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HABIHbb 
1дуць уступныя экзамены 
1 чэрвеня пачалюя уступ-

ныя экзамены у наш ушверсь 
тэт на завочную форму наву-
чання. На 325 месцау^^прэ-
тэндуе 435 чалавек. БолЬш за 
усё заяу па ступила на факуль-
тэты педагогии i \1етодык1 
пачатковага навучання, бела-
рускай фшалоги i культуры, 

правазнауства. 

Папярэдш анал1з паказвае, 
што на першы курс пасту-
паюць добрападрыхтаваныя 
абггурыенты. Заканчваецца 
здача эк заменау 15 чэрвеня. 

Л. БАБРОУН1К. 

Псторык — доктар навук 
Аляксандр Мжалаев1ч Не-

*ухрын праиуе загадчыкам 
кафедры псторьп славянсмх 
дзяржау на пстарычным фа-
культэце. Шмат гадоу зай-
маецца ён навуковай дзей-
насию у галше гктарыяграфп. 
Яго распрацоую, i у пры-
ватнаац манаграфш «Змена 
па.^цыгмау у рускай пста-
рыяграфп усеагульнай гкто-

рьп (90-я гады XIX ст.— 
1917 г.)» ляли у аснову 
доктарскай дысертацьи, якую 
ён нядауна з поспехам абара-
Hiy у Белдзяржушверсггэие. 

Рэдакцыя далучаецца да 
шчырых в1ншаванняу А. М. 
Нечухрына з нагоды пры-
суджэння яму вучонай ступеш 
доктара гктарычных навук. 

м. мятлюк. 

3 пашанай да мовы 
Uaproeae пасяджэнне Тэр-

М1н,*1лапчнага цэнтра адбыло-
ся 27 мая. 3 дакладам «Мар-
фемнае словаутваральнае 
йнармаванне беларускай мо-
Жы» выступ iy старшыня цэнт-

ра прафесар П. Сцяцко. 
Затым бьип разгледжаны 

канкрэтныя пытанш гумаш-
тарнай тэрмшалоги. 

С. П А У Л А У . 

Шлях да узаемнасщ 
Па такой тэме 21—22 мая 

у г. Беластоку праходзша микна-
роди а я навуксвая канферэнцыя. 

На канферэнцы! выступш па-
сол Рэспубл1к1 Беларусь у Поль-
ш а Ул. Сянько, прадстаушк 
урада Беларусь а таксама на-
месшк мшктра культуры Поль-
шчы i шшыя афцыйныя асобы. 

Был1 зачытаны прьшйтанш 
удзел ьнжам канферэнцы! ад прэ-
м 'ep-MwicTpa Рэспублж! Бела-
русь В. Ke6i4a, м1Н1стра шфарма-
Ubii А. Бутэв1ча, польск1х афщый-
ных уладау, ваяводы г. Беласгока 
i шшых. 

3 дакладам1 на канферанцьм 
выступи i 34 чалавек!. Апрача 
пленарных паседжанняу, праца-
вал1 дзве секцьп: мовы i л!тарату-
ры, псторьп i культуры. 

Ад Гродзенскага ушвератэта 
у канферэнцы! прынял удзел 
5 чалавек. 3 дакладам1 выступил 
прафесар С. Габрусев1ч— «Суп-
рацоунщтва Гродзенскай су поли 
БФК i Беларускага грамадска-
культурнага таварыства у Паль-
шчы: праблемы i перспектывы», 
загадчык кафедры мовазнауства 
прафесар П. Сцяцко— «Беларус-

ка-польскш кантакты " у галше 
матэрыяльнай культуры i ix ад-
люстраванне у народнай мове 
Гродзеншчыны», загадчык кафед-
ры беларускай культуры прафе-
сар А. Пяткев1ч —«Праблемы 
школьнщтва нацыяналшых мен-
шасцяу у Беларуа i Польшчы», 
загадчык кафедры пальскай л^та-
ратуры i культуры дацэнт С. Му-
cieHKa — «Падрыхтоука настауш-
кау пальскай мовы i л1таратуры 
на Беларуси праблемы i перспек-
тывы», загадчык кафедры бела-
рускай л 1таратурй дацэнт К. Лец-
ка—«Навук овая канцэпцыя да-
следавання Базыля Каваленча. 
Беларуская рамантычная л Мара-
ту р а на старонках газеты «Ку-
р 'ер лггаратурна-навуковы». 

Шмат было дакладчыкау i з 
г. М1нска. 

Напрыканцы канферэнцьп яе 
удзельнш наведат г. Гайнауку, 
дзе азнаёмшюя з бел а рус к im 
лщэем, з царквою св. Мжалая. 

На заключным пасаджэнш 
было вырашана наступную кан-
ферэниыю па згаданай праблеме 
правесщ на Беларусь 

П. СЦЯЦКО. 

Присвоена званне 
прафесара 

Атэстацыйная камю1я пры-
своша вучонае званне прафе-
сара доктару ф1з1ка-матэма-
тычных навук Аляксандру 
Антонав1чу Пякарскаму. Яго 
iM* добра вадома у матэма-
тычных колах не толыа Бела-

руси але 1 за мяжои. 

Далучаемся да вшшаван-

няу i зычым навукоуцу новых 

творчых поспехау. 

К. ВЕРБАВА. 

.Штаратура яднае народы 
26—29 мая у нашым ужверспгэце 

прайшла навукова-тэарэтычная канфе-
рэнцыя «Узаемадзеянне лпаратур у сус-
ветным Л1таратурным працэсе». У ёй 
прынял1 удзел навукоуцы Гродзенскага 
ужвератэта, а таксама л1таратуразнауцы 
з М1нска, Гомеля, Вщебска, Мазыра, 
Брэста, Днепрапятроуска. 

Кан^ерэнцыю адкрыл! першы прарэк-
тар А. I. Васкабоеу i дэкан фшалаг1чнага 
факультэта М . I. Канюшкев|ч, як1я 
naeiTani удзельнжау канферэщы1 i пажа-
flani iM пленных навуковых зносж. 

На пленарным пасяджэнж прагучала 
5 дакладау, праблематыка ямх ад-
люстроувала асноуныя напрамк! кампа-
ратыуных даследаванняу. I. В. Шаблоус-
кая у ceaiM канцэптуальным дакладзе, 
у ямм был1 выказаны слушныя прапано-
вы па развщцю беларускай кампара-
тывктык!, спыншася на праблеме успры-
мання замежных Л1таратур у беларускай 

лкаратурна-мастацкай свядомасцг 
Значную цжавасць выилтау да-

клад В. Л. КалашнЫавай, як1 быу 
прысвечаны руска-французсюм niiapa-
турным сувязям X V I I I ст. Аутар даклада 
прадэманстравала сам працэс трансфар-
мацы) л1таратурных уздзеянняу у арыгн 
нальна-самабытную л1таратурную твор-
часць. 

Вял1кую цжавасць выкл1кал1 таксама 
даклады С . А. Лысенка аб тыпалапчнай 
агульнасц! укра^нска-рускай драматурги 
20-х гг. нашага стагоддзя i Г. П. Тварано-
814 — аб адносна маладаследаваных бе-
ларуска-пауднёваславянск1х узаемаадно-
стах . 

На Apyri дзень работа канферэнцы! 
была працягнута у секцыях. 

(Матэрыялы канферэнцы! чытайце на 
2-й стар.). 

На здымку: удзегьн!к! канферэнцьм. Фота У.САРОК1НА. 

1нтэрв 'ю у нумар ПРЫЕМНЫЯ УРАЖАНН1 
ДОКГАР Ф1ЛАЛАГ1ЧИЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР В. Л. КАЛАШН1КАВА (ДНЕПРАПЯТРОУСК) 

— Вашы уражанн! ад канфе-
рэнцы!! 

— Уражанш вельмi прыем-
ныя. Нечакаш для сябе... Мок 
1ншым, чаму нечакана? Па наву-
ковых працах я day но знаёма 
з гродзенскМ даследчыка/ni, i 
праз гэты Ытарэс узнасла жа-
данне прыехаць на канферэнг 
цыю. У Беларуси я упершыню 
t вельм! рада, што мае знаёмства 
з KpaiHaH пачалося з Гродна, 
з Гродзенскага yiieepciT3Ta, дзе 
праиуе група арыгшальна ду-

маючых вучоных, якич у вогуле не 
адчуваюць сябе у штэлектуаль-
най аддале насц1 ад цэнтра у су-
часнай навум i якЫ працуюць 
над самыми актуальными, самыли 
щка вы MI проблемами 

Горад Гродна пакарыу мяне 
як горад са старажытнаи г1сто-
рыяй, у якой пераплятаюцца 
шлях1 розных нарооау. 1 законо-
мерна, што такая навуковая — 
на высокЫ узроун1 праведзе-
ная — канферэнцыя адбылася 
менаата тут. Хочацца верыць, 

што гэта канферэнцыя — тольк! 
пачатак буду чаи традыцы^ рэгу-
лярных ампоз1умау вучоных роз-
ных KpaiH. 

— Вашы пажаданн!) 
— Зараз i Украсна, i Бела-

русь уступш у перыяд актыунага 
пошуку мок на родных кантактау, 
i хацелася б, каб сярод мноства 
новых кантактау не страцыкя 
папярэдшя сувяз1 i каб сла-
вянская народы, адчуваючы кож-
ны сваю самабытнасць, не стра-
цш патрэбнасц1 ва узаемаузба-
гачальных зноанах. 

ВАЖНЫЯ ПЫТАНН1 
Надзвычай важны я для 

жыцця ушверспэта пытанш 
абмеркавала на ceaiM апошшм 
пасяджэнш Вучоная рада. 
Адбылося зацвярджэнне ву-
чэбных планау факультэтау, 
зроблены анал13 камерцыйнай 
дзейнасщ ун1верс1тэта. 

Члены рады разгледзел! 
i зацвфдзш1 комплексны план 
выхаваучай работы са сту-
дэнтам1. 

Зацжауленая размова 1шла 
аб далейшым удасканаленн1 
структуры ушверсггэта Ад-
значалася, што перш за усё 
трэба удакладнщь проф1ль 
ун1верс1тэта. Рэктарам А. В. 
Бадаковым прапанавана ад-
крыць падрыхтоуку спеиыя-
Л1стау па замежных мовах; на 
базе завочнага аддзялення 
адкрыць падрыхтоуку гувяр-
нёрау i сямейных педагогау; 

стварыць б1знес-каледж; рых-
таваць практычных пс1хола-
гау. На факультэце праваз-
науства мяркуецца стварэнне 
новых структур. Сгащь на 
чарзе аб 'яднанне двух ф1ла-
лаг1чных факультэтау. Был1 
i 1ншыя прапановы. Але пача-
каем да нечарговага пася-
джэння Вучонай рады. Огво-
рана кам1с1я па разгладу ycix 
прапа но^. 
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ЛI ТАРА ТУ РА ЯДНАЕ НАРОДЫ 
«Беларуская л1таратура 
у кантэксце сусветнай 

л1таратуры» 
Секцыя, прысвечаная прабле-

матыцы беларускай лггаратуры 
у кантэксце л1таратур KpaiH свету, 
працавала, вщаць, упершыню у 
межах навуковых канферэнцый 
Беларусь Як адзначалася у дакла-
дах, параунальны падыход дазва-
ляе лепш вывучыць i сваё на-
цыянальнае, беларускую л1тарату-
ру у яе тыпалапчнасщ з сусвет-
най, i адметнасщ. 

Дакладчыю прадс*аулял1 да-
вольна шырока вузаускае л1тара-
туразнауства Беларуси тры уш-
верс1тэты — Беларуси Гродзенс-
Ki, педагапчныя шстытуты 
(Мшск, Мазыр). Закранаш твор-
часць беларусих шсьменнжау 
розных стагоддзяу (ад Я. Лу-
чыны да М. Багданов1ча, ад Я. Ку-
палы да I. Шамяюна i А. Разана-
ва). Закраналкя праблемы узае-
мных уплывау, перакладау, да-
кладчыи звярталкя да падра-
бязнага анашзу асобных творау 
беларусюх тсьменнжау i за-
межных, ix пра0лематык1 i паэты-
Ki. 

Анал1з верша Яни Лучыны, 
прысвечанага стагоддзю з дня 
нараджэння' Байрана, дазвол1у 
паставщь фаблему уплыву твор-
чай асобы вялжага англшскага 
паэта, рамантычнага щэала у ix 
прыцягальнасщ (даклад К. I. Ле-
д и ) . Перакладчыцкая дзей-
насць М. Багданов1ча, даследава-
ная у дачыненш да антычных 
аутарау, навяла на роздум аб 
антычных узорах у яго творчасщ, 
характерней с1мволщы i м1фала-
пзму (даклад Д. М. Лебядзев1ча). 
Згадаем пра сумны лёс бела-
рускай культуры: М. Багданов1ч 
чытау антычных miaciKay у apbiri-
нале, а яго наследит не магл1. 
Чаму так? IJi беларусы не Marvii 
вывучаць клаачную фшалопю 
у ceaix В НУ? Да гэтага часу 
у нашых вну няма класмчных 
аддзяленняу. 

У дакладзе У. I. Каялы 
прагучал1 вышю рушпвых досле-
дау у галше беларускага перакла-
ду баек I. А. Крылова. Тэкставы 
анал1з арыгшалу i розных ва-
рыянтау яго гучання па-бела-
руску дапамог бачыць страты 
1 знаходю пры захаваиш зместу 
i мастацюх вартасцяу. Упершыню 
прагучал! пераклады Друцкага-
Падоярэзскага, выдадзеныя у 
Вшьт у 1926 годзе, 1мя якога не 
трашла Hi у адзш з беларусих 
даведнжау, хаця у беларускага 
перакладчыка Крылова быу вы-
дадзены зборнж ceaix сатырыч-
ных вершау. Так што навукова-
даследчыцк! пошук працягваецца. 

Большасць дакладау была 
прысвечана пытанням руска-бе-
ларусих i беларуска-русюх суад-

"нальнаму анал1зу тво-
рау 1. Тургенева i Я. Ьрыля. 

(Да-
клад Л. I. Толчыкавай); Ф. Абра-

творчасщ А. Разанава у сувяз1 
з пошукам! новых выяуленчых 
сродкау (дакл. А. Э. Астравух) 
i Я. Брыля у яго прыцягненш да 
асобы Л. М. Талстога (дакл. 
В. Б. НЫфаравай). 

Зацжауленыя дыскусп па пра-
блемах рамантызму, л!рычнай 
прозы, пахалоги жаночага ха-
рактеру, свабоды творцы, тэарэ-
тычных аспектах кампаратывю-
тып суправаджал1 выступ/ieHHi 
дакладчыкау. Яны сведчьин аб 
тым, як рашуча пачало бела-
рускае лпаратуразнауства пераа-
дольваць каноны i стэрэатыпы 
часоу панавання афщыйнай уза-
коненай дактрыны сацыялютыч-
нага рзал1зму, якая акцэнтавала 
этычныя, щэалапчныя падыходы, 
сацыяльны анал1з i абвяшчала 
другарадным1 усе астатн1я метады 
i мастация noniyici. 

Работа секцьп сведчыць як аб 
значных здабытках беларусих 
лггаратуразнауцау у галше ру-
Ыстыю з яе спецыф!чным1 асабль 
васцям! успрыняцця творчасц1 
бл1зкага славянскага народу, так 
i аб увазе да адраджэння на-
цыянальнай ментальнасцд i куль-
туры. На гэтым шляху нас чакае 
вяшкая сусветная л1таратура ycix 
рэпёнау 1 KpaiH, рэцэпцыя якой 
вялЫ гонар кожнай нацыяналь-
най навую, сведчанне яе культуры 
i цывшзаванасць Зразумела, што 
наша беларуская славктыка, гер-
ма Hi стыка, арабютыка залежыць 
ад таго, як павернецца да яе 
вышэйшая школа, у першую чаргу 
yHieepciTara, дзе неаоходна ад-
крываць — як мага хутчэй — но-
выя спецыял1зацы1, яыя дазво-
ляць вывучаць мовы, лтаратуры 
народау свету у шырок1м куль-
турным кантэксце, каб весщ 
надежную прафес1йную падрых-
тоуку перакладчыкау мастацкай 
л(таратуры. 

I. ШАБЛОУСКАЯ. 

перарасло урэшце-рэшт у агуль-
насць творчых адкрыццяу двух 
самабытных паэтау. Адной з цэн-
тральных праблем у рабоце сек-
цы1 стала творчасць А. Пушина 
як з пункту гледжання засваення 
традыцый заходнееурапейскай ль 
таратуры (Ягорау I. В., Фяду-
та А. I.), так i успрыняцця 

nymxiHbiM антычнай лггаратуры 
у яе перакладах на рускую мову. 
Даклад Г. У. Ярмоленка, прысве-
чаны атрыбуцы! рэцэнзп на пера-
клад «Ыады» Гамера Гнедз1чам, 
з HBiycn цудоуным прыкладам 
комплекснага фшалапчнага да-
следавання. 

I. ЯГОРАУ. 

«Праблемы рускай 
i замежнай л1таратуры» 

На пасяджэнш секцьп было 
прадстаулена 5 дакладау. Кожны 
з ix увабрау у сябе анал4тычны 
падыход да даследуемага матэ-
рыялу, глыбокае веданне фактау 
i сур 'ёзную метадалапчную пад-
рыхтоуку. 

Вельм! арыпнальны i пра-
ктычна невядомы матэрыял быу 
прадстаулены у дакладзе А. С. 
Штрапольскага, я и прысвячауся 
даследаванню apxieay М. Дабра-
любава. Цжавы падыход да пра-

блемы экзютэнцыяльнай фыасо-
(J>ii быу прапанаваны у дакла-
дзе А. Ю. Захарава. 

Але трэба адзначыць, што не 
заусёды паведамленн! дакладчы-
кау знаходзш жывы водгук у слу-
хачоу. Прычынай гэтага, мабыць, 
можна л1чьщь ве;1ьм! шырош 
спектр тэм. 

Дабав1м, што даклады пера-
конваюць у прафес1янальным эн-
тузхазме ix аутарау. 

А. ЗАХАРАУ. 

«Праблемы параунальна-
г1старычнага вывучэння 

л1таратур: тэарэтычны аспект» 
Было прачытана 8 дакладау. 

Тэматычны дыапазон дакладау 
вельм! шырою: канцэпцыя асобы 
у рускай i еурапейскай Л1тарату-
рах канца XIX — пачатку XX 
ст. (Л. С. Дарошка i А. Г. Kiea-
ка — Брэст), жанрава-тыпалапч-
ныя аспекты драматурги (С. Я. 
Ганчарова-Грабоуская, Г. Л. Не-
фапна — MiHCK), спецыф1ка па-
фасу мастацкага твора i раман 

была вельм! цжавай i творчай. 
Знос1ньцдаследчыкау пам1ж сабой 
дазвалял1 пашырыць свой навуко-
вы кругазор. 

У заключэнне удзельн1к1 адз!-
надушна адзначыл1 добрую арга-
н1зацыю канферэнцы1 кафедрай 
рускай i замежнай л1таратуры. 
Прыемна, што правядзенне наву-
ковых канферэнцый у ГрДзУ 
становщца добрай традыцыяй, 

н о с ш , п а р а у н а л ь н а м у анал13у т в о -
— I . 1>р " 1 — 

4. Вайлупава! 
D. Аорама1 
олчыкавай); Ч>. АЬра-

мава i А. Жука (даклад Т. М. Ло-

Гурп 
(даклад В. М. Вайлупавай); f. Me 
лежа i Ф. Аорамава 

Шамяина у кантэксце рускай 
сучаснай прозы (даклад Г. М. Да-
шкев1ч). Глыбопм пранкненнем 
у творчую б1яграф1ю майстроу 
беларускага прыгожага пкьмен-
ства вызначалкя даследаванн! 

«Руска-заходнееурапейск1я 
л1таратурныя сувяз1 » 

Тэматыка дакладау, прадстау-
леных на гэтай секцы1, была 
надзвычай разнастайнай як па 
матэрыялу (руская i англшская, 
французская, нямецкая, лащнаа-
мерыканская Л1таратуры), так 
i па прынцыпах даследавання, 
падыходу да яго. Лггаратурнае 
уздзеянне, тыпалапчная агуль-
насць, творчая палемжа — вось 

далека няпоуны пералж аспектау 
вывучэння узаемадзеяння рускай 
i заходнееурапейсих л^таратур. 

Асабл1ва вострую цжавасць 
выкл1кау даклад Г. В. Онша 
«Рильке и Пастернак», я и злучыу 
асвятленне малавывучаных фак-
тау б1яграфп рускага паэта i да-
следаванне творчага уздзеяння 
Рыльке на Пастэрнака, якое 

«прадбачання» (А. В. Карасева — 
MiHCKi Л. I. Мурз1ч — Гродна). 
Некаторыя даклады мел1 харак-
тер пастаноум праблемы (А. В. 
1ваноу — М1нск, Т. У. Сяньке-
в1ч — Брэст). 

Усе даклады бьип па-свойму 
цжавыя. Трэба адзначыць высок! 
навуковы узровень паведамлен-
няу. Дакладчыкам был! зададзе-
ны шматлж!я пытанн1 па некато-
рых праблемах (у асноуным 
ф^ласофскага характару), разгар-
нулюя дыскус!!. Работа секцьп 

якая дазваляе абменьвацца BbiHi-
кам1 даследаванняу, падтрымл1-
ваць высок! навуковы тонус. 
Хацелася б, каб аналапчныя 
канферэнцьп праводзьлкя i у да-
лейшым. Асабл!вую удзячнасць 
удзельнж1 секцьп прыносяць да-
цэнту кафедры рускай i замежнай 
л1таратуры Т. Р. Оманавай, im-
цыятару канферэнцы!, чалавеку, 
я и удыхнуу жывую душу у сам 
замысел навуковых 3HociH бела-
русих лггаратуразнауцау. 

Г. НЕФАГ1НА. 

Удзельнш канферэнцьи — у люстэрку этграм 
Г. В. ЕРМОЛЕНКО. 

Он с математикой дружил, 
Но как-то проявил беспечность: 
Восьмерку боком положил— 
И получилась бесконечность. 
Но результат зато упрочен 
Линвостатистики трудом, 
И посвящен солидный том 
Сопоставленью двоеточий. 

О. Л. КАЛАШНИКОВОЙ 
Профессор из Днепропетровска 
Одета не очень броско, 
Но чувствуешь вкус, 
И сражен весь Союз 
Милой дамой из 

Днепропетровска. 
О российских и об иностранных 
Говорила професор романах, 
Комаров и Прево, 
И Чулков с Мариво 

Вдруг в глазах заплясали 
канканом. 

И. В. ЕГОРОВУ 
Откуда брался пыл его? 
С энергией и прилежаньем 
Он занялся (но отчего?) 
Веселым делом созиданья. 
Стило — как мастерок в руке, 
И созидает автор верно 
Воздушный замок на песке 
В согласии с проектом Стерна. 

Т. В. КОВАЛЕВОЙ 
Был труд ее и кропотлив, 

и сложен: 
Листок на две колонки 

расчертив, 
Она смогла исследовать дотошно 
В двух повестях и фразу, 

и мотив. 
И среди всех ее словесных 

кружев 
Идея посетила нас одна: 
Какая разница — Жорж Санд 

или Бестужев? 
Ведь оба были все равно 

в штанах. 
Т. Е. АВТУХОВИЧ 

Седина пробивается в волосе, 
Воцарилось волнение в голосе, 
В голове Аввакум или Полоцкий, 
К сожалению, нам не понять. 
Позже будут культуры историки, 
Разгребая обломки риторики, 
Все дорожки, что ею проторены, 
Очень долго искать. 
А пока — Древней Руси эмоции, 
В водах моря Житийного 

лоции, 
Старых «Слов» синкретический 

звон. 

Все равно разобраться 
в предложенном. 

Осознать глубину мы не можем. 
Лишь 

Лихачев. Только он. 
Г. В. СИНИЛО 

Она парит. Со взмахом крыльев 
Опора из-под ног ушла. 
А Пастернак, Марина, Рильке— 
Как перья из ее крыла. 
Поэт лишь инструмент для Бога. 
У каждого своя судьба: 
Вы — словно скрипка-недотрога, 
Я — Ерихонская труба. 

Автор эпиграмм 
А. ФЕДУТА. 

1нтэрв Ю 
у кулуарах 

Доктар фшалапчных на-
вук прафесар I. В. 111а-
блоуская (БДУ). 

— Вашы уражанн! ад канфе-
рэнцый 

— Канферэнцыя пактула 
вельм1 прыемнае уражанне. Ча-
ну? Тому, што гэта першая 
у iicTopbti беларускага л'парату-
разнауства канферэнцыя па уза-
емасувязях. Прыемна, што яна 
прайшла у вашым молодым 
уншерсгтэце, я/а пераняу у дадзе-
ным выпадку традыцы1 Бела-
рускага дзяржаунага ушверсггэ-
та, дзе такт канферэнцыi пра-
водзшся на працягу 70-х гааоу. 

Канферэнцыя пабуджае пас-
тавщь некаторыя пытанни Я Л1-
чу, што вольная Беларусь па-
вмна развшаць уласную л1тара-
туразнаучую навуку ва ycix 
напрамках. Для чаго патрэбна 
праводзщь токЫ канферэнцый 
рэгулярна. Тану пажадана, каб 
гэгыя канферэнцый занацавалкя 
за ГрДзУ як фактар навуковых 
зносш. Перспектыуным у гэтай 
сувяз1 з 'яуляецца тое, што у 
ГрДзУ адкрываюцца новыя спе-
цыялаацыЪ у прыватнасци пала-
нктыка. Неабходна вам, фыола-
гам, i нам працаваць у гэтым 
намрунку, адкоываць Ышыя спе-
цыял1зацыи па слав/стыцы, па ра-
нана-гернанскай фыалогй, рых-
таваць спецыялктау па кла-
С1чных мовах. 

Яшчэ раз падкрэслю, Аг о 
Беларусь як свободная, при-
лежная дзяржава павшна нець 
уласныя кадры. Неабходна раз-
в'шаць i уласную беларускую 
арыентолктыку: кожны белорус 
павшен нець патэнцыяльную ма-
гчымасць вывучаць мову i куль-
туру народау усяго свету, у пры-
ватносц'1 Япони, 1нды1, Ютая 
i г. д. Безумоуна, стварэнне 
беларускай арыенталктыы пы-
танне часу, але ж кал1-нфидзь 
трэба пачынаць. г 

Аглядваючы гэгыя заданы, 
прыходмш да думы аб тым, 
што беларуская лааратуразнау-
чая навука, на жаль, пакуль што 
знаходз'щца у загоне, таксама як 
i гумаштарная адукацыя у цэ-
лым. Няма выданняу па капара-
тывктыцы, няма шшамлфных 
даследаванняу. ЯИж шшын, для 
нацыг гэта вельш важна. 

Неабходна разв1ваць ушвер-
С1тэты як цэнтры навукг i куль*^ 
ры. Ва усгм свеце узровеЛ' 
цывыиаванасцi нацыг вызначМ 

ецца узроунем уншерс/тэцкай ис? 
вуки Чаму, напрыклад, ва 
ушверс/тэце чэшскага города 
Карлавы Воры штогод каля 
8 студэнтау вывучаюць бела-
рускую нову i культуру? Чаму 
нашы беларускш хлопцы i дзяу-
чаты пазбаулены гэтай магчы-
насщ вывучаць любую мову 
свету? 

Я л1чу, што няма неабходнас-
ц1 даказваць, што у цывыяава-
най нацы/ павшна быць разва-а 
уяуленне пра усе культуры проз 
прызму сваей нацыянальнай мен-
тальнасцд Свае проз чужое, 
чужое — праз свае — гэта неаб-
ходная умова нацыянальнага 
самавызначэння. Вось чаму, я л«-
чу, было б злачынствам абмя-
жоуваць русктыку, але поруч 
з русктыкай неабходна разв1-
ваць i Ышыя Kipynici фЫала-
ггчнай навуки Увесь мастацк/ 
вопыт сусвету патрэбен белору-
сам сёння. 

Як яшчэ одна частка гэтай 
складанай задачы развщця бела-
рускага лгтаратуразнауства—не-
абходнасць стварэння сваей Ра-
ды па абароне дысертацый. У сё 
гэта вельм1 важна, бо фЫалогЫ, 
у цэлым гумаштарная навука, 
крае вялисую ролю у формиро-
вании i памнажэнш духоунага 
патэнцыяла асобы i нацыи 

I апошняе. Я хочу адзначыць 
вельмi высот навуковы узровень 
канферэнцый У вогуле, у горадзе 
ведаюць i любяиь свой ynieepci-
ТЭТ. Сапрауды, Гродна — ушвер-
спэцкг город. Можа, гэтаму 
спрыяюць кастчныя сыы. Не 
забудзьце: Гродна — амаль што 
геаграфгчны цэнтр Еуропы, тому 
закономерна, што канферэнцыя 
па узаемасувязях лпаратур 
прайшла менавпа у вашым 
горадзе, дзе ёсць свае традыцый 
перш за усё традыцыя cyicna-
вання прадстаунисоу розных на-
цыянальнасцеи, канфесш, куль-
тур. 

Матэрыялы аб канферэнцьп 
рускай i замежнай л1таратуры 

падрыхтавала дацэнт кафедры 
Т. Я. АУТУХОВ1Ч. 
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Юрыдычная 
даведка 

Новыя памеры 
платы за 
навучанне 

31 мая г.г. выдадзены загад 
рэктара за Ne 326 «Аб аргашза-
цьп прыёму студэнтау, яия бу-
дуць займацца на дагаворнай 
падставе, i аб устанауленш платы 
за навучанне у 1993/94 на-
вучальным годзе». 

Згодна з загадам, для сту-
дэнтау, яия заключйюць дагаво-
ры аб набыцш першай (другой) 
вышэйшай адукацьп пасля 1 чэр-
веня г.г. установлены наступныя 
памеры платы за навучанне: 

1. Для грамадзян РэспублЫ 
Беларусь: педагапчныя спецы-
яльнасц! — 50 ООО рублёу (завоч-
ная форма навучання); 100 000 
рублё^ (дзённая форма); 

юрыдычныя, эканам1чныя, iH-
жынерныя спецыяльнасцд: 100000 
рублёу (завочная форма); 200 000 
рублёу (дзённая форма), if 

Для грамадзян жшых дзяр-
жау СНД памеры платы ;гакш: 

на юрыдычныя, эканам1чныя, 
|нжынерныя спецыяльнасф — 
200 000 рублёу для завочнжау, 
300 000 рублёу для вячэрнжау 
i 400 000 рублёу (дзённая форма 
навучання). 

Зменены памер платы i для 
тых студэнтау, я ш заключыл! 
да^юры аб набыцщ першай 
(р угой) вышэйшай адукацьп да 
1 чэрвеня г.г. Так, грамадзяне 
нашай рэспублж1 павшны запла-
цщь за навучанне юрыдычным, 
эха наличным, шжынерным спе-
цыяльнасцям — 90 000 рублёу 
(завочшп), 140000 рублёу (вя-
чэршн) i 180000 рублёу на 
дзённым навучаннь Для гра-
мадзян шшых краш — адпаведна 
180 000, 270 000 i 360000 рублёу. 

У адпаведнасщ з дзеючым 
заканадауствам, заключэнне ш-
дывщуалвных дагаворау аб пад-
рыхтоуцы спецыялютау з вышэй-
шай адукацыяй будзе праводзщца 
тольк.1 з асобам1, япм на дзень 
пада^л яакументау споуншася 
18 гадоу. 

3 1 чэрвеня уведзены новыя 
пгуиеры платы за пераводы i 
уЖауленне, а таксама за Л1квща-
иЩю запазычанасщ i рознщы 
у вучэбных планах пры узнаулен-
Hi, пераводзе студэнтау або па 
шшай прычыне. Так, за пераздачу 
экзамена (залхку), зал1чэнне кур-
савой працы трэба будзе запла-
цщь 3000 рублёу, за пераздачу 
дзяржаунага экзамена, зал1чэнне 
дыпломнай працы — 6000 рублёу. 

Якая зараз 
стыпендыя? 
Пастановай урада Рэспуб-

niki Беларусь № 324 ад 
17.05.1993 г. з 1 чэрвеня г.г. 
уведзены новыя памеры 
дзяржауных стыпендый. 

Студэнты нашага у т в е р а -
тэта, ямя паспяхова вучацца, 
будуць атрымл1ваць яе у па-
меры 85 працэнтау м1жмаль-
най заработнай платы (а яна, 
як вядома, складае зараз 
6500 рублёу). 

Студэнты-матэматык! ат-
рымаюць 105 працэнтау м Ы -
мальнай заработнай платы, 
незалежна ад курсу наву-
чання. 

Для тых студэнтау, яюя па 
вышках экзаменацыйнай се-
cii маюць толью добрыя, 
а таксама добрыя i выдатныя 
адзнаю, памер стыпендьп 
павял1чыцца на 20 працэнтау, 
а яюя маюць толью вы-
датныя адзнак! — на 40 пра-
цэнтау ад устаноуленых па-
мерау. 

А. БЕЛАВУСАУ, 
начальжк аддзела М1жна-

родных сувязяу, маркетынгу 
i права. 

Кафедра музычнага выхавания, якую узначаль-
вае В. А. Мкцюк, вельм! многае робщь па навучанню 
студэнтау асновам музыш, прыв1вае iM пачуццё Прыгожага. 

У гэтыя дн! выкладным прымаюць экзамены i з а л ш 
у студэнтау факультэта педагопм i методым пачатковага 

навучання. 
На здымку справа: заняты па дырыжыраванню пра-

водзщь Г. М. Крыжаноуская; урок па валялу вядзе J1. I. Дзю-
бша. 

Фота У. CAPOKIHA. 

«KHira «Памяць» павшна застацца 
нашчадкалм »,-л1чыць прафесар I. П. Крэнь 

У вобласщ працягваецца работа над нашсаннем псторыка-
дакументальных хронш «Памяць». Актыуны удзел у гэтай 
высакароднай справе прымаюць навукоуцы В НУ г. Гродна. 

Мы звярнулкя да аднаго з самых актыуных членау 
аутарскага калектыва, члена абласной камки, загадчыка 
кафедры псторьм Беларуа прафесара I. П. Крэня з просьбай 
иадзялщца думкам! аб ходзе падрыхтоук! матэрыялау хрошк. 

— 1ван Платон ав 1ч, у на-
родзе вельм1 прыхшьна сустрэл! 
саму |дэю стварэння хронж 
«Памяц!». Гэта данма удзячнас-
ui нашым предкам, |'мкненне 
захаваць для будучых пака-
ленняу гкторыю Бацькаушчыны. 
Похвальна, што вучоныя Га-
радзеншчыны першым! уключы-
лгся у гэтую высакародную спра-
ву. Скажыце, што канкрэтна ужо 
зроблена, над чым працуеце Вы 
зараз? 

— Праца над дакументальны-
Mi хрошкам! «Памяць» вядзецца 
дауно, i у тым тку на Гродзен-
шчыне. Наша кафедра прымае 
удзел у такой высакароднай 
справе з 1988 года. Гэта адна з тэм 
рэспублжанаах навуковых пра-
грам, яия курыруе кафедра. 

Што ужо зроблена? Даиэнты 
кафедры У. А. Нядзелька i 
У. Я. Ягорычау завяршьш! пад-
рыхтоуку xpoHiKi па Гродзенска-
му раёну. Гэтая K H i r a выйдзе 
у хутим часе у выдавецтве. 
Узначальвау аутарси калектыу 
прафесар сельгас1 нстытута У. П. 
Верхась. У вогуле, мы павшны 
быць удзячным! Уладз1м1ру Пау-
лав1чу за тое, што ён на Гродзен-
шчыне распачау гэту сумленную 
працу, i усе аутарсюя калектывы 
ад яго многае узял1. 

Самая галоуная кшга, над 
якой працуе уся кафедра i пра-
дстаунна 1ншых кафедрау пста-
рычнага факультэта — i не талью 
яго — гэта KHira пра г. Гродна. 

Акрамя таго, на сённяшш 
дзень завершана практычна праца 
над кшгай пра Дзятлауси раён, 
дзе працавал! дацэнты I. А. Фёда-
рау з кафедры псторьп Беларуа 
i Я. A. Micap3Bi4 з сельгасшстыту-
та. KHira пав1нна убачыць свет 
у канцы бягучага — пачатку на-
ступнага года. Хутка будзе зда-
дзена у выдавецтва кшга «Па-
мяць» пра IyeycKi раён. Непа-
срэдны удзел у яе падрыхтоуцы 
прымал1 дацэнт М. В. Васшочак 
i я. Засталося падабраць некато-
рыя дакументы, удакладтць фак-
ты i л1чбы. 

У выдавецтве знаходзщца i ру-
капю KHiri пра Карэл1цк1 раён, 
навуковым кансультантам якой 
з 'яуляецца дацэнт Б. М. 1ванчук. 
Завяршаецца пацрыхтоука 
xpoHiKi па Навафудскаму раёну, 
у якой удзельшчаюць прафе-
сар М. В. Жарс1с i дацэнт I. А. Ба-
сюк. 

Удзел нашых навукоуцау 

у гэтаи высакароднай справе 
шматгранны: яны уваходзяць у 
склад камгай, рэдакцыйных кале-
гш, пнпущ> планы праспекты, на-
вуковыя артикулы, падб^раюць 
разам з apxieaMi i музеям! 
дакументы. Але галоунае прызна-
чэнне навукоуцау — забяспечыць 
навуковы змест выданняу гэтай 
серыь 

У апошш час члены нашай 
кафедры i шшыя навукоуцы 
працуюць над хрошкам1 па Смар-
гош i Смаргонскаму раёну (пра-
фесары I. П. Крэнь i I. I. Коу-
кель), Лщскаму раёну (У. П. Вер-
хась, I. I. Коукель i М. В. Васшю-
чак). 

Прыстугау да працы над кш-
гай у Воранаусым раёне да-
цэнт Э. С. Ярмуак. 

Нядауна звярнулюя да нас Бе-
растав1цк! i Ваукавыск1 раёны, 
i мы акажам iM усю неабходную 
дапамогу. 

Што тычыцца iraubix раёнау 
нашай вобласщ, як, напрыклад, 
Астравецю, Зельвенсю, Ашмянс-
Ki, то яны 1нтэнауна супрацоунь 
чаюць з навукоуцам1 з MiHCKa. 

Так, пра Астравецю раён riima 
KHiry i x 3HaKaMi™ зямляк A. I. 
Мальдзк, Слошмсю — загадчык 
аддзела i нстытута псторы! АН 
Беларуа П. А. Лойка i г. д. 

— У пстарыяграфм |дзе за-
раз перагляд навуковых пазщый, 
поглядау на тыя ui шшыя падзе1, 
адбываецца адыход ад |дэала-
г1чных догм i аднабаковасц!. Ц| 
уласц1вы новыя падыходы да 
ricTopHi членам аутарсюх ка-
лектывау i у чым яны праяу-
ляюцца? 

— Змена палщ>1чнай с1туацы1 
у Рэспубл1цы Беларусь пасля 
распаду Саюза ССР i абвяшчэння 
незалежнасщ Беларускай дзяр-
жавы, вядома, не магло не 
адбщца на змяненга падыходау 
i ацэнак, перагляду некаторых 
палажэнняу у беларускай пста-
рыяфафи. Ды i сам навукова-
метадычны цэнтр, яи наироувае 
у рэспублщы падрыхтоуку рукага-
сау «Памяць», таксама пера-
глядвае устаноуы i рэкамендацыi, 
яия выдае аутарсюм калектывам. 
За апошн1я 5 гадоу ён тройчы 
выдавау метадычныя рэкаменда-
цы^ у яюх карэнным чынам 
змяняуся падыход да зместу 
гэтых хронж. Кал1 раней галоунае 
месца у ix адводзшася савецкаму 
перыяду, у першую чаргу звязана-
га з Вялшай Айчыннай вайной, 

што цяпер храналапчныя рамк1 
значна пашырылкя — ад стара-
жытных часау да сённяшняга дня. 
I . болыи yeari рэкамендуецца 
надаваць дасавецкаму перыяду, 
уключаючы у кшгу «Памяць» ycix 
i усё (людз1, помнЫ псторы1 
i культуры, хронжа важнейших 
падзей i г. д.), што заслугоувае 
нашай з вам1 памяць Практычна 
сёння псторыка-дакументальныя 
KHiri «Памяць» ператвараюцца 
у энцыклапеды1 таго щ irauara 
горада i раёна. 

Вялшя патрабавашй ставяцца 
да тэксту, яго мовы, стылю. Трэба 
не толыи сказаць i пацвердз1ць 
дакуменгам1 факты, але i ска-
заць аб гэтым цжава, узнёсла, каб 
кшгу гэтую з прыемнасцю мог 
кожны узяць у pyKi i прачытаць. 

Таму аутарсюя калектывы 
улгчвал! гэтыя змены. Але у сувяз1 
з гэтым павшен сказаць: тыя 
рукашсы, яия рыхтуюцца з удзе-
лам Гродзенскага дзяржаунага 
ун1верс1тэта i шшых ВНУ нашага 
горада, адпавядаюць пстарычнай 
праудзе, якой бы яна Hi была. 
I гэта галоунае, бо дакументаль-
ная аснова важнейшая у кшзе, на 
ёй ствараецца памяць. 

— 1дучы па такому шляху, 
вы не магл1 не адчуць пэуных 
цяжкасцяу з падборам матэ-
рыялау. Што перашкаджала у 
працы, як пераадольвауся ма-
ральны i пс1халаг1чны барьер, 
закрытасць арх1уных схов1шчау? 

— Цяжкасц! узаемазвязаны 
як раз з тым1 зменам1, яия 
адбываюцца у рэспублщы i Грод-
не. 3 аднаго боку яны аблегчьш 
працу, з .другога — ускладняюць 
яе, бо трэба шукахц. адпаведныя 
дакументы у apxiBax, фондах 
музеяу. У пры выкарыстанн! ужо 
уведееных у абарот дакументау 
трэба па-новаму ix трактаваць 
у сувяз1 з патрабаванням1 часу. 

I яшчэ. Пераход да рыначнай 
эканомш ускладн{у i пошук 
дакументау. Кал1 раней аутарси я 
калектывы магш атрымаць у apxi-
ве патрэбны iM дакумент бяс-
платна, то цяпер за усё трэба 
плащць. А цэны катастраф1чна 
растуць. Гэта па-першае. 

Па-другое, частка дакументау 
знаходз]цца па-за межам! Бела-
pyci — у тым лжу у В1льнюсе, 
Санкт-Пецярбурзе, Юеве, Маскве, 
у заходнееурапейсюх крашах. 
Доступ да ix няпросты. 

Вядома, што усе мы жывём 
надзеяй на вяртанне гэтых даку-
ментау на радз!му, як вяртаецца 
да нас з KieBa, напрыклад, 
знакам1тая б1бл1ятэка Храбтовь 
чау. Але да усяго гэтага трэба 
HaMaraHHi людзей i час. А час не 
цергаць. 

I па-трэцяе — узнжаюць цяж-
касц), асаблгва у г. Гродне 
i некаторых шшых гарадах воб-
ласщ, у выяуленш прозвштау 

людзей, яия закатаваны фа-
шыстам1 у канцлагерах ̂  гета. 
Спюы запнуушых, пры усёй, 
здавалася б, нямецкай педантыч-
насщ, не захавалюя. 

Ёсць цяжкасщ i у выяуленн1 
прозвшчау байцоу Савецкай Ар-
Mii, яия запнул1 у часы ад-
ступлення i пры вызваленш на-
шых гарадоу. Больш таго, ёсць 
звестю, што знаходзяцца людз1, 
яия жадаюць нажыць каштал на 
гэтай справе, патрабуючы за 
прадастауленне даных вялжую 
суму грошай. 

Не усё проста з падрыхтоукай 
фоташюстрацый, картау i схемау 
да кшг, а без ix, як вядома, 
добрая рэч не атрымаецца. Як не 
дз1уна, большасць нашых аутарау 
слаба валодаюць беларускай мо-
вай. А пераклад, друкаванне 
дорага каштуюць, i падчас цяжка 
знайсщ дасведчанага чалавека, 
я и Hanicay бы той щ irauH 
артыкул. Так, у Гродне не магу 
знайсщ аутара, яю нагасау хаця 
б кароти нарыс пра гродзенскую 
яурэйскую абшчыну. I таих 
прыкладау шмат. 

— Але, виаць, надзею г 
страчваеце, глядз1це у перспек-
тыву? 

— Я у гэтым сэнсе аптымют. 
Цяжка пачынаць, але кал|' праца 
прыносцц, задавальненне, спы-
няцца грэх. Паутаруся: праз 
месяц-друг1 закончым KHiri пра 
Гродна, Дзятлауси i Iyeycici 
раёны. Плануем у гэтым годзе 
здаць хронш Смаргонскага i На-
вагрудскага раёнау. Паскорваецца 
праца у Шчучынскц Лщсклм 
раёнах. 

Мяне радуе i тое, што 50 пра-
цэнтау выдаткау па падрыхтоуцы 
i выданню кшг бярэ на сябе 
дзяржава. Ды i свет не без добрых 
людзей. Перал]чваюць грошы на 
выданне хронж мнопя працоуныя 
калектывы, асобныя людз1. У раё-
нах вырасла шмат добрых аргаш-
затарау, яюя на грамадсюх па-
чатках зб1раюць матэрыялы, на-
ведваюць apxiBbi, рыхтуюць нары-
сы. 

— I дзе, на Вашу думку 
знойдуць прымяненне KHiri «Па-
мяць»? 

— Па-першае, яны зберагуць 
для навую, для псторы1, на-
шчадкау нашых усё самае каш-
тоунае, што ёсць у ricTopbii 
кожнага горада щ раёна. Па-
другое, яны шырока будуць выка-
рыстоувацца у падрыхтоуцы ка-
лектыуных прац па псторьп^края-
знауству Беларуси, у навучальным 
працэсе ВНУ, тэхнжумау, шко-
лах, ПТВ, у выхаваучай рабоце 
з людзьмь 

1нтэре ю правёу 
У- АМЕЛЬКА. 



Адраджэнне 
У нашым уншерсптэце на 

факультэце беларускай ф1ла-
логп i культуры icHye i дзейнь 
чае шоу-гурт «Цшк». Гэта 
адзшы шоу-гурт у Беларусь 
яю з 1990 г. працуе у стыл1 
КВЗ на беларускай мове. Але 
цжава тое, што 3 гады дыска-
тэю таксама праводзяцца на 
роднай мове. Мабыць, многтя 
не ведаюць пра шоу-гурт 
«Цвж», але яго прадстаунЫ 
выступал! на радыё i у прэсе, 
удзельшчаюць у грамадсюм 
руху- за адраджэнне мовы, 
лиаратуры, культуры, за са-
мастойнасць i незалежнасць 
Бе л ару ci. 

Як цяжка зараз адраджаць 
свае, роднае i у а м нам самае 

Тры гады на роднай мове 
блгзкае, бо сядзяць яшчэ 
у «цёплых» крэслах людз1, яюя 
i слухаць не хочуць пра 
адраджэнне. Гэта робщца та-
му, каб беларусы, яюя i так 
забьин сваю годнасць пад 
уздзеяннем магнатау, забылi 
усё наогул. У нас ёсць псто-
рыя, мова, л1таратура, культу-
ра, яюя шчым не горшыя, чым 
навязаная нам. Як ка-
зау Ф. Багушэв1ч: «Мова наша 
ёсць такая ж людская i панс-
кая, як i французская, або 
нямецкая, або i шшая якая». 

За гэтую нялёгкую справу 
змагаецца i шоу-гурт «Цвж», 
яю 13 мая г.г. у 19 гадзш 

nacTaeiy забауляльную пра-
граму, а канцэрт адбыуся 
у сценах корпуса БФ1КА. 
Был1 прадстаулены студык 
«Пацалунак», «Катлетык», v 

«Хлапечжк», «Дэгенератар». 
Па чалое я усё з выступления 
студьп «Пацалунак», а, да-
кладней, яе праграмы «Ка-
ханне з першага погляду 
пам1ж выкладчыцам1 i сту-
дэнтамЬ>. Працягнула прагра-
му студыя «Катлетык», дзе 
6btni паказаны жартаул1выя 
спартыуныя нумары. Далей 
«Хлапечшк», яю зачаравау 
ycix у зале, бо выступал! 
прыгожыя, стройныя i незвы-
чайныя дзяучаты. Скончылася 

прадстауленне «Дэгенерата-
рам», а потым адбылася дыс-
катэка. Тыя, хто прыйшоу на 
вечар, не пашкадавалц хоць 
был1 пэуныя х1бы, бо не хапае 
у маладых студэнтау прафе-
с1янал1зму. Але тое, што яны 
праяуляюць сваю 1тцыятыву 
да роднай мовы, да нацыяналь-
ных традыцыяу не можа не 
радаваць. 

Усё гэта зводзщца да таго, 
што грамадскасць неяк не-
ахайна адносщца да адра-
джэння, а каб было больш 
беларусюх гуртоу, артыкулау, 
тэатрау, газет i г. д., таму 
трэба дапамагаць i матэры-
яльна, i маральна у першую 

чаргу. Мы бачым, што щзе 
«перабудова» грамадства, i 
«агонь», яю вырвауся, пра-
бцгся на волю, зноу жа хочуць 
патушыць, замяць, растап-
таць. Давайце ж не чакаць, 
кал1 усё стане на свае месцы, 
а дзейшчаць! Дапамагаць бе-
ларускаму адраджэнню, якое 
было перакрэслена i задушана 
у 30-ыя гады XX стагоддзя. 

«Цвж» запрашае ycix, хто 
хоча адчуць сябе сапрауд-
ным беларусам, хто хоча 
адпачыць i правесц! вольны 
час. Кал1 вы прыйдзеце на 
выступы шоу-гурта «Цвж», 
то не пашкадуеце, аб явы 
будуць у галоуным корпусе 
ушвератэта па вул. Ажэшка. 

У. ПРЫХОДЗЬКА, 
стодэнт 1 курса факультэ-

та беларускай фьлалогй i 
культуры. 

Даследаванне студэнта 

Гродна у гад ы Пауночнай вайны 
(1700—1721) 

Мала знойдзецца на Беларуа 
гарадоу з такш багатым пста-
рычным мшулым, «йк Гродна. 
Размешчаны. на мяж£г беларусюх, 
польеюх, л1тоуск1х" i нямецюх 
земляу, ён з 'яуляецца адным 
з важнейших пал^тычных, экана-
м1чных i культурных цэнтрау 
Усходняй Еуроиы. 3-за сваиго 
важнага геапал1тычнага стано-
В1шча горад 'шета станав1уся 
арэнай оарацьбы чужаземных 
армш. 

Адной з самых разбуральных 
войнау, яюя naioHy/ii след, у ric-
торы) Гродна, была Пауночная 
ваина 17U0—1721 г.г. Распачатая 
Распяй за выхад да Балтыйскага 
мора, Пауночная вайна ахапша 
усю Усходнюю Еуропу, ад Пау-
ночнага Ледав1тага аюяна да 
Чорнага мора. У вайну бьин 
паступова уцягнуты Швецыя, Рэч 
Паспал1тая, Данш, Турцыя, Пру-
с1я, Саксошя i шшыя дробныя 
германская дзяржавы. У ходзе 
ваины Гродна неаднаразова апы-
науся у цэнтры баеу. У 1702 годзе 
праз яго праишла шведская арм1я 
караля Карла XII, якая пасля 
перамог у Прыбалтыцы рухалася 
у Польшчу. На шляху шведы 
спалЫ шмат вёсак, а на гарады, 
у тым лису Гродна наклал1 
кантоыбуцыь Карл XII размяапу 
у Гродне гаршзон, яю зна-
ходз1уся у горадзе з 1702 па 
1705 год. 

Щведсюх захопшкау на Бела-
pyci актыуна падтрымлшала гру-
поука шляхты на чале з Сапегамь 
1м прощетаяла шляхецкая канфе-
дэрацыя AriHCKix, В|шнявецюх, 
Пацэяу i шшых магнатау, я и я 
арыентавалкя на саюз з "Рааяй. 
Змагаючыся пам1ж сабой, магна-
ты i шляхта спал1л! мноства 
маёнткау i вёсак у Гродзенск1м 
павеце. Верх у гэтай оарацьбе, 
карыстаючыся падтрымкаи швед-
скага гарн1зону, як1 стаяу у Грод-
не, брал1 Сапеп. 

Да 1.70Д года руск1я войск i 
заваявал1 большую частку Пры-
балтык1. Каб засцерагчы сябе ад 
магч.ымага наступления шведскай 
apMii з Польшчы да Санкт-
Пецярбурга, рускае камандаванне 
прыняло рашэнне заняць Гродна. 

Летам 1705 года русюя войсю 
рушылкя з Полацку праз В1льню 
на Гродна. Шведсю гарн130н 
адступ!у без бою. 

16 верасня 1705 года Пётр 
I прыбыу у Гродна. У горадзе 
i яго наваколл1 сканцэнтравал1ся 
галоуныя с1лы антышведскай каа-
Л1ЦЫ1. У Гродне было раскватара-
вана 10. палкоу пяхоты, яюя 
нал1чвал1 35 тысяч салдат i аф1цэ-
рау. Агульнае камандаванне iMi 
ажыицяулял! Агшьв! i PaiyiiH. 
У Л1ку гэтых палкоу Прыабра-
жэнск1, Сямёнау i 1нгерманландс-
Ki гвардзейсюя палю. Пабл1зу 
Гродна стал! 6 русюх драгунск1х 
палкоу. У Цжоцше размясщл!ся 
саксонсы корпус Шуленбурга 
i захаваушыя вернасць польскаму 
каралю Аугусту II л1тоуск1я ха-
ругю. 

Pycjcae камандаванне вырашы-
ла spaoiiib Гродна ceaiM галоуным 
апорным пунктам у Рэчы Паспа-
Л1тай. 3 гэтай мэтай восенню 
1705 года пачалося будаунщтва 
умацаванняу вакол горада. Быш 
створаны 2 Л1Н11 абароны. Знеш-
няя Л1н1я абароны уключала 
у сабе бруствер i роу, яю апаясвау 
увесь горад. У другую, унутраную, 
уваходз1л1 усе буйныя каменныя 
оудыша, манастыры i касцёлы, 
яюя был1 злучаны пам1ж сабой 
акопам. Дзве асобыя батапэ! 
кантралявал1 гродзенск1 мост i ое-
раг Нёмана. Усе прадмесщ был1 
спалены. Ключавым пунктам у 
рускай абароне з 'яуляуся гро-
n3eHCKi замак, у яюм размясщуся 
Пётр I i Аугуст U. 

У Гродне абодва занялюя 
умацаваннем свайго ваенна-пал1-
тычнага саюза. Был1 праведзены 
ваенныя агляды русюх, саксонс-
Kix i л1тоуск1х часцей. 

Верныя Августу II сенатары 
Рэчы Т1аспал1тай, як1я сабрал1ся 
у Гродне, адобрыл1 пагадненне аб 
саюзе з Рааяй i выпрацавал! 

меры па барацьбе з каралём 
Стан1славам Ляшчынсюм i шведа-
Mi. Гэтыя меры заключался 
у пасылцы карных атрадау для 
разарэння маёнткау прыхшьн1кау 
Ляшчынскага i Карла XII. Трэба 
адзначыць,. што шведы i ix 
п р ь т л ь ш ю у Варшаве прынял1 
такое ж рашэнне, 

Галоунай праблемай для рус-
кай армп, якая знаходзшася 
у Гродне восенню 1705 года, была 
нястача харчавання. Гродз§нск1 
павет ужо оыу настолью разбура-
ны шведамi i шляхецклм! м1жусо-
бщам1, што забеспячэнне рускай 
apMii прыходзшася ажыццяуляць 
з Вшьн1. Вялжую ролю у арган!за-
цы1 паставак правшнту у Гродна 
сыграу князь Радзш1л. 

7 снежня 1705 года Пётр 
I паехау з Гродна, даручыушы 
камандаванне аб яднанай apMii 
Аугусту II. Тым часам Карл XII 
вырашыу адным ударам скончыць 
у Гродне з войскам1 ceaix пра-
uiyHiKay. 28 снежня 1705 года 
24-тысячная арм1я рушылася з 
Варшавы да Гродна. Нягледзячы 
на суровую 3iMy, шведы рухал1ся 
вельм1 хутка. 1Л студгзеня 1706 го-
да Карл XII выйшау да Нёмана, 
перамароз^ушы на шляху следа-
вання 3 тысячы ceaix салдат. 

Руская арм i я была застана 
знянацку. 14 студзеня у вёсцы 
Дзевятоуцы, што у 3-х вярстах ад 
Гродна, шведы па лёдзе перайшл1 
праз Неман. Рускш драгуны 
паспрабавал1 перашкодз1ць пера-
праве, але К^рл ХГГ на чале 
6р0 гвардзейск!х грэнадзёрау ад-
кжуу русю атрад. 

lllBeflqKiH BOHCKi перарэзал1 
Старую вшенскую дарогу i олаю-
равал1 Гродна. Стаука Карла XII 
размясщлася у Грацдз;чах. Карл 
XII вырашыу не штурмаваць 
добра умгщаваны горад, але, 
ведаючы аб зале ж нас щ русюх ад 
паставак правшнту i фуражу 
з Л1твы, вырашыу змарыць ix 
голадам. Аугуст 1Г уцёк, узяущ.ы 
з саоой у HKacni. стражы 4 руск1я 
драгунск1я палк1, саксонск1 кор-
пус 1 лггоусюя xapyrei. 

Неузабаве шведы таксама су-
тыкнул1ся з нястачай харчавання. 
Навакольныя жыхары разбеглкя, 
папярэдне закапаушы у зямлю 
усе запасы хлеба. Гэта прымурша 
Карла XII адыйсц! i размясцщца 
у 40 вярстах ад Гродна. Аднак 
шведск1я раз 'езды уважл1ва са-
чыл1 за горадам. 

Станов1шча рускай армп было 
крытычным, Акрамя войска у 
Гродна, у Пятра I на Beaapyci 
засталося толью 2 тысячы салдат 
у Мшску i Оршы. Ад бяскормщы 
у Гродне запнула уся руская 
кавалерыя. 

Рускае камандаванне не асме-
л1лася даць шведам 6iTBy пад 
Гродна. Быу старанна распраца-
ваны план адступленуя з горада. 
Пётр I асабюта склау шетрукцы! 
аб парадку аперацыи не тольк1 
галоунаму камандаванню, але 
нават батальённым камандз1рам. 
Галоуным1 фактарам1 поспеху 
Пётр I прызнау хуткасць i сакрэт-
насць: «каб з жыхароу HIXTO не 
мог не толью выйсщ, але нават 
выпаусф не мог». У той жа час 
Пётр I 1мкрууся захаващ. з гара-
жанам1 добрыя адносшы i загадау 
войскам: «з прав1янта у тутэйшых 
жыхароу узяць патрэбнае без 
крайняга зояднення». 

24 сакавжа 1706 года, выка-
рыстаушы пачатак ледаходу, рус-
кая арм1я перайшла на левы бераг 
Нёмана i, разбурыушы за сабой 
мост, рушыла на поудзень. 3 мэ-
тай аблягчэння адступлення боль-
шая частка артылерьп i амунщы1 
была CKiHyTa v Нёман. На кароткд 
час Гродна быу заняты шведамц 
яюя затым пзЙ1шп у Польшчу 
i Саксошю дабшаць Аугуста II. 

У пачатку 1708 года у Гродна 
зноу увайшла адступаючая з 
Польшчы руская арм1я. На гэты 
раз русюя войск! жорстка абыш-
л1ся з горадам. Н е рашаючыся 
даць Карлу XII 6iTBy на тэрыто-
рьп Рэчы Паспал!таи, Пётр I вы-
рашыу максимальна аслабщь пра-
щуниса тактыкай «агаладжэння». 
Яна прадугледжвала знцичэнне 
прав1янту i фуражу, разбурэнне 
населеных пунктау i мастоу, 
затрыманне непрыяцеля баям! на 

пераправах. Адпаведна выбранай 
такты цы русюя врисю 8 лютага 
1708 года pa3rpa6uii Гродна^ 

26 лютага да горада падыишла 
шведецая арм1я. Карл XII на чале 
800 Kipacip захашу грюдзенск1 
мост, яю абараняу 2-тысячны 
русю атрад брыгадзфа Мшьфель-
са. Кароль авалодау Гродна праз 
2 гадзшы пасля таго, як яго 
пакшуу Пётр I. 

нешматл1касщ 
нуу на Гродна _ „ . .„ 
аснову якога складау К ж а г д -
родск1 драгунсю полк. Раск1-
даушы paraTKi пры уездзе у го-
рад, руская кавалерыя уварвалася 
у Гродна i устушла у штву са 
шведам!. Карл XII умацавауся 
у Дамшжансюм манастыры. 
Большая частка шведскага атрада 
запнула. Толью дзякуючы дапа-
мозе жыхароу Гроша, раззлава-
ных на pvcKix за грабяжы 8 люта-
га, Карл XII змог пратрымацца да 
падходу галоуных с1л шведскай 
apMii. 3 Гродна шведы рухалюя на 
усход дарогай, якая прывяла 
армто Карла XII да Палтавы. 

Гродна цяжкг пацярпеу ад 
ваенных дзеяНняу. У 1705 годзе 
был! спалены прадмеецц а у 
1708 годзе амаль што поунасцю 
разбураны цэнтр горада i Гро-
дзенсю замак. 

Але бяда н!кол1 не прыходз!ць 
адна. Не паспеу горад апамятацца 
ад ваенных дзеянняу 1705— 
1708 гадоу. як яго наведала чума. 
У 1709—1710 гадах Гродна пера-
жыу страшную эшдэмио чумы. 
У сувяз1 з гэтым ён не мог плащць 
подацей, бо «увесь горад засТауся 
пустым». Поунасцю спын1уся гро-
дзенск1 гандаль. 

Паколью Пауночная вайна 
працягвалася, то у Гродна на 
пастрй перыядычна с.танав1л1ся то 
русюя, то саксонск1я войск1. Ix 
забеспячэнне цалкам клалася на 
плечы уцалеушых жыхароу. Так, 
V 1710 годзе гараджане naeiHHbi 
был1 плащць па 16 злотых на 
утрыманне саюзных русюх вой-
скау. у 1711 годзе гэтая сума была 
павял1чана на 1 злоты 15грошай. 
Пазней рускае камандаванне за-
мянша грашовае утрыманне нату-
ральным. Гродзснск1 сеймж прыз-
начыу на утрыманне саюзнага 
саксонскага войска князя Вей-
сенфельса 50 709 тынфау. У Гро-
дне з 1715 года расквартаравауся 
саксонсю полк. Саксонцы, у ад-
ррзненне ад pycKix, не здавольва-
люя устаноуленым утрыманнем 
i займал1ся адкрытым! грабяжам!, 

Незадаволеная . пастаянным1 
ваенным1 пастоям1, грэбяжам! 
i абсалютысцюм1 планам1 караля 
Аугуста XII шляхта апгашзавала 
улютападзе 1715 года Тарнаг род-
скую канферэнцыю. Справа дай-
шла. да схватак шляхты з саксон-
цам!. 

Для прымфэння караля Рэчы 
Паспалггай i шляхецтва быу 
сазваны у 1717 годзе Генеральны 
сейм. Местам яго правядзення 
быу абраны Гродна. На Гродзенс-
К1М сейме шляхта дабшася вываду 
з тэрыторы1 Рэчы ПаспалЬай ycix 
замежных арм1Й i абмежавання 
улады караля. Пад у.плывам 
палажэнняу польска-л1тоуск1х 
войскау у Поуночнай вайне на 
Гродзенсюм сейме 1717, года 
было прынята рашэнне аб ства-
рэнш пастаяннаи арми { кодь-
касщ 24 тысяч чалавек. "Прауда, 
гэтае рашэнне не было поунасцю 
выканзна, таму . што шляхта 
пагадз1лася плащць налоп на 
утрыманне. армн. 

Апошн1м оедствам, яко 
шылася на Гродна у гады 
най вайны, оыу пажар 1720 года. 
У вынжу яго горад быу апустоша-
ны агнём настолью, што Аугуст II 
вызвалiy гараджан ад ваенных 
пастояу 1 усяляюх натуральных 
павшнасцеи. 

Аднауленне разбуранага за 
гады Пауночнай ваины Гродна 
скднчьиася тольк1 у 30—40-х га-
дау XVIII стагодДзя. 3 попелу 
1 развалшау падняуся Гродна, каб 
стаць ячшэ прыгажэйшым i бага-
цеишым. Самааадданая праца 
гродзенцау у чарговы раз залячы-
ла нанесеныя гораду вайною 
Р Э Н Ы - С. ДАНСК1Х, 

студэнт IV курса пстарычнага 
факультэта. 

Лепшыя у рэспублщы 
Студэнцю тэатр эстрадных 

м1шяцюр (СТЭМ) добра ве-
даюць не тольк1 у нашым 
yHieepciT34e, але i 1ншых 
гарадах Беларус1. Яго вы-
ступленн1 надоуга 3anaMiHa-
юцца сваёй вастрынёй, нак1ра-
ванасцю, здаровым гумарам. 

Артысты тэатра апраудал: 
а казаны IM давер выстугаць на 
фестывал1 «Студэнцкая вяс-
на-93», яю праходз1у нядауна 
у Вщебску. Адтуль яны вярну-
л^ся з перамогай — прызнаны 
лепшым1 у Рэспубл1цы Бела-
русь. 

BiHuiyeM з перамогай! 

Вы прасш расказаць 

Адкуль пайшло 
слова «спадар»?^ 

Часта чую у апошн) час слова «спадар» . У слоунжу гэтага с л о в а 
не знайшоу , цжав1уся у MHorix — не ведаюць. Адкуль ж а пайшло гэтае 
слова? 

( 3 ш с ь м а у р э д а к ц ы ю ) . 

Па адказ на гэтае пытане 
мы звярнулюя да маскоуска-
беларускага (крыв1цкага) 
слоунша, яю склау адз1н са 
знакампых беларусюх мова-
знауцау, педагог i пал1тычны 
дзеяч Ян Станкев1ч. Вось што 
ён тлумачыць. 

Маскоускаму — господин, 
польскаму пан адказуе кры-
вщкае спадар; госпожа, па-
Hi — спадарыня; барышня, 
панна — спадарычна. 

Кал} зварочваемся да муж-
чын i жанчын разам, дык 
кажам «спадарства». 

Тут жа прыведзены i канк-
рэтныя прыклады ужывання 
гэтага слова: «Спадарыня, 
перапёлачка, зорухна, зернет-
ка, дай ложачку дз1цятку 

варыуца сырога»,— nicay Бар-
кулабауск1 летапюец. А вось 
так прасш жаню у часе 
голаду на Магшёушчыне: 
«Спадару Божа, чыстая вада 
твая, ачысщ цела маё 4:рэш-
нае». 

Адрасуючы камусь лкт , 
звычайна гпшам: спадару та-
кому i такому; спадарын1 
такой i такой. Вял1кая пашана 
выказваецца у словах: яго 
М1ласщ Спадару, яе Мшасц1 
Спадарын1. -

У друпм раздзеле .этага 
ж с л о й к а Ян Станкев1ч 
удакладняе: «слова «спадар» 
муеша вымауляцца бор-3/^, 
што было прычынаю а д п ь » 
пачатнага «га». Так утварьу^1 

ся: спадар, спадарыня, спадс -
рычна, спадарства». 

Вазьм'ще на заметку 

Маленьюя сакрэты 
Сгтрав1цца з нажн1цам1, яюя 

затупШся, дапаможа шкляная 
бутэлька. Некалью разоу паспра-
буйце нажн1цам1 «адрэзаць» шый-
ку бутэльк1 — i яны зноу будуць 
вострым1. Вядома, гэта не выклю-
чав неабходнасць потым ix на-
вастрыць па ycix правшах. Але, 
бывае, i вострыя нажньцы рэжуць 
дрэнна. Прычына — няшчыльнае 
змыканне ляза. Бяда папрауная: 
падкрущце BIHT, яю злучае адно 
лазо з друпм i служыць нажн|цам 
воссю. На жаль, вшт часта зноу 
адкручваецца. Злёгку раскляпай-
це яго малатком з адваротнага 
боку, змажце галоуку вшта i унут-
раныя плоскасщ ляза тлустым 
крэмам, i нажшцы стануць спрау-
ным1 

» * * 

Нагар на каструлях i патэль-
нях не варта чысцщь. Складз1це ix 
у вял1к1 посуд, зал1це вадой, 
настругайце туды гаспадарчага 
мыла i стауце К1пяц1ць. Увесь 
бруд зыйдзе. 

» • • 

Свежыя плямы ад фруктау 

легка змываюцца цёплай вадои. 
Старую пляму можна вывесщ 
растворам л1моннай к1слаты (2 г 
на шклянку вады). Толыо не 
прымяняйце мыла. Фруктовыя 
плямы ад яго замацоуваюцца. * • • 

Каб «маланк1» на сумцы щ 
куртцы лёгка адкрывалкя i за-
крывался, змажце ix некалью 
разоу здробненым грыфелем мяк-
кага карандаша. 

• • » 

Перш чым карыстацца мылам, 
пакладзще яго на дзень-два на 
батарэю цэнтральнага ацяплення 
ui на печку, тады яно дасць больш 
пены. 

» * » 

Кал1 дзверы скрыпяць пры 
адкрыцщ i закрыцц1, змажце ix 
петл] звычайным вазелшам — 
«музыка» спын1цца. 

» * • 

Кал1 скураныя пальчатю зда-
дуцца цеснаватым1 — зах!н1це ix 
у в1льготную шматку, а праз 
2—3 гадзшы надзеньце на рую 
i дайце высахнуць. 
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