 
(вусна), замежная мова (вусна); 

руская мова i лнаратура; руская мова i лпаратура 
i беларуская мова i лпаратура: проф1льныя — руская мова 
(дыктоука), руская мова i л1таратура (вусна), беларуская 
мова i л1таратура (вусна), гкторыя (вусна), i няпрофшь-
н ы — замежная мова (вусна); 

польская мова i лнаратура i беларуская мова 
i Л1таратура: профшьныя — беларуская мова (дыктоука); 
беларуская мова i лггаратура (вусна), гкторыя (вусна), 
замежная мова (вусна) i няпрофшьны — польская мова 
(вусна); 

польская мова i лпаратура i руская мова i лпаратура: 
профшьныя — — руская мова (дыктоука), руская мова 

i лггаратура (вусна), беларуская мова i лпаратура (вусна), 
гкторыя (вусна) i няпроф1льны — польская мова (вусна); 

педагогжа i методыка пачатковага навучання: профшь-
ныя — беларуская мова i лггаратура (сачыненне), матэматы-
ка (вусна), гкторыя (вусна) i няпрофшьны — замежная 
мова (вусна); 

выяуленчае мастацтва, айчынная i сусветная культура: 
профшьныя — кампазщыя (тэматычнае задание), малюнак, 
жывашс, беларуская мова i лгтаратура (вусна) i няпроф1ль-
ны — псторыя (вусна); 

музыка, айчынная i сусветная культура: профшьныя — 
спещнструмент, тэорыя музы к i, беларуская мова i л1таратура 
(вусна), вакал i няпрофшьны — гкторыя (вусна); 

фйз^чная культура, дадатковы напрамак падрыхтоую — 
б!ялопя: профшьныя — б1ялопя (п1сьмова), агульная ф1-
з1чная падрыхтоука, беларуская мова i л1таратура (вусна); 

ф1з1чная культура, 1ншыя дадатковыя напрамкк профшь-
ныя— б1ялопя (вусна), агульная ф131чная падрыхтоука, 
беларуская мова i л1таратура (вусна). 

Абггурыенты, яюя паступаюць на вячэрнюю форму 
навучання на спецыяльнасщ: радыёф1зж». i электрон1ка; 
абсталяванне i тэхналог1я павышэння зносастойкасщ i адна-
улення дэталей машын i апаратау здаюць наступныя 
экзамены: профшьныя — ф1зжа (тсьмова), матэматыка 
(вусна), беларуская мова i Л1таратура (вусна). 

Аб1турыенты, яюя не вывучал1 беларускую мову (не 
маюць адзнаю у дакуменце аб сярэдняй адукацьп), але 
вывучал1 беларускую л1таратуру, здаюць экзамен па. 
беларускай лггаратуры (вусна), а аб1турыенты, яюя нёЧ' 
вывучал1 беларускую мову i Л1таратуру, здаюць экзамен па" 
рускай мове i лиаратуры (сачыненне). Гэта не датычыцца 
аб1турыентау, паступаючых на спецыяльнасщ: беларуская 
мова, Л1таратура i культура; польская мова i лггаратура • 
i беларуская мова i л1таратура; педагогжа i методыка 
пачатковага навучання. Абпурыенты, яюя не вывучаш 
беларускую мову i л1таратуру i паступаюць на 1ншыя 
фшалапчныя спецыяльнасщ здаюць асобна уступныя 
экзамены па рускай мове (вусна) i па рускай л1таратуры 
(вусна). 

Асобы, узнагароджаныя пасля заканчэння сярэдняй 
школы залатым (сярэбраным) медалём, закончыушыя 
сярэдшя спецыяльныя навучальныя установы, а таксама 
прафеайна-тэхшчныя вучылгшчы на базе няпоунай сярэдняй 
школы з дыпломам з адзнакай i паступаючыя на 
спецыяльнасщ правазнауства або м1жнародныя эканам1чныя 
адносшы здаюць два экзамены, яюя указаны першьшп для 
абранай спецыяльнасщ. Кал1 ж яны паступаюць на шшыя, 
вышэйаб 'яуленыя спецыяльнасщ, тады яны павшны здаваць 
толью адзгн экзамен, яю указаны першым для адпаведнай 
спецыяльнасщ. Пры атрыманн! адзнак1 «пяць» яны вызва-
ляюцца ад астатшх экзаменау, а пры атрыманн1 адзнак) 
«чатыры» або «тры» — здаюць астатнш экзамены. 

Пераможцы (I, II, III месца) абласных i Мшскага 
гарадскога турау ал1мпгяд вучняу (1992-93 навучальнага 
года), праводз1мых органам! юравання М1надукацы1 Рэспуб-
л IK i Беларусь, альбо ал1мп1яд, право дз1мых Гродзенс-
KiM ушвератэтам, па рашэнню прыёмнай KaMicii могуць быць 
вызвалены ад уступнага экзамена па адпаведнай дысцыплгне 
з выстауленнем адзнак1 «пяць» (акрамя спецыяльнасцей: 
ф1згчная культура; правазнауства; м1жнародныя эканам1чныя 
адносшы). 

Уступныя экзамены (акрамя экзаменау па музыцы, 
малюнку i агульнай ф]3!чнай падрыхтоуцы) праводзяцца па 
праграмах, яюя адпавядаюц^ вучэбным праграмам ся-
рэдняй агульнаадукацыйнай школы, зацверджаных Mi-
н1стэрствам адукацы1 Рэспубл1к1 Беларусь. 

Зал1чэнне праводз1цца па конкурсу у адпаведнасщ 
з колькасцю балау, набраных. паступаючым1 на уступных 
проф1льных экзаменах, пры атрыманш становых адзнак па 
няпрофшьных экзаменах. 

Па-за конкурсам пры атрыманш станоучых адзнак на 
уступных экзаменах зал1чваюцца ваеннаслужачыя, звольне-
ныя у запас, яюя карыстаюцца устаноуленым1 1льтотам1; 
круглыя cipora i дзещ, што засталкя без апею бацькоу; дзещ 
ваеннаслужачых, запнуушых пры выкананш 1нтэрнацыя-
нальнага абавязку; 1нвал1ды I i II груп, яюм у адпаведнасцг 
з заключэннем урачэбна-працоуных экспертных камкш не 
супрацьпаказана навучанне у ВНУ i яюя могуць наведваць 
занятю; асобы, яюя маюць шьготы у адпаведнасщ з Законам 
Рэспублж1 Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, 
пацярпеушых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС» . 

Звыш плану прыёму на умовах аплаты навучання могуць 
зал1чвацца грамадзяне Беларус1, яюя станоуча здал1 
уступныя экзамены, але не прайгшн па конкурсу у Гродзенск1 
ушвератэт. 

На навучанне без адрыву ад вытворчасщ зал1чваюцца 
асобы, яюя працуюць па профшю абранай спецыяльнасщ, 
а таксама швалщы I i II груп, яюм не супрацьпаказана 
навучанне у ВНУ i яюя могуць наведваць занятю. Могуць 
прымацца шшыя асобы на падставе дагавароу памйж 
ушверс1тэтам i зацгкауленым1 прадпрыемствам1, установам1, 
калгасам1, cayracaMi, ф1рмам1, кааператывамц ф131чным1 
асобам1 3 аплатай навучання. 

Зал1чэнне на завочную форму навучання праводз1цца да 
20 чэрвеня, а на дзённую i вячэрнюю — да 5 жшуня. 

3 1 па 13 лшеня для абгтурыентау ва ун1верс1тэце 
працуюць платныя падрыхтоучыя курсы . 

Дакументы нак1роуваюцца на адрас: 230023, г. Гродна, 
вул. Ажэшю, 22, yHiBepciTar, прыёмная камк1я. Тэлефон 
44-51-03. 

Прыёмная камк1я. 
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НАВ1НЫ 
Сустрэча навукоуцау 

Дня\п у Гродне па im-
цыятыве apxiyHbix i навуко-
вых устаноу Беларуа, Pacii, 
Украшы, Малдовы праходзша 
навуковая канферэнцыя-семь 
нар складальшкау шматтом-
най «XpoHiKi рабочага руху 
у Pacii (1895 — л ю т ы 1917). 
У ёй прынял! удзел i наву-
коуцы пстарычнага факультэ-
та Гродзенскага дзяржаунага 
ушвератэта. Высокую адзна-
ку на канферэнцьп атрымау 
даклад прафесара В. Kl. Чара-
П1цы «Перыядычныя выданы! 
Т П С як пстарычная крынща». 

Праграма канферэнцьп-се-
м1нара, акрамя заслухоування 
дакладау i выступленняу, пра-
дугледжвала таксама сустрэ-
чы з прадстаушкам1 навуко-

вых, вучэбных i культурна-
асветнщюх устаноу горада. 
Адна з TaKix сустрэч адбылася 
i на пстарычным факультэце. 
На ёй выступал!, а таксама 
адказвал1 на пытанш сту-
дэнтау i выкладчыкау па 
актуальных праблемах развщ-
ця пстарычнай навуы вядо-
мыя даследчыю з 1нстытута 
гюторьи Раайскай акадэми 
навук — дактары пстарычных 
навук Ю. I. Kip 'янау, 
А . У . Валабуеу, С. В. Калмы-
коу, а таксама дырэктар Цэнт-
ральнага дзяржаунага пста-
рычнага apxiea Р э с п у б л т Бе-
ларусь К. П. Батракова. 

Т. К1РКЕВ1Ч, 
студэнт гктарычнага фа-

культэта. 

Грсця з Францьп 
Ганаровым госцем нашага 

ужвератэта» была на днях 
аташэ па^ольства Францьп 
у Рэспубл)цы Беларусь naHi 
Марцш-адэ-Лефевр. Мэта яе 
ei3iTy да нас — азнаямленне 
з практыкай навучання фран-
цузскай мове. Як вядома, на 
пстарычным факультэце ёсць 
спецыял1зацыя «псторыя» з 
дадатковым напрамкам — 
французская мова. Акрамя 
таго, яна хацела даведацца, як 
щзе вывучэнне французскай 
мовы на шшых факультэтах. 

Адбылася сустрэча у рэк-
тараце, з выкладчыкам! ка-
федры замежнай мовы, з Ki-
раунщтвам пстарычнага фа-
культэта. 

riani Лефевр велыш спада-
бауся наш горад, яго людз1, аб 
чым яна засведчыла пад час 
ceaix сустрэч. 

Французск! дыпламат мела 
таксама гутары з намесшкам 
старшыш гарвыканкама А. У . 
Мипнкев1чам, з настаун1кам1 
i вучням! СП1 № 8 i № 30, 
супрацоушкам1 меданстытута. 

Л. Б А Б Р О У Н 1 К . 

Стау кандидатам навук 
Генадзь М1калаев|'ч Семян-

чук працуе на кафедры бела-
рускай культуры. Шмат гадоу 
вывучае ён псторыю i культу-
ру роднай Бацькаушчыны, 
неаднойчы бывау у археала-
пчных экспедыцыях, у час 
як1х назапаау багаты фак-
тычны матэрыял. 

Менав1та археалопя стала 

тэмаи яго кандыдацкай ды-
сертацьп, якую ён абарашу 
нядауна. Навуковая пра-
ца Г. М. Семянчука атрымала 
станоучы водгук i яму прыс-
воена вучоная ступень канды-
дата пстарычных навук. 

Рэдакцыя далучаецца да 
шчырых вшшаванняу з наго-
ды гэтай падзеь 

У. П А У Л О В 1 Ч . 

Выпускныя экзамены 
Мшула восем месяцау, кги\1 

слухачы факультэта давузаус-
кай падрыхтоук1 упершыню 
мрыЙ1шп ва уншерс1тэцк !я ау-
дыторьп. I вось вучоба скон-
чылася, прыйшла пара вы-
пускных экзаменау. На пра-
цягу гэтага месяца больш як 

1,2 тысячы юнакоу i д з я ^ а т 
здаюць экзамены па разных 
дысцышпнах. 

П а ж а д а е м BbinycKHiKaM 
Ф Д П шчаонвай дароп у K p a i -

ну Ведау. 
К. 1 В А Н Ю К . 

Каб стаць добрым гкто-
рыкам, мала, в1даць, ведаць 
тэорыю i даты. Студэнту неаб-
ходна ушчыльную да тыкну цца 
да дауншы, унжнуць у сутнасць 
жыццця наших продкау, пазнаё-
мщца з ix бытам, узаемаадноа-
нам). 

Пазнаёмщца бл1жэй з гэ-
тым яны маюць магчымасць 
у час практык1, пры наведванн1 

музеяу, apxisay. 
На здымку: экскурсию па 

залах абласнога гкторыка-ар-
хеалапчнага музея праводз1ць са 
студэнтам1 дацэнт кафедры ric-
торы i Беларуа Святлана Ва-
лянцЫауна Палуцкая. 

» » » 

Б|бл1ятэка — тэта своесабл!-
вы навуковы цэнтр умверс1тэта. 
Ею карыстаюцца усе — i вы-

кладчыю, i студэнты. 3 узаемнам 
карысцю для сябе. 

Pa6oTHiKi 6i6niflT3Ki 1мкнуцца 
хутка i якасна выканаць заказ, 
забяспечыць наведвальнжау не-
абходнай л1таратурай. Для пас-
луг студэнтау — добра аформ-
леныя каталоп, стэнды, выста-
в ы KHir. 

На здымку: у б1бл1ятэцы. 
Фота У. CAPOKIHA. 

U 

Беларуская — сярод 1ншых мовау 
В у ч о н ы я - м о в а з н а у ц ы 

л1чаць, што на Зямл1 icHye 
больш як пяць тысяч мовау. 
Па генетычных, сваящах 
прыкметах ix спалучаюць у 
моуныя сем 'i, яюх звыш 
10. Найбольш вядомая з ix 
i ндаеурапейская сям 'я. Гэта 
гурт з больш як 150 мовау 
народау, што жывуць на 
тэрыторьи, уключаючы 1ндыю 
i Еуропу. Яна мае шэраг 
групау i падгрупау. Напры-
клад, у раманскую групу ува-
ходзяць французская, !таль-
янская, румынская, малдо-
уская i шшыя мовы, у герман-
скую — англшская, нямецкая 
i !ншыя. Значную групу скла-
даюць славянсия мовы. 

Беларуская мова — адна з 
трох усходнеславянсюх мо-
вау. Яна сфармавалася у X I I I 
стагоддз1. На старажытнай 
беларускай мове HanicaHa 
шмат помшкау. Беларуская 
мова была афщыйнаю дзяр-
жаунаю мовай Вял!кага кня-
ства Л1тоускага. На ёй натса-
ны Статут BaniKara княства 
Л (тоускага — першы у Еуропе 
звод прававых законау. 

Беларуская мова найменш 
паспытала на сабе замежнага 

уплыву, таму у ёй захавалася 
шмат старажытных сла-
вянсюх адметнасцяу. Менав-
iTa гэта прыцягвае да яе 
даследчыкау ycix славянск1х 
мовау. 

Фенамен беларускай мо-
вы — неацэнны скарб для сла-
вянскай этымалогп — навук! 
пра паходжанне моуных адз-
!нак. Беларуская мова цяпер 
вывучаецца ва ycix слав1стыч-
ных аддзяленнях ун1верс1тэ-
тау свету, у тым лжу З Ш А , 
AHraii, 1талп i !ншых. У сла-
вянсмх KpaiHax створаны спе-
цыяльныя шстытуты i ка-
федры, дзе даследуецца i 
вывучаецца беларуская мова. 
Напрыклад, у Варшауск1м 
ун1верс1тзце ёсць кафедра бе-
ларускай фыалогп. 

Беларуская мова мае шмат 
агульнага не толью з рускай 
i укра!нскай, але i з 1ншым! 
славянск!м1 MOBaMi, найперш 
польскай, славацкай, чэшскай. 
У 1983 i 1988 гадах мне 
пашчасц]ла павышаць слав-
{стычную квал!ф!кацыю у 
Карлавым ун1верс1тэце у Пра-
зе i Варшауск1м ушверс!тэ-
це. Тут, у Летняй школе 
славяназнауства, навучалюя 

выкладчык1 з ВНУ Масквы, 
Лешнграда, K ieea , MiHCKa. I 
як лёгка было авалодваць 
польскай i чэшскай мовам1 
тым, хто ведае беларускую! 
Нам, беларусам, па-добраму 
зайздросц1Л1 т ы я , х т о не 
ведау нашае мовы. Напрык-
лад, маскв1чы так i сказал! 
нам у вочы: «Добра вам, 
беларусам, ваша мова надта 
бл!зкая да заходнесла-
вянсмх». Тут яны згадал! 
нават словы Карла Марк-
са пра тое, што беларусы 
размауляюць на мове, бл!зкай 
да польскай i рускай. 

Беларускую мову цяпер 
вывучаюць не толью тэарэ-
тычна, ёю авалодваюць i як 
мауленчай з 'явай: выступа-
юць з прамовам! на белару-
скай мове на м!жнародных 
форумах. Напрыклад, на IX 
М!жнародным з 'ездзе слав-
icTay, як! праходз!у у K i e -
ве 6—13 верасня 1983 года, 
мне давялося чуць тры дакла-
ды пра беларускую мову i 
л!таратуру, прачытаныя на 
беларускай мове замежным! 
вучоным1 — прафесарам Бер-
л1нскага ун!верс!тэту !мя Гум-
бальта доктарам фьлалоп! 

К а р л а м Г у т ш м 1 т а м , 
англшсюм слав!стам Макм-
шанам i чэшсым вучоным 
Жыдд!цк!м. 

Дарэчы, у Берлшсюм yHi-
верс1тэце на кафедры славян-
скай фшалоп] рыхтуюць вы-
кладчыкау беларускай мовы, 
на стажыроуку яны прыязд-
жаюць у Беларусь. 

KHiri пра беларускую мову 
з вялжай защкауленасцю на-
бываюць усе буйныя ушвера-
тэты свету. Гэта пацвярджа-
юць i факты з выдадзеным1 
у MiHCKy MaiMi KHiraMi «На-
родная лексжа», «Дыялектны 
слоун1к», «Народная лекс]ка i 
словаутварэнне», «Беларускае 
народнае словаутварэнне» i 
1ншым1, на яюя прыходзш 
заяук1 з розных краш свету i 
рэцэнзЛ на яюя друкавалкя 
там. 

Усё гэта сведчыць пра тое, 
што беларуская мова прызна-
ецца сёння як адна з буйных i 
дасканальных мовау свету. 
Гэта самабытная славянская 
мова, якая захавала у сабе 
тыя залацшы, як1я па розных 
прычынах был! страчаны 
inmbivii MOBaMi. Таму арыг-
1нальнасцю, чысфнёй i да-

кладнасцю беларускай мовы 
захапляюцца усе славяне. I не 
толью яны. 

У а м трэба берагчы нашу 
родную мову — мову нашых 
продкау, мову дзядоу, бацькоу 
ceaix, клапацдцца пра яе 
чысщню i pocKeiT. Мы часта 
карыстаемся словам «штэрна-
цыянальны», не задумваючы-
ся, што яно значыць. А у 
перакладзе яно мае значэнне: 
«м1жнацыянальны». Але кал1 
няма нацы1, то не можа быць 
i м1жнацыянальнага. 

Толь к i той, хто шануе тую 
ц1 шшую нацыю, яе спадчыну, 
культуру i мову, можа быць 
штэрнацыяналктам. Менав1та 
праз любоу да свайго роднага, 
да нацыянальнай культуры i 
мовы можна прыйсщ да 
М1жнацыянальнага. Мова — 
адз1н з галоуных 1нструментау 
патрыятычнага i 1нтэрнацыя-
нальнага выхавання, бо мова, 
як nicay Франщшак Багу-
шэв1ч,— гэта «адзежа душы 
чалавека». I яе, адзежу гэту, 
трэба шанаваць. Шануеш мо-
ву — шануеш i паважаеш са-
мога сябе. 

Павел С Ц Я Ц К О , 
доктар ф1лалаг1чных на-

вук, прафесар. 

щ® 1|ЯЩШпЯЙМпмапмми 
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У. Маякоуоа, як вядома, тварыу паэмю 
«не з аднаго свайго чыстага духу, але 
галоуным чынам з рэвалюцыйнай рэчакнас-
щ...» yciM, па яго словах, «футурыстыкам, 
|мажышстыкам, акмектыкам, яюя заблы-
талкя у павуцше рыфмау», «казычуць» 
ceaiMi BepmaMi «мяшчанскш густы», паэт 
прапаноувау «плюнуиь на усемагчымыя 
мелехлюндьп з арсеналау мастацтвау». 

Кому это интересно, 
Что— «Ах, вот бедненький! 
Каким он любил tf 
И как он был несчастным..»? 
Мастера, ( 

а не длинноволосые проповедники 
Нужны сейчас H&I. fe у 
Што датычыць М. Танка, то ён усяляк 

супрацьстаяу 1мкненню «далжатна абмшуць 
самую щэю i мераць творы асанансам1 ды 
слуцк1М1 паясамЫ У вершы «Кожны niuia» 
заходнебеларуск1 паэт выяуляе сваё н ел ры-
ма нне канонау «чыстага мастацтва» у тыпа-
лапчна падобным да Маякоускага пра-

^йпемна-тэматычным i вобразна-асацыятыу-
ным ракурсе, з характерней для рускага 
паэта дайна-маральнай адмабшзаванасцю 
i вынашанай пераканаучасцю думю i па-
чуцця. «Аж Д31ву даешся: адкуль яны 
бяруцца у народа, жыццё якога поуна 
трагедый»,— пазначае мастак у дэёншку 
адносна яго прадстаунжоу. М. Танка 
глубока абураюць ix «мгстэрныя i чароуныя 
стыйёЕыя арнаменты», «паэтызацыя нябыту 
i утульнага затворнщтва», палахл1вая боязь 
суровых заходнебеларуск[х рэалш. Паэт 
добра разум еу «марнасць славеснага жанг-
лёрства, Х1мернасць чыстай красы», «ма-
дэршстычиага штукарства» (У . Калеснк) 
у л1таратуры. 

Кожны niina бацькаушчыне вершы. 
•Але ёсць- таю я рыфмачы, 
Што за соль яе, за хлеб яе найлепшы 
Хочуць толью вершам заплащць. 

I пачнуць выводз1щ>, закащу шы вочы: 
« А х i ox, люблю я гэты дз1уны край...» 
Возьме пару зорак, месячныя ночы, 

J I выходзе — проста каравай. 
У вершы «Ад шуму i заклжау розных 

купцоу...» М. Танк рашуча адмяжоуваеца ад 
тупых снобау, к ал я литературных фразёрау, 
«вершаплётау прыдворных», як is «над лё -
сам крашы тужыць умеюць даходна, 
жывуць асцярожна». А у вершы «3 дзёнш-
ка» паэт падвяргае бязлггаснай крьяыцы 
«глухи музыкау», ЯК1Я прывыюп «на 
хаутурах выць», самазваных суддзяу i сля-
пых мэтрау, як1я «у цесны падворак» 
«сцежкаю глухой хацел1 весщ за сабой»,— 
ycix тых, каму «жыццём усхваляны верш 
Гучыць балючым дысанансам». 

Галоуны герой, якога сцвярджау М. 
Танк, грамадзянш i патрыёт сваёй баць-
каушчыны, непасрэдны удзельнк нацыя-
нмьна-вызваленчага руху,— асоба ва ycix 
адносшах неардынарная, самабытная. Гэта 
чалавек, з аднаго боку, радикальных 
поглядау i мэта1мкненняу, рашучых учынкау 
i дзеянняу, мужнага духу, мабшьны, 
а з другога — рамантычна-летуценны, над-
зелены тонкай уражл1васцю, надзвычай 
успрьпмл1вы. Як зауважае У . Калеснк, 
«Макс1м Танк у сярэдзше 30-х гадоу 
умацавау новы для паэзн Заходняй Бел ару с i 
псгляд на чалавека, новы тып гуманизму». 
Каб пераканауча абмаляваць яго воблж, 
глыбока раскрыць унутрана-зместавую са-
мав!тую сутнасць, сувяз1 з навакодьным 
жыццём i напружаным часам, патрэбна 
было выявщь яго душэуную чуласць, 
гражчную усхваляванасць i узбуджанасиь, 
усё багацце эмащлянальна-пачуццёвага све-
ту. Натуральна, гэта вымагала новай 
паэтык1, пошуку новых структурна-стылё-
вых форм, удасканалення наяуных сродкау 
мастацкай выразнасць 

Паэз1я М. Танка сярэдзшы 30-х гадоу, 
цалкам падпарадкаваная справе уз 'яднан-
ня беларусау у адашай дзяржаве, 1дэ£ 
нацыянальнага адраджэння, актыуна сцвяр-
джае галоуную установку творчасщ У. Мая-
коускага, досыць трапна засведчаную лпа-
ратуразнауцам В. Кожынавым: «У цэлым 
пaэзiя У . Маякоускага паустае як дыялог 
з часам, светам, у якм ажыццяуляецца 
мэтанак1раваная перабудова. Паэтычна 
асвойваючы гэты свет, ён заусёды непа-
срэдна звяртаецца да яго, непасрэдна 
уключаецца ceaiM словам, ceaiM дзеяннем 

паэта ва усеагульнае пстарычнае дзеянне». 
У. Маякоусю падкрэсл1вау: «Трэба заусё 

ды мець перад вачыма аудыторыю, да як ой... 
верш звернуты. Асабшва важна гэта зараз, 
кал1 галоуны спосаб сувяз1 з масай — гэта 
аудыторыя, эстрада, голас, непасрэдная 
прадмова». У вышку з самага пачатку працы 
над творам, як дайна-мастацюм цалым (ад 
задумы да здзя йснення), у iM усё нязменна 
падпарадкоувалася адзначанай важнай даь 
Яна натуральна абумов1ла узшкненне верша 
незвлчайнага, пафасна-прамоунщкага па 
свайму характару, як маналсг акцёра, 
абавязкова разл1чанага на «паказ» гледачу 
i слухачу, успрыняцце калектыву, мноства, 
яго разумение i, як вынк, непасрэдную 
адказную рэакцыю. Паэт школ! не сумня-
вауся у тым, што новаму «юиикаму 
зместу» р:)ча icHacui пав!нна адпавядаць 
новая форма. Па yciM вщаць, такая 
канструкцыя верша 1мпанавала М. Танку, 
была яму неабходна, давала магчымасць 
сцвердз1ць свае Ha3ipaHHi, выявйць асабль 
васщ /ирычнага «я» . «Закончыу «Акт 
першы»,— занатоувае паэт у дзённку,— 
прабую вызвал1цца са старых паэтычных 
канонау, з палону пявучасф, традыцмйнай 
вобразнай с1стэмы... Адчуванне крыз1су 
арха1чных форм яшчэ шчога не дае. Да 
новага цяжка знайсц! ключы. Можа, ix i не 
знайду, бо новае само па сабе не icHye. Яго 
кожны мастак муаць стварыць». 

М. Танку сур езна 4мпанавал1 i пры-
цягвал1 шмат яюя граш таленту У. Маякоу-

скага. Напрыклад, ён 1мкнууся увасабляць 
у сваёй твортасц адзш з галоуных 
састаунлх элемента у мастацкага стылю 
рускага паэта — прамоунщю пафас. Гэта 
акал1чнасць м1жвол1 вымагае успомн1ць 
щкавую думку Гегеля: «Пафас утварае 
сапраудны асяродак, сапрауднае царства 
мастацтва; яго увасабленне з 'яуляецца 
галоуным як у творы мастацтва, так i ва 
успрыняцщ апошняга гледачом. Бо пафас 
закранае струну, якая адзываецца $ кожным 
чалавечым сэрцы. Кожны ведае вартасны 
i разумны пачатак, што заключены у змесце 
сапрауднага пафасу... Пафас хвалюе, таму 
што у сабе i для сябе ён з 'яуляецца 
магутнаю сшаю чалавечага кнавання». 

Досыць! 
Не штука irpaub на кларнеце, 
Медньш жменяй сыпаць акорда, 
Блудзщь па прытопах, 
Цешыць тлустыя морды. 
Энергдо гэтай страфы, в1даць, толыа 

умоуна можна назваць скандэсаванай i 
ушчыльненай. Як бачым, у паэта назфаецца 
сх1льнасць адначасова i да лятункавай 
акрыленасщ, с1мвал!чнай адцягненаси) ма-
люнка, i разам з тым да раскаванасц1 
мастацкага мыслення, разняволення верша-
ванага радка Пры yciM гэтым сваёй 
ihrra HauHrtHa-cimaKci4Haft ударнасцю, до-
сыць рэзюм эмацыянальным пафасам яна 
не можа не нагадаць нам У. Маякоускага. 
Гэтаксама як i характэрным запалютым 
аптым1змам, непарушнай верай аутара 
у праудз1васць i непах1снасць ceaix мараль-
ных i творчых прынцыпау, урэшце, па-
чуццём nepaeari над апанентам1. 

•Шрьмны герой верша «Акт першы» 
робщь, здаецца, усё для таго, каб яго пачуш 
i зразумел1. Увесь твор ад пачатку i да 
канца — гэта суцэльны юич, звернуты да 
ycix i кожнага, да м1льёнау. С1лай адчайнага 
гневу i роспачнай рашучасцю прамаулення 
паэт прымушае слухача задумацца над 
грымотлш>№п грамадск1м1 npaipcaMi, акцэн-
туе увагу на самым 1стотным i хвалюючым 
у ix, з а м к а е да яднання ceaix аднадумцау, 
усе свабодалюб^выя сиы. 

Кожны радок Танкаускага верша, скла-
даецца ён з аднаго слова, як, напрыклад, 
пфшы, щ цэлай групы слоу, нязменна 
заключав у сабепэуны сэнсава-эмацыяналь-
ны акцэнт. Уласна кажучы, iM словы у радок 
i аб 'ядноуваюцца, уся вобразна-антакс1ч-
ная канструкцыя твора дзе/ицца на асобныя 
рады у залежнасщ ад акрэсленых акцэнт-
ных пачаткау. Энерпя няух1лша накопл!-
ваецца, пачуицё, здаецца, ужо кантра-
люецца з цяжкасцю, але удзельная вага 
слова-ак цэнта расце. 

Вулщы, плошчы, удруж, пап ярок 
Звоняць рытмам шалёным. 
Сцяп — пажар, 
Бунт — крок. 

Кольк1 нас? 
М1льёны. 
Характэрным у гэтых аднос!нах з 'яу-

ляецца выказванне В. Кожынава (хаця 

i з iHuiafl нагоды): «Змест яуна нараджаецца 
у caMiM працэсе стварэння формы, у працэсе 
стварэння ры™1чнай i слоунай матэры1 
радка». Развеваючы сваю думку, крытык 
сцвярджае наступнае: «Праца над формай 
ёсць у той жа час праца над эместам i 
наадварот. Паэт не стварае i не можа 
стварыць форму i змест паасобку. Ён 
стварае твор, у яюм змест i форма — гэта 
два 6aKi аднаго адзшага цэлага; дакладней 
кажучы, змест або форма паустаюць перад 
нам1 у залежнасщ ад таго, з якога боку — 
«унутранага» щ «знешняга» мы разглядаем 
гэтае цэлае». 

Паэтыцы М. Танка адзначанага перыяду 
характэрна такая асабл1васць, як «эмфа-
тычнасць слова». Разам з тым у дачыненш 
да творчасщ заходнебеларускага паэта гэтае 
паняцце трэба разумець шырока. Сюды 
аднос!Цца высокая эмацыя нальна я запа-
лктасць твора, экспрэаунасць радка, павы-
шаная сэнсавая нагружанасць слова, чуйная 
гукавая шструментоука i 1нш. 

Разв4ццё верша М. Танка у гэтым плане 
працягваецца, удасканальваюцца яго пра-
мо5?нщк!ямагчымасц1 i патэнцьп. Аднак чым 
далей, тым усё часцей у паэта з 'яуляюцца 
таюя творы, у ягах напружана-запал1сты, 
палем1чны пафас як бы адыходз1ць на Apyri 
план, дзе дамшуе i акцэнтуецца адносна 
«Ц1хае», досыць прьглушанае зместава-
пачуццёвае напауненне. Сэнсава-эМацыя-
нальны лад верша змяняецца, твор набывае 
даверл1вую прачуласць 1нтанацы1, насы-

чаецца асабл1вым унутраным драматызмам. 
У адных выпадках, як, напрыклад, у вершы 
«Мы не памром», гэта прыводзщь да 
характэрнай аутарскай засяроджанасщ, 
балючай роздумнасщ, фшасофскай заглыб-
ленасад у 1ншых — да актьЫзацъа на-
сме nini ва-п рачулага, узнёсл а-рамантыч нага, 
крытычна-з 'едонвага аспектау маральна-
эстэтычнага зместу ( «Як мы шшам?..», «Да 
штурму», «Яшчэ не падняуся наш крытык...» 
i !нш.). 

Ёсць яшчэ адна асабл!васць, якая так щ 
iHaiau збл1жае паэзто М. Танка i твор-
часць У. Маякоускага. Абодва паэтьг 6bwi 
цесна звязаны з рэчаюнасцю, яе надзённым1 
праблемам!, жыццёвым! будням) народных 
мае, што $ той Ц11ншай CTyneni не магло не 
адбщца на характеры ix верша У. Маякоус-
Ki вял1кую увагу надавау вул1чнаму «не-
змаукаючаму рэху»: з мэтай зраб!ць свой 
верш «зразумелым для масы, для свайго 
часу, перайшоу да простай мовы». Паэт 
намагаецца увесщ у мову твора «мову 
вул1цы», «мову мае» i пкаць «так, каб было 
зразумела, не зшжаючы тэмы ' — той 
мовай, на якой гаворыць маса». Канця!-
туальна адносна гэтага ён выказауся, 
прыгадваючы сваю працу у «Окйах РОСТА» : 
«Для мяне гэта кшга вялкага слоунага 
значэння, праца, якая ачышчала нашу мову 
ад паэтычнага шалуп1ння на тэмах, як1я не 
дапускаюць шматслоуя». 

Што датычыцца М. Танка, то хоць уплыу 
«мовы шагания», мовы ахопленай рэвалю-
цыйным парывам грамады на верш паэта 
быу значны i вынковы, як ужо распавядала-
ся вышэй, дужа важнай, жыццядайнай для 
яго з 'яуляецца сувязь з фальклор най 
стых1яй. Чытаючы вершы «Пад астрожнай 
сцяной», «Жаць дае батрачка рана...», «За 
песш i cacOHKi-.» i 1нш., м1жвол1 звяртаеш 
увагу на ix шматлж1я народна-песенныя 
матывы i вобразы, кампаз1цыйныя прыёмы, 
рытмка-1нтанацыйныя aca6nieacui i iHm 

Апошн)м часам чытацкае успрыняцце 
творчасщ У. Маякоускага ктотна змян1-
лася, прычым не у бок павышанай защ-
кауленасш, прыхтьнасц1 да яе, а у бок 
прыкметнага «пахаладання». На тое ёсць 
некальы прычын — аб 'ектауных i суб ек-
тыуных. М1жвшп прыгадваецца назфанне 
Ягора 1саева, я и неяк nicay, «што У. Мая-
коускага «засхематызавал», «заупростили», 
стал1 «падганяць» паэз1ю пад яго схему. Як 
бы там Hi было, Hi у яшм выпадку нельга 
аяходз1ць з вузых уяуленняу пра У. Мая-
коускага, якц па словах А. М^хайлава, пры 
усёй сваёй «трывалай прывязанасц! да 
!мгненнай сучас насщ, HiKoni не быу за-
лежны ад кан 'юнктуры, ён жыу тым, пра 
што nicay, ён не iMiTaeay пачуцщ — ён 
адчувау, яго паэз1я, яго пафас — гэта 
страсць перажытага». I з гэтым цяжка не 
пагадз!цца. Акрамя усяго У. Маякоуск1 быу 
«каралём метафар», тонюм л!рыкам, глыбо-
KIM анал1тыкам. аб чым сведчаць, напры-
клад, наступныя ради аднаго з яго 
незакончаных вершау: 

Ты посмотри какая в мире тишь 
Ночь обложила небо звёздной данью 

в такие вот часы встаёшь и говоришь 
векам истории и мирозданью. 

(«Неоконченное»). 
Я. Смелякоу, думаецца, правильна падк-

рэсл i ва у. «Маякоуск! валодау умением 
побач з заду шэу най страфой став1ць 
гнеуную, побач са стрыманай—грамавую. 
I усе яны служыл1 яму верай i праудай...». 
Да таго ж ён быу мастаком, яы вызначауся 
прашшпвай наз1ральнасцю i далёкай пра-
дбaчлiвacцю. Перачытваючы творы паэта. 
3yciM нядауна давялося патрашць на радк1. 
яюя багата пра што гавораць нам. Ра ней 
яны не асаблша каб афшав&гпся, а таму 
застал1ся практычна невядомым! чытачу: 

Вижу 
в будущем — 

не вьмыслы мои: 
рупоры бумаг 

орут об этом громко нам— 
будет 
за столом 

бумага 
пить чаи, 

человечек i 
под столом 

валяться сксмканным. 
Вучоба М. Танка у У. Маякоускага была 

незвычайна плённай. PycKi паэт падказвау 
свайму маладому заходнебеларускаму кале-
гу патэниыяльна перспектыуныя шлях1 
разв1идя верша, арыентавау на няспынныя 
nouiyKi i узбагачэнне арсенала выяуленчых 
прыёмау i сродкау свайго шсьма. У. Мая-
KoycKi стау для яго паэтам, яи пашырыу 
эстэтычныя межы n » 3 i i , наватарам, як1 
здолеу увесц1 у паэзто героя, як! мысл1у 
катэгорыям1 светавай пал1тык1, падпарадка-
вау na33ii новыя тэматычныя i праблемныя 
сферы, яюя л1чыл!ся непаэтычным1». Услед 
за Л . Мартынавым адносна У. Маякоуска-
га М. Танк меу усе падставы сказаць 
наступнае: «Ён сцёр у MaiM уяуленн} межы 
пам1ж паэз1яй i жыццём, адкрыушы мне, 
юнаку, што паэз1я — гэта жыццё, а жыц-
цё — паэз1я». 

Макс1м Танк, чалавек-легенда... Герой 
Сацыял!стычнай працы, акадэмк АН Бела-
pyci, лаурэат Лен1нскай i шматлк1х Дзяр-
жауных прэмй С С С Р i БССР, на працягу 
дзесяц1годдзяу першы сакратар, старшыня 
праулення Саюза п1сьменн1кау Беларус1, 
дэпутат Вярхоунага Савета СССР i БССР, 
народны паэт Беларуси. 

Нядауна, 21 мая, давялося наведаць 
паэта, яшчэ раз дакрануица да яго клопатау 
i трывог, як HiKoni, драматычна-балючых. 

Хворы паэт. Мажная постаць, але не тыя 
алы, шчырая радасць i ветл1вая добразьЕЧЛ-
васць, але запаволеныя pyxi, звыклая 
дасщпнасць прамаулення, ккрыны у вачах. 
але дужа стомлены твар. Яшчэ больш 
хворая Любоу Андрэеуна — спадарожнща 
жыцця, сяброука i паплечнща яшчэ з часоу 
рэвалюцыйнага змагання. «Гады да гнал i»,— 
кажа паэт, раз-пораз дакранаецца да 
грудаей — стымулятар.. Побач — каталка, 
дауняя спадарожнща знямоглай жонкк 

М. Танк знайшоу час, каб пагугарыць са 
мной. Ведаю, заусёды рады маладым. 
Расказвае пра землякоу-нарачанцау, пап-
лечн1кау па барацьбе, як ix забрау час, 
анал1зуе сённяшн1я пераутварэнн1, камер-
цыял1зацьпо жыцця, чытае вершы пра 
6i3Hec. 

Слеша паэта узважанае, крамяное, трап-
нае у характарыстыках, часам хлёсткае 

•i безапеляцыйнае, але заусёды абгрунтава 
нае. Ва yciM i за yciM — вопыт перажытага. 
гады, мудрасць. Заварожана слухаю аповя .. 
Усё уяуляецца пстарычна значным. I сап 
рауды, што мы ведаем жывога, сапрауднае 
пра Наталлю Арсенневу, Язэпа Драздов1ча, 
Валянщна Таулая, craoyHKi паэта з Я. Купа-
лам i Я. Коласам, яго верс1ю папбел1 Я. Ку-
палы, дэтал1 знаходжання у попьскшЧ 
i савецкай турме? 

Кажу: «Яуген 1ванав1ч, хачу завггаць як-
небудзь з тэлев1з1йшчыкамц зладз1Щ> нешта 
накшталт перадачы, каб для ycix...» «Якое. 
што ты,— адказвае,— памру хутка, браце». 
Здаецца, i не надта каб сентыментальны, але 
унутры нешта сцялася, камяк падступц? да 
горла, памутнела у вачах. Уразша глыб1ня 
усведамлення паэтам сказанага. Сонечнае 
надвор 'е, буянне вясны за акном, птушыны 
спеу, яш занатавала нават магшта фонная 
стужка, яшчэ больш адцян1п1 яго. Чамусьш 
поз1рк упау на вялЫ жалобны партрэт 
еярод KHir з дзвюмя надламаным1 свежым! 
кветка Mi. Нядауна невылечная хвароба 
забрала дачку паэта. 

Размова доужылася гадз1ны. Перапьину 
яе i nacTaeiy кропку ceaiM з 'яуленнем 
B»niKi чорны кот. «Застауся пасля дачк1,— 
кажа паэт,— Kani працую, прыходзщь i 
кладзецца на паперы. Пакщаю, я з iM не 
маю права варагаваць». 

Развеваемся стрымана Паэт бачыць 
мой душэуны стан 

Далёка адысц1 не змог. Прысеу на 
бл1жэйшую лауку. Hi4ora не зауважалася 
Перад вачыма стаяу ён. Хацелася хоць чым 
дапамагчы паэту. Класку i пакуль што 
сучасшку. 

М. У. M l КУЛ 14, 
кандыдат ф(лалапчных навук, дакта-

рант |нстытута лггаратуры 1мя Янк1 Купалы 
Акадэмн навук Беларуси 

Уладзгжр Маякоусш 
i МакЫм Танк 
( Д а пытання аб пераемнасщ 
щэйна-эстэтычных традыцый) 



Далучэнне 
да прыгажосщ 

Ва ушвератэце створаны усе умовы, каб заняцца люб1май 
справай. Мноп'я студэнты з ахвотай наведваюць занятю' па 
выяуленчаму мастацтву, удзельшчаюць у выставах. Вы-
кладчык! кафедры выяуленчага мастацтва робяць усё 
магчымае, каб юнак! i дзяучаты далучалкя да Прыгожага, 
павышал) свой жтэлектуальны i мастацю узровень. 

На здымку: на занятках па выяуленчаму мастацтву. 
Фота У. C A P O K I НА. 

Метадычная работа 
Нядауна вучэбна-метадыч-

ны аддзел праанал1завау стан 
метадычнай работы' на асоб-
ных кафедрах i факультэтах. 
Вывучэнне гэтага пытання 
паказала, што большасць вы-
кладчыкау 1мклуцца разнас-
тащь методыку выкладання, 
абменьваюцца вопытам рабо-
ты. 

На матэматычным факуль-
тэце, напрыклад, Вучоная ра-

чэбна-метадычны семшар. 
Студэнтам1 факультэта да-

статкова шмат абараняецца 
метадычных курсавых i дып-
ломных прац. Але ix узровень 
нельм i Hi3Ki... Метадычныя 
работы не забяспечаны мет-
адычнынм дысцыплшам1. 

Пэуную карысць студэнтам 
п ант на прынесщ распрацава-
ная тут праграма асноуных 
i альтэрнатыуных курсау па 

Сустрэча са студэнтам1 

Ёсць у каго 
павучыцца 

да заслухала пытанне «Мет-
адычная работа на кафедрах 
факультэта i меры па яе 
удасканаленню». Аналапчныя 
праблемы разглядалкя на 
пасяджэнш кафедрау. Толыа 
за мшулы год i 5 месяцау 
гэтага года выкладчыкам1 фа-
культэта надрукавана 9 мет-
адычных дапаможнжау i 6 ар-
тыкулау, 10 тэзюау дакладау, 
прысвечаных методыцы. Ся-
род актыуных аутарау С. М. 
Алыцкая, В. К. Бойка, 
В. В. Дайняк, 3. М. Наркун, 
Г. Ч. Шушкев1ч (матф1з1ка), 
Л. У. Клрылюк (анал1тычная 
геаметрыя), М. А. Маталыцю 
(тэорыя !мавернасцей) i iH-
шыя. 

Выкладчык; факультэта вы-
ступ^ з метадычным] паве-
дамленням! на семшарах i 
канферэнцыях. У прыватнас-
ui, трэба адзначыць плённы 
удзел у аргашзацьп i пра-
вядзенш канферэнцьп матэ-
матыкау Беларуа, якая прай-
шла летась у Гродне. 

На кафедры алгебры, геа-
метрьп шырока практыкуюцца 
адкрытыя лекцьп i ix абмерка-
ванш. Таюя лекцьп да-
л\ Т. У. Капылова (дарэчы, на 
беларускай мове), А. В. Кар-
люкоу, В. В. Ciray, Ю. П. За-
латухш i 1нш. Шкада, што на 
друпх кафедрах такая форма 
работы не атрымала распау-
сюджання. Не працавау i ву-

шфарматыцы i вьиичальнай 
тэхнщы. Студэнты, яыя зай-
маюцца па гэтых праграмах 
атрымаюць дадатковую спе-
цыяльнасць — выкладчык ма-
тэматыю i выл1чальнай тэхш-
Ki. 

На кафедры агульнага i 
славянскага мовазнауства та-
ксама ёсць шмат павучальна-
га. Так , праведзены 
адкрытыя практычныя 
занятю HacxynHbiMi вы-
кладчыкамк Г. Д. Кацельшка-
вай, Л. В. Рычковай, 
Л. В. Груль. 

У навучальны працэс шы-
рока укараняецца камп 'го-
гарная тэхшка. Некаторыя 
выкладчыю выкарыстоуваюць 
у сваёй працы вучэбна-кант-
рольныя праграмы па выкла-
даемых дысцышпнах у дысп-
лейных класах. Чатыры кам-
п 'ютэрныя праграмы атры-
мaлi станоучую ацэнку на 
pэcпyблiкaнcкiм конкурсе. Ра-
ботн!кам1 кафедрау распраца-
ваны i выдадзены некалью 
вучэбна-метадычных дапамо-
жнжау па мовазнауству, дэ-
рывацыйнай граматыцы, лшг-
вктычнай статыстыцы. Зараз 
вядзецца работа па стварэнню 
праграм па камп 'ютэрызацьп 
дысцыплш на беларускай мо-
ве. 

Я. КАНДРАТОВ1Ч, 
метадыст вучэбна-мет-

адычнага аддзела. 

Дапаможнж 
для аб1турыентау 

Выдавецтва ун1верс1тэта падрыхтавала i выпусцша 
у свет метадычны дапаможнш для аб1турыентау па 
беларускай мове i л1таратуры. 

У I'M змешчаны метадычныя парады, як рыхтавацца 
i nicaub сачыненне, даюцца узоры 20 сачыненняу 
рознага жанру. 

Каштуе KHira 300 рублёу . Набыць яе вы можаце 
у вучэбна-метадычным аддзеле (п . 206 i 404 ) . 

Нядауна адбылася сустрэча юраунщтва ВНУ з мужчынс-
кай валейбольнай камандай ун1верс1тэта. Аб тым, з якой 
мэтай i як яна праходзша, мы nanpacini расказаць дэкана 
факультэта ф1з1чнай культуры Георпя Яустратав1ча 
Гайдашава. 

За апоштя трыццаць гадоу 
мужчынская валейбольная ка-
манда ун)верс1тэта (трэнер 
Паняшын Анато1лй Афанась-
ев1ч) упершыню заняла пер-
шае месца у Рэспублжанскай 
спартак^ядзе, выйграла у так1х 
моцных камандау, як каманда 
Беларускай акадэмп ф1з1чнага 
выхавання, Гомельскага уш-
вератэта, Беларускага дзяр-
жаунага ун1'верс1тг>та i iHin. 
У яе складк-, у асноуным, 
студэнты першых i Apyrix 
курсау факультэта ф1з1чнай 
культуры. Спартсмены за ад-
31н год паднялкя з 9 месца на 
I i заслужыл1 права удзель-
Hi Чаць у сусветнай yHieep-
аадзе студэнтау. На жаль, 
выкарыстаць гэтае права iM( 
бадаи^не давядзецца, пакольк1 
для гэтага патрэбна многа 

валюты. Сярод лепшых irpa-
коу -— ветэран каманды, сту-
дэнт 4 курса Лойша М1калай 
i лепшы нападаючы — сту-
дэнт 2 курса Папай Артур. 

Актыуны удзел у cpapMipa-
ванн1 i падрыхтоуцы каманды 
прымау яе куратар — загад-
чык кафедры спартыуных 
гульняу дацэнт Карчэуск1 
Уладз1м1р MaKciMaei4. 

Сустрэча з к1раунщтвам 
праходз1ла ва урачыстай ат-
масферы, з кветкам1 i безалка-
гольным1 HaniTKaMi. Яе 
удзельтю абмянял1ся думка-
Mi. Студэнты i выкладчык! 
факультэта ф1з1чнай культуры 
выказал1 свае пажаданн1 у ад-
,носшах паляпшэння матэры-
яльнай базы для навучальнага 
працэсу. 

3 вялжай цеплынёй пав!Н-

^ „ «. 
шавау перможцау з залужа-
ным после хам рэктар унь 
верс)тэта А. В. Бадакоу. У вы-
ступленн1 ён адзначыу ролю 
ф1з1чнага выхавання у жыцщ 
чалавека, зазначыу ролю вы-
кладчыка ф1з1чнай культуры 
i запэун1у, што мраунщтва 
ун1верс1тата i далей будзе 
садзейн1чаць разв1ццю ф1з1ч-
най культуры маральным1 i 
матэрыяльным1 сродкам1. 

Дарэчы, усе члены ка-
манды бьш прэм1раваны. 

Пераможцау naeiTay такс.(^ 
ма i прарэктар па навучальнаи 
"працы Яуген Aлякceeвiч 
Роуба. Ён сказау, што вельм1 
задаволены nocnexaMi валей-
бал1стау i у якасщ балельшчы-
ка сачыу за irpaMi каманды. 

Л1чу, што гэтая сустрэча 
пакладзе пачатак сустрэчам 
к1раун1цтва з людзьм1, «yiH 
заслугоуваюць увагу. * 

Спадзяюся, што пасля 
перамоп нашых валейбалктау 
колькасць яе балельшчыкау 
павял1чыцца. 

Давайце пасмяемся! 

У жыцц! усякае бывае 
Як тольк! жанчыне удалося 

надзець на палец разявы-мужчы-
ны щлюбны пярсцёнак, кола яго 
ранейшых забау звужваецца да 
дыяметра гэтага пярсцёнка. Як 
жа быць? U.i ёсць выхад? Ёсць. 
I прыёмы саскоквання з прыступ-
Ki сямейнага трамвая, выпрацава-
ныя моцнай паловай чалавецтва, 
падзяляюцца на доугаграючыя 
i аднаразовага дзеяння. 

Безадказна уздзейшчае на 
жонку i яе родных упэуненасць, 
што яны параднипся з фанатыкам 
рыбнай лоул1 ni палявання, грыб-
HiKOM ui турыстам. I жонка 
зумрыцца з «паходам1» такога 
здагадл!вага мужа. Але хЬрасць 
у тым, каб яна адпускала вас 
з задавальненнем. 

«Рыбная л1хаманка» найменш 
эфектыуна, бо дзейшчае толыа 
тры месяцы, i, да таго ж, ёю 
могуць захап1цца жонка i цешча. 
Паляванне надзейнае ва ycix 
адносшах, i жонка з ружжом 
i у паляун1чых ботах пакуль 
рэдкая з 'ява. Прауда, i тут ёсць 
недахопы — сезоннасць, але мо-
жна унушыць жонцы, што ты — 
паляушчы-ушверсал. Майце пры-
лады на птушку, на звера, на пух 
i пяро, на pori i капыты. 

Кал! жонка прылтне да вас 
iciii у турпаход, даб1цеся таго, каб 
яна стамшася яшчэ на першым 
кшаметры пад цяжарам рэчмяш-
ка, у яю вы фшком паклал1 прас. 

Лоуля рыбы добрая тым, што 
дзейшчае i з1мой, i летам, i у 

дождж, I у сонечнае надвор е. 
Жонка павщна з нецярпеннем 

чакаць, кал! вы нарэшце пакшеце 
хату. I як толью за eaMi закры-
ваюцца дзверы, з палёгкай уздых-
нуушы, патэлефануе сяброуцы 
i пакл1ча яе на экскурсш у спе-
цыял!заваную краму «Ванда». На 
пытанне « А твой дзе?» адкажа, 
што, дзякаваць богу, на рыбу 
панесла. I скажа гэта з таюм жа 
задавальненнем, з яюм тысячу 
год назад 1зольда паведамьла 
сваёй сяброуцы Брунпльдзе, што 
Трыстана панесла у друп крыжо-
вы паход. 

Аднак ёсць хкрыю, як!х трэба 
пазбягаць. Hi ко л i не хн1кайце 
з-пад полагу Гэменея для выду-
маннай камандз1роук! у, скажам, 
Саратау: дзень ад 'езду i дзень 
прыезду пераутворыцца у адзш 
дзень, кал1, увайшоушы у рэста-
ран «Патсдам», наткнецеся на 
сваю жонку з сяброукай щ 
школьным сябрам. 

А як быць, кал! думка правесщ 
вечарок у халасцяцк!м крузе 
з 'яуляецца раптоунай? Каб не 
прал!чыцца з !мправ!зацыяй, зау-
сёды нядрэнна мець у арсенале ' 
дакладна адпрапаваны прыём. Не 
варта тэлефанаваць жонцы i пры-
мгеыуна лгаць, што сёння сход 
•выбраных членау Таварыства ахо-
вы помшкау i даун1ны. Не, хай 
яна вернецца з работы i са 
здз1уленнем убачыць, . што вы 
ужо у хаце, гуляеце з дзецьм!' 
у воука i сямёра казлят. Для 
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большай перакананасщ рамантуй 
це цешчыну туфлю. Абавязкой 
пазяхайце, зауважаючы пры гэ-' 
тым, што нядрэнна б сёння легчы 
спаць раней. I тут павшен празвь 
нець званок: ваш прыяцель, як 
было дамоулена, звонщь з бль 
жэйшага аутамата. . 

— Цябе, з работы,— буркну-
ла жонка, якой вы з тактычных 
меркаванняу дазваляеце зняць 
трубку. 

— Мяне няма у хаце — 
умольна шэпчаце вы. 

— Позна, ужо сказала, што 
ты ёсць. 1дзц можа у ix што 
здарылася... 

Вы раздражнёна бярэце труб-
ку: «Не-не, i не прасще! Якая 
работа у дзесяць гадзж вечара? 
Жонка слухае вашы рзшию з уз-
растаючым 1нтарэсам. Добра, мо-
жаце аб 'яв!ць мне вымову. 
(Жонка насцярожваецца). Ну 
што ж, пазбауляйце прэми за 
квартал (Жонка набл!жаецца да 
вас). Звальняйце! (Жонка робщь 
вам знак!: мауляу на пару гадз1н). 
I кал1 ласка! Не трэба мне шякай 
камандзфоую у Парыж! Няхай 
едзе хто друп! 

Жонка, пабляднеушы, кажа: 
«Ты што, з глузду з 'ехау? Зараз 
жа адпрауляйся на работу! Пра 
сябе не думает, пра мяне, дз!ця 
падумай!». 

Карыстайцеся гэтым! рэцэпта-
Mi, i кожны ваш адыход з дому 
стане маленьым святам для ся-
м i. Святам, яю заусёды з вам!. 

У. ЯГОРЫЧАУ. 

R | A \ Наш адрас: 
• 230023, г. Гродна, 
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