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g j джэнне шспектарскай групы уш-
щ вератэта, якая разгляд^ела на-

Тэлетайп 
Пасяджэнне 

групы 
Ыспектарай 
28 верасня адбьтося <fnac 

* В ступныя пытанш на 1993-94 наву-
чальны год. 

В 1. Абмеркаванне i зацвер-
0 джанне плана работы шспектарс-
0 кай групы (верасень 1993 г.). 
rji 2. Аб стане працоунай дыс-

цыплшы ва утвератэце (каст--
В рычшк 1993 г.). 
В 3. Аргашзацыя практым на 
0 полмкии аддзяленш факультета 
0 фьпЛогп народау РБ (кастрыч-
jg HiK ь993 г.). 

4. Выкананне планавання на 

факультэта (л1стапад 
В в' 
ы нернага 
В 1993 г.). 
В 5. Аб скарыстанш у вучэбных 
0 i навуковых мэтах тахшчных 
[д сродкау навучання (снежань 
0 1993 г.). 

• _ 6. Стан выхаваучай работы 
у студэнцк!х штэрнатах i у акадэ-

ЕЗ м1чных трупах (студзень-люты 
В 1994 г.). 
0 7. Аб наборы студэнтау на 
[д платную форму навучання (са-
jg Kaaik 1994 г.). 
п 8. Выкананне рашэнняу Рады 
Iz ушверс1тэта, загада рэктара па 

^ ^ беларуазацьн вучэбна-выхавауча-
В га ппацэсу у ГрДУ. 
В W м . ВАС1ЛЮЧАК, 
0 ^J старшыня групы. 

0 Гирадзенсмя 
и затсы 
р. Факультет беларускай фшало-
~~ rii i культуры Гродзенскага дзяр-

% Н жаунага ушвератета !мя Я. Купа-
В лы, Гродзенская суполка фонду 
0 Культуры выдал1 першы выпуск 
0 «Гродзенск1х затсау», як! прыс-
щ вечаны ricTopbii i культуры Га-
—. радзеншчыны. 
~~ Зборнж складаецца з трох 
И раздзелау: «Даследаванш», «Кры-

Щ В нщы», «Памятныя даты». 
0 Чытачы могуць даведацца пра 
0 Гродзенскую Каралеускую ме-
jg дычную акадэмио (А. М1лшкев4ч), 
_ пра музей прыроды у Гародш 

(А. Плешавеня), пра старажыт-
•SJ ныя евангелл1 з Гарадзеншчыны 
В (А. Пяткев1ч), пра кн1жную ка-
0 лекцыю у Шчорсах (I. Трусау). 

щ 0 Зацжавщь могуць чытачоу i сля-
jg ды Касту ся Калшоускага (С. 
_ Дрозд), тапашм1я i гщрашм1я 
'-'басейна paKi Св1слач (А. Цыхун), 
В лекачная спадчына жыхароу 
В Зэльвеншчыны (П. Сцяцко) i iH-
0 шыя матэрыялы. 
[д Раздзел «Крынщы» прадстау-

ц я л е ш даследаваннем пра дзей-
" насць езущкай Гродзенскай кале-

Ш rii, пратаколам Беларускага ся-
В лянскага з 'езду у Гародш, пры-
0 судам Гродзенскай абласной пра-
|д куратуры, а таксама аутаб1ягра-
jg ф1чным нарысам Радлеускага. 
_ У апошшм раздзеле змешчаны 

каляндар памятных датау культу-
В ры Гарадзеншчыны на 1993 год. 

А В Тэты першы навуковы зборшк 
0 на Гарадзеншчыне выйшау дзя-
g j куючы Гарадзенскаму фонду 
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Нашы юбмяры 

в Культуры, у прыватнасщ сп. Сяр-

Вял1К1 рымс/а CToiK, знауца таямнщ чалавечага жыцця, nicay: «Hi з км не адбываецца 
шчога з таго, вытрымаць што ён не меу бы см». Гэтыя словы антычнага мудраца ее ль Mi 
падыходзяць у якасщ эшграфа да жыццёвага шляху нашай сучаснщы i калегх, выдатнага 
спецыямста у галше антычнай фыасофи, фмалоги i культуры Брашславы Барысауны Вщ. 

тры. Сама Б. Б. Вщ з пачатку праца у Б1бл1ятэцы АН СССР, 
вайны эваку1равалася у Крас- У той жа час распачалося яе 
надарсю край, пасля у Таш- супрацоунщтва з жшым буй-

21 верасня яна адзначыла 
свой юб1лей. Гэта нагода не 
толыа каб шчыра павшшаваць 
юбшяра i перадаць ёй праз 
газету пажаданш плённай 
працы i добрага здароуя. Гэта 

Адхмяючы 
таксама нагода, каб Tpoxi 
адхшщь заслону гадоу i далу-
чыцца да вельм1 суцэльнага 
i вельм1 складанага лёсу ма-
ленькай, на выгляд стара-
моднай, рухавай, Tpoxi Mi-
тусл1вай i чымсщ заклапоча-
най кабеты. 

Брашслава Барысауна 'на-
лежыць да тых лепшых пра-
дстаушкоу гэбрэйскай 1нтэл1-
генцы1, як1я усё сваё жыццё 
аддал1 справе адукацьи, выха-
вання, навум i як1м наканава-
на было спазнаць увесь цяжар 
бед, якiя выпaлi на долю 
гэтага народа у XX стагоддз1. 

Б. Б. Вщ (Маргулес) на-
радзшася у 1918 годзе 
у г. Драгобычы на Заходняй 
У краше у сям 'i настаушка 
r iMHa3i i . Напэуна, гэта пра-
двызначыла яе захапленне, 
i пасля заканчэння Львоускай 
гумаштарнай riMHa3ii яна ста-
нов1цца студэнткай Львоуска-
га ушвератэта. У гэтай адной 
са старэйшых i вядомых 
вышэйшых навучальных уста-
ноу у Еуропе з традыцыям1 
клас1чнай адукацьп Бран1сла-
ва Барысауна вучылася адразу 
на двух аддзяленнях: фшасо-
фп i клаачнай фьпалопк 
Вядомыя падзе1 верасня 
1939 г. прывял1 да рэаргашза-
цьй ушверс1тэта, i маладая 
студэнтка была пераведзена 
на истарычны факультэт. Але 
скончыць яго не дaзвoлiлa 
вайна. Kani яна пачалася, 
застал1ся тольк1 дзяржауныя 
1спыты. Але не скончаны 
ушверс1тэт — гэта тольк1 па-
чатак таго ланцуга страшных 
страт, яюя давялося зведаць 
разам з мшьёнам1 маладой 
дзяучынцы. На фронце зап-
нуу муж. У акутраваным 
Львове фашысты aднялi жыц-
цё самым бл!зюм — M a u i , сяс-

кент, дзе атрымала дыплом аб 
вышэйшай адукацьп, здаушы 
дзяржауныя 1спыты у Ся-
рэднеаз!яцк1м ушверс1тэце. За 
плячыма — грунтоуная пад-
рыхтоука у га л i не антычнай 
ricTopbii i фшалогп. У душы — 
замшаванне да старажытнай 

заслону 
Элады i яе культуры. Напера-
дзе — вялжае жыццё, новыя 
гарады, новыя сустрэчы, но-

ным вучоным прафесарам 
С. Я. Лур 'е, разам з я м м яна 
працавала над падрыхтоукай 
будучага выдання перакладау 
урыукау i фрагментау з творау 
Дэмакрыта. MeHaeiTa у той 
час з 'яв5уся штарэс да гэтай 
буйнейшай постащ сусветнай 
фшасофскай думк1, як1 пазней 
выльецца у вядомую кшгу. 

Навуковыя KipayHiKi CTaei-
л!ся да Брашславы Бары-
сауны з павагай, ца шл! яе 

выя выпрабаванш i. шмат 
самаадданай працы. 

У Сярэднеаз1яцк1м ун1вер-
сатэце на "Б. Б. Вщ звярнуу 
увагу буйны спецыялкт у гал1-
не старажытнай ricTopbii В. В. 
Струве, да якога яна пастут-
ла у acnipaHTypy. Пасля за-
канчэння вайны яе супра-
цоунщтва доужылася у Ле-
шнградзе. Вучылася Б. Б. Bin 
паспяхова, здала 11 (не тое, 
што сёння!) кандыдацюх ic-
пытау, з ix 8 па анты-
казнауству. Хвароба не дазво-
лша своечасова абарашць ды-
сертацыю. Пасля асп!ранту ры 

гад°у 
здольнасщ , 1мкнулюя дапа-
магчы ёй у складаныя мо-
манты жыцця. У адозве, якую 
дау ёй С. Я. Лур е, чытаем: 
«добра валодае новымi i дзвю-
ма стара Сытным]' мовам!, мае 
вялiкiя здольнасщ даследчы-
ка, набыла сур 'ёзную эруды-
цыю у raniHe дасакратаускай 
грэчаскай фшасофи». Бл1зкую 
думку выказвау В. В. Струве: 
«JIi4y ceaiM абавязкам заяв1ць, 
што у асобе Б. Б. Вщ мы маем 
маладога таленав1тага даслед-
чыка з вял1к!м1 ведамi у гал1не 
ricTopHi i культуры анты-
чнасц1 i добрым знаёмствам 
з антычным1 MoeaMi i мовам1 
заходнееурапейск1мЬ>. 

Абедзве характарыстык1 
дадзены у 1947 годзе. 3 тых 
часоу i да сёняшняга дня 
Брашслава Барысауна захава-
ла вял1кую павагу i удзяч-
насць да ceaix настаушкау. 

Крыху пазней лёс за к i ну у 
яе у Карэл1ю, дзе яна праца-
вала настаунщай у вясковай 
школе. Але нягледзячы на 
штучна створаныя умовы, 
Б. Б. Biu працягвала займацца 
навуковай працай i у 1953 го-
дзе абаранша кандыдацкую 
дысертацыю «Грамадска-пал1-
тычныя погляды Пратагора». 
Атрымаушы ступень кандыда-
та пстарычных навук, яна 
пераязджае у Вшьню, дзе 
працуе у шэрагу навучальных 
устаноу (у Вьденсюм настау-
шцюм 1нстытуце з польскай 

моваи выкладання, у педшс-
тытуце i педвучьипшчы). 
У 1965 годзе пераязджае 
у Гродна. На працягу 23 год 
яна працавала у сельскагаспа-
дарчым 1нстытуце. За гэты час 
яна, выкладчыца ф|ласоф11, 
падрыхтавала другую канды-
дацкую дысертацыю па фша-
софп, але яна засталася не-
абароненай. 3 1988 года Бра-
шслава Барысауна працуе на 
пстарычным факультэце Гро-
дзенскага дзяржаунага уш-
вератэта. Яна выкладала ric-
торыю старажытнага Усходу, 
чытала спецкурс па псторьй 
антычнай культуры, вядзе на-
вукова-даследчую работу са 
студэнтам1. Шмат энергн ад-
дала Б. Б. Вщ дапамозе 
Музею ricTopbii panirii, асабл1-
ва у крытычныя перыяды яго 
кнавання. 

Фшасофская грамадскасць 
ведае Брашславу Барысауну 
як аутара вядомых перакла-
дау на расейскую мову тэкс-
тау i фрагментау Дэмакрыта, 
а таксама як аутара KHiri пра 
славу тага грэчаскага фшоса-
фа, якая ^ убачыла свет у 
1979 г. i была двойчы пера-
кладзена на замежныя мовы. 
Гэтая кшга — арыг1нальнае 
манаграф!чнае даследаванне 
пра жыццё i творчасць вял1ка-
га ф|лосафа-матэрыял1ста. 
Дасканалае веданне мовы i 
крышц дазвол1ла зраб1ць цдка-
вую працу, па-новаму паг-
лядзець на постаць Дэмакры-
та, яго месца у ricropbii 
фшасофп i культуры. I да 
сёняшняга дня Б. Б. В1ц 
самааддана працуе нягледзя-
чы на узрост, стан здароуя, 
а часам i матэрыяльныя цяж-
касц1. 3 'яуляючыся членам 
Усерас1йскай (былой Усеса-
юзнай) асацыяцьи антыказ-
науцау, удзельшчае у што-
годных канферэнцыях, дру-
куецца у зборшках, працуе 
у apxieax. Брашслава Бары-
сауна палклот, ведае дзесяць 
старажытных i сучасных мо-
вау. 

В1ншуючы Брашславу Ба-
рысауну з 75-годдзем, хо-
чацца пажадаць ёй здароуя, 
сшы духу, шмат яшчэ плён-
ных гадоу працы i здзяйснен-
ня усяго задуманага. 

М. БЕСПАМЯТНЫХ, 
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' гею Габрусев1чу. 
I™ Зборнж «Гарадзенск1я затсы» 
В можна набыць па адрасу: г. Грод-
В на, вул. Ле'шна, 32 (факультет 
0 беларускай фшалогп i культуры), 
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Матэрыялы аб фольклорной 
практыцы студэнтау-першакурс-
шкау фЫалагЫнага факультэта, 
ягах вы бачыце на гэтых здым-
ках, чытайце на 4-й старонцы 
газеты. 



2 стар. «ГРОДЗЕНСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ» 

Гэты навучальны год фЫфак пачау без Mixaina Аляксанд-
ратча Корчыца, прафесара кафедры рускай мовы. 

Так сталася, што пахаванне на шаг а любшага настаушка 
i калегг было гэткш жа сцмлым, як i яго жыццё: студэнты 
i выкладным былг у адпачышсу. 

Нях ай жа успамшы тых, хто вучыуся $ Mixauia 
Аляксандрав1ча i знауся з Ы, лягуць жалобным вянком да 
светлай памящ гэтага цудоунага чалавека. 

М . I. КАНЮШКЕВ1Ч, 
за г. кафедры рускай мовы. 

У бясконцай дарозе 
Mixain Ал як сан драв in... Сэрца 

i роз ум шяк не могуць зм1рыцца, 
Hi як не могуць зразумець 1 паве-
рыць, што яго болып няма з намь 
Крыудна i балюча. I разам са 
слязам1 наплываюць успамшы, 
светлыя i цёплыя... • 

Я, яшчэ талым студетха 
филфака, працую лабаранткай на 
кафедры рускай мовы. I в ось 
строп экзаменатар, з выгляду 
суровы i пахмурны чалавек, Mi-
xaui Аляксандрав1ч заводз1ць 
гульню, цжавую i карысную. 
У Mixauia Аляксандрав1ча было 
шмат матэрыяла, цжавых прык-
ладау на розныя вщы сказау. У сё 
гэта было старанна вытсана на 
Kapnci, так што атрымл1валася 
своеасабтвае лето. Кожную воль-
ную хвипну ён»Лрыходз1у да мяне 
са ceaiMi карткам!: «А ну скажы, 
што гэта за сказ?». I тут пачына-
лася гульнц.' Я не скажу, што не 
хвал явал аса пры яг оных пытаннях, 
але не баялася гэтых пьгганняу 
HiKoni, не баялася памылщца. Не 
баялася, бо побач быу не на-
стаушк, а просты, добры чалавек, 
з вачыма, у яюх мггусшкя 
заузятыя дзщячыя чорщю. 

Успамшаецца i паездка разам 
з MixauiaM Апяксандрав1чам у 
Дзятлава, дзе мы з iM праводзил 
раённую ал1МП1яду школьшкау па 
рускай мове; той незабьгуны 
марозны вечар, каш мы вярталгся 

у гасщшцу пасля цяжкага пра-
цоунага дня. Mixain Аляксандра-
si4 расказвау вясёлыя псторьп, 
разам смяялкя . I я зусш не 
ад чу вал а, што пам1ж нам) вялйсая 
дыстанцыя: ён — дацэнт, канды-
дат навук, сталы чалавек, я — 
студэнтка-пящкурснща, зусш 
яшчэ дзяучо. Ён адноауся да 
мяне, як заклапочаны бацька 
адносщца да свайго стамленага за 
дзень дзщяц!. 

Успамшаюцца i дз1вацтвы Mi-
xauia Аляксандравна. Аднойчы 
ягоны вялии i шмат пабачыушы 
партфель сапсавауся — адарвала-
ся ручка. Наступнага дня Mixain 
Аляксандрав1ч прыйшоу ва уш-
eepciT3T з... чамаданам. «Куды вы 
едзеце?» «Нжуды. На працу 
прыйшоу» «3 чамаданам?..» 

см так i хадз!у з чамаданам, 
нягледзячы на тое, што з ягоных 

дз1вацтвау падсмейвашся. А мы 
не разумел!, што наш Mixain 
Аляксандрав1ч быу штодня у да-
розе, у падарожжы за новым, 
цдкавым, карысным людзям, дзе 
заусёды трэба мець з сабою 
чамадан, чамадан ведау, дабрыш 
i сумлення. 

Ён пайшоу... Паюнуушы нас 
на гэтай дарозе, пакшу^шы нам 
свой чамадан, чамадан оясконца-
га адчаю, цёплых успамшау, 
вялиих спрау i светлай памящ. 

С Я. КОСТРЫЦА, 
ст. вьасладчык кафедры рус-

кай моаы. 

Горка i балюча 
Усяго чатыры гады прайшло, 

як наш курс скончыу ушверсатэт, 
а няма ужо с яр од Maix настауш-
кау трах выкладчыкау, трох 
добрых, мглых людзей. 

Няма i Mixauia Аляксандравь 
ча Корчыца... Самае горкае i ба-
лючае — гэта казаць славы удзя-
чнасщ, юл\ той, каму яны адраса-
ваны, ужо школ! ix не пачуе. 
Можа, i сапрауды павшен прайсщ 
неюи пэуны час, перш чым 
усвядсмнп, як жа мнэта дау нам 
MixaLn Аляксандрав1ч. 

Мы упарциися, л1чыл1, што ён 
занадта строп i прыдарлшы, 
баялкя прапусщць лекцыю не 
таму, што гэта незаменная страта, 
а таму, што будуць правяраць 
прысутнасць. Усё гэта забылася 
цяпер. Але як забыць усмешку 
Mi в ш а Аляксандрав1ча, кал! ён, 
пераправяраючы cnic прысутных, 
знаходз^ там прозвйшчы Вщын, 
Нисулл, Маргуноу (мы ix утсвал1 

замест тых, каго не было на 
занятках). Зачытвау i смяяуся 
разам з HaMi i над сабой, што 
папа^ся на нашыя хирьви. I як не 
было той строгасщ — проста доб-
ры i вясёлы чалавек адгукаУся на 
не вельм! ужо i Taxi дасцшны 
студанцы жарт. 

А строгасць яго саслужыла 
нам вельм) добрую службу: схемы 
i правшы, што вучьип пад яго 
пишным вокам, запомнил назау-
сёды. Мы удзячны настаушку за 
веды, за цудоуны я, добрыя i 
смешныя апавяданш, што чытау 
ён нам на студэнщих вечарынах, 
за патрабавальнасць, за дабрыню 
i чалавечнасць... 

Kani ш ш т о не 3HiKae б я с -
с л е д н а , т о н я х а й н а ш а у д з я -
чнасць будзе BaMi, Mixain Алякса-
ндрав1ч, прынята, пачута там, дзе 
цяпер Ваша чулая душа. 

Алена CMIPHOBA, 
выпуасн1ца ф1лфака 1989 го-

Не выказаць 
прызнання удзячнасц! 

Незваротнасць кожнага IM-
гнення ад сустрэч з Настаушкам, 
што пайшоу ад нас назаусёды, 
усведамляецца цяпер як горкая 
незаменнасць тых гармонау iHT3-
лекту, як1я Mixain Аляксандрав1ч 
так шчодра дарыу, а мы ахвотна 
6pani, не вельм1 задумваючыся 
пра ix каштоунасць. Тады не 
задумваючыся, а цяпер паку-
туючы ад невыказанага прызнан-
ня удзячнасщ... 

Сказаць пра тое, што ён быу 
Настаушкам,— гэта адзначыць 
Tonuci адну яркую грань яго 
асобы. Сказаць, што ён быу 
Настаушк HacTayHiKay—гэта 
прызнаць бясспрэчнасць i бяз-
мернасць яго прафес1йнага Укла-
ду у разв1ццё адукацьи на Гродзен-
шчыне, у выхаванне кагорты 
настаушка у-славеснкау. 

Сказаць, што i ты сама 
Kanici>4i мела шчасце вучыцца 
у гэтага кранальна сцшлага, усё 
ведаючага i карэктш адказнага 
чалавека — гэта нясмела прыз-
нацца У дакрананш да энерга-
донара, да носьбгга высонх ча-
сцщ Ведау i iHTOTireHTa разумных 
Узаем1н. 3 гэтым, я ведаю, 
згодзяцца усе яго былыя вы-
nycKHiici, што цяпер настауш-
чаюць на Гродзеншчыне. 

А як не сказаць i не Успомнщь 
крана ючую адказнасць i пра-

дбачл1вы клопат пра будучых 
фшолагау, з hkimI Mixain Аляк-
саддрав!ч выконвау, акрамя ceaix 
штатных, абавязш члена i стар-
шыш журы абласных i рэспубл!-
KaHCKix алшп1яд! 

Ён быу з HaMi. Быу неабход-
ны, не стараючыся быць прыкмет-
ный. Яго ведал!. 3 in рашся . Яго 
чакал1. Яго любил. 

Вось увойдзе щхенька, ня-
гучна пгтосыи скажа, i Усё адразу 
стане на сваё месца, знойдзецца 
рашэнне, адказ... 

Кал! ён стаяу за кафедрай щ 
сядзеу за сталом у аудыторы!, 
мала хто ведау щ разумеу боль 
яго страшнай хваробы. Немагчы-
ма было асмел1цца уголас здз1-
вщца яго мужнасщ Жыць, яго 
вол1, што дапамагала быць у 
CTpai. А ён карпатл1ва, метадыч-
на i мужна нёс свой крыж? Не, 
свой факел Святла i Любови 

Не вымалщь прыжыццёвага 
спаткання з Mixainам Аляксанд-
рав1чам. Але i не згасн уц. агню 
яго Справы, што стала Жыццём. 

I кал! прауда, што на саракавы 
дзень naxiHe Зямлю душа гэтага 
незабыунага чалавека, то няхай 
яе вечны палёт падтрымаюць 
крылы нашай светлай Памящ. 

А.ГАРАЧАВА, 
•адучы 1ислектар управления 

иаряниай адукацы! абявыкаика-
ма ,|ццтмк( адукацы! Ркпублйс! 
Беларусь. 

Mixainy Аляисандравту 
Корчыцу — 

вучонаму, настаунжу, чалавеку 

Дзякуй 
Вам! 

Няма больш Mixaina Аляксан-
драв1ча Корчыца. Пайшоу ад нас 
цудоуны Чалавек, таленавггы ву-
чоны. Ён жыу сц!пла ! сщпла 
памёр. Мала хто ведау, што 
невылечная хвароба абрала яго 
сваёй ахвярай — ён да апошняга 
1мгнення працавау, упарадкоувау 
вел1зарны навуковы, метадычны 
i дыдактычны матэрыял, шл1фа-
вау i без таго дасканалыя кам-
п ютарныя праграмы. Ведау, што 
хутка яго не стане, i таму 
спяшауся зраб!ць як па га бсльш. 

Мне не давялося быць сту-
дэнткай Mixaina Аляксандрав!ча, 
але усё ж пашчаецша вучыцца 
У яго — вучыцца чалавечай год-
насщ, прынцыповасщ, непадкуп-
Hacui, бескампрамкнасц! з улас-
ным сумленнем, умению слухаць 
i разумець другога чалавека, 
аддаваць усяго сябе справе. Дзя-
куй Вам, Mixain Аляксандрав!^ 
за тое, што Вы б ы т , што шчодра 
ахвяроуват сябе нам, дзяпЫся 
не толыи ведам!, але i душою, 
сэрцам. Вы для нас заусёды жывы 
i не тальк! таму, што мы ш к о т не 
забудзем пра Вас, але i таму, што 
гахто не зможа нам Вас замяшць. 

Л. В. РЫЧКОВА, 
дэкан факультэта ф)лалогН 

народау РБ. 

У маёй памящ два MixainH 
Аляксандрав1чы. Першы — стро-
п, суровы, патрабавальны, да-
хладны у словах i выказваннях. 
Сам яго курс, ciHTaKcic, патраба-
вау быць лапчным i паслядоуным . 
Учыню i выказванн! складвал1ся 
у cicraMy. Сктэму працы, с!стэму 
жыцця. 

У Mixaina Аляксандрав1ча не 
было люб1мчыкау: 3apa6iy — тры-
май сваю «пяцёрку», не праца-

Mixai'i Аляксандрав1ч выйшау на 
ецэну i пра чытау лекцыю на тэму 
«Чорны кот як прычына спазнен-
ня на лекцыю». Зала ляжала 
покатам ад рогату, а лектар — 
хоць бы што: сур 'ёзны, зася-
роджаны, лаг^чны, як быццам 
справа шиш пра складаназалежны 
сказ. 

Каюся: некалый разоу вы-
ходз!у я на ецэну з пародыяй на 
Корчыца. Кал! гэта было уперты-

Памятаю... 
вау — хоць за цябе MiHicrp будзе 
прасщь, «здавальняюча» не уба-
чыш. 

Але мы яго бачыл1 i другога. 
Мяккага, добрага чалавечнага. 
Нават двойку ён, не У прыклад 
imuHM сваш калегам, cTaeiy не 

^прышжаючы годнасць студента, 
паважаючы у iM асобу. Будучи 
намеешкам декана, ведау нашы 
праблени, умеу неяк непрык-
метна для нас падтрымаць, дапа-
магчы. Памятаю, як адна з Maix 
аднакурешц, упэуненая, што яе за 
nponycxi адл!чаць, вярнулася з де-
каната ашаломленая: «Корчыц 
застушуся!». А ён проста даве-
дауся пра цяжкую емтуацыю у яе 
сям 'i. 

I яшчэ я памятаю яго усмеш-
ку. Усм1хауся ён рэдка, часцей 
смяял1ся вочы... Памятаю, як 
падчас Дзён фшфака нашы вы-
кладчык! спаборшчал! у Mim-
лекцыях (не больш пящ xBinin). 

ню, я, скончыушы нумар, з апас-
кай паглядзеу у залу — ! не 
паверыу вачам! Mixain Аляксанд-
paei4 рагатау да слёз! А назаутра, 
сустрэушы мяне у калщоры, 
сур 'ёзна сказау: «Бачыу. Хаду 
маю acBoiy, а голас пакщае 
жадаць лепшага. А што, рэктара 
таксама зможаце так?» Атры-
маушы адмоуны адказ, задаволе-
на зауважыу: «Значыць, я асоба 
ярчэйшая. Яшчэ дзве-тры так!я 
пародьи, i можна балащравацца 
на пасаду рэктара». А у вачах 
смяшыгаа icKpau.ua. Пацдснуу 
руку i пайшоу на лекцыю. 

А цяпер пайшоу назаусёды. 
I жыццё стала бяднейшае. Так 
бывае заусёды, кал! з яго ады-
ходещь чысты i цудоуны чалавек. 

Аляксандр ФЯДУТА, 
першы сакратар ЦК Саюза 

моладз! benapyci, выпускн1к фил-
фака 1986 г. 

НО С КАЖДОЙ СМЕРТЬЮ, 
С КАЖДЫМ ДНЁМ 

НАМ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ 
ЗАМЕТНЕЙ... 

Пайшоу Mixain Аляксаидрав1ч 
Корчыц... I успомншася: а ён жа 
сустракау нас, аб!турыентау, кал! 
быу старшынёй прадметнай кам!-
cii па рускай мове i л1таратуры! 
I было гэта 19 гадоу назад. 

Засяроджаны, сур 'ёзны чала-
век 36ipay нашы сачыненн!, неча-
кана з 'яуляуся у аудиторы! 
падчас вуснага экзамену, кал!-
ткал1 чада вау Х1трыя пытанн]. 
Учарашшя школьши палохал1ся 
i, нават стаушы студентам^ доуга 
не магл! пераадолець гэтую баяз-
л1васць перад MixauiaM Ал як сан д-
рав!чам. Пасля прыйшло разу-
мение i яснасцк дацэнт Кор-
чыц — з тых, хто возьмецца за 
цябе усур 'ёз i зроб!ць цябе 
спецьиипстам. Не умеет — наву-
чыць, разгуб!уся — дапаможа, ля-
нуешея — запатрабуе. Спакойна 
i дзелав|та. 

By4Hi р avii, caMi р а б Ш с я 
настаушкам!, а то i калегам! 
Mixaina Аляксандрав1ча па ка-
федры. «Прафес!янал, май-
стар»,— гэта скажа пра яго кож-
ны выпускнж. А што мы яшчэ пра 
яго ведал!? Ды амаль шчога: 
Mixain Аляксандрав1ч умеу за-
хоуваць дыстанцыю. Неяк успры-
ймалася, што Корчыц на фш-
факу — гэта надруга, гэта надзей-
на. 

А вось пайшоу нечакана i дау 
сваш вучням апошш урок, што 
пара задумацца. 

Но с каждой смертью, с каж-
дым днем 

Нам жизнь становится за-
метней, 
И все сильней в любви нужда... 

. Поменьше зимних дней, 
побольше было б летних! 
Когда бы было так, как никогда... 

Выпуски iKi 1978 г. 

«Жить 
не по лжи» 

Mixain Аляксандрав1ч Корчыц 
адыходз^у ад жыцця гэтаксама, 
як i imoy па iM. Можа Tonwi 
самыя 6ni3Kifl яму людз!, ды i т ] 
Kani пакуты CTani зусш нев 
носным!, чу л! ад яго ней 
б.лзкае да скарп. Нават кал! 
б гэта было адзшым успам!нам 
пра Mixaina Аляксандрав!ча, i то 
памяць аб iM стала б урокам дпя 
MHorix з нас . 

Наколыи я ведау яго, Mixain 
Аляксандрав1ч умеу вучыць, нисо-
ni не павучаючы. Вучыу перш за 
Усё тым, як ён CTaeiy с я сам да 
справы, няхай гэта заняпи са 
студентам! щ уласная даследнщ-
кая праца. Яго патрабавальнасць 
у першую чаргу да сябе давала 
яму права быць патрабавальным 
i да !ншых. Але гэтая патраба-
вальнасць не пераходзша Hi у 
жорсткую нецярпшасць, Hi у ну-
дотную павучальнасць. Не адно 
пакаленне сёняшшх настауткау-
славесшкау сваёй прафесшнай 
культурай удзячна урокам Карчы-
ца-л]нтаста. 

Апошшм часам стала папу -
лярнай фразай формула А. I. Сал-
жан|°цына «жить не по лжи». Яе 
часта са слязой на вачйх любяць 
паутараць люде!, што супярэчаць 
ёй ледзь не на кожным кроку. 
Mixain Аляксандрав!ч HiKani не 
чытау пропаведзяу на гэты конт, 
дарэчы як наогул не люб^у 
гаварыць пропаведзяу. Ён проста 
быу чэсны i праудз!вы. Заусёды 
i ва yciM, незалежна ад асобы 
i акал!чнасцяу. Так!я паводз1ны 
был1 доупм i недакучмвым уро-
кам выхаванасцд i для студэнтау, 
i для нар, яго калег. 

Амаль паутара стагоддзя на-
зад адз!н руск! паэт адгукнуУся на 
смерць знакамiTara крытыка рад-
KaMi: «Не говори с тоской: их нет! 
Но с благодарностию: были!» 
Цяпер шшы час, ды i маштаб 
адыйшоушага ад нас калеп i на-
стаунпса таксама 1ншы. I усё ж, 
кал! д у м а е т пра Mixaina Аляк-
сандрав1ча, хочацца паутарыць 
гэтыя радю. 

I. ЯГОРАУ, 
дацэнт кафедры рускай I 

замежнай Ытаратуры. 



«ГРОДЗЕНСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ» 

Аперацыя «Бульба» 

Кожную восень студэнты Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта 
аказваюць адчувальную дапамогу сельскт працаушкам на уборцы 
ураджаю. Асабл1ва неабходна яна сёлета. Гэта звязана з неустойл1-
вым надвор 'ем. 

I таму f адпаведнасщ з Паста-
новай Савета Мшктрау Рэспубль 
Ki Беларусь «Аб неадкладных 
мерах у сельскай гаспадарцы 
у сувяз1 са складаным1 пагодным1 
умовамЬ ад 25 чэрвеня 1993 годэ 
№ 418 i рашэння выканкама 
Гродзенскага абласнога савета 
народных дэпутатау ад 19.08.93 г. 
ва утверсггэце была створана 
аператыуная група на перыяд 
правядзення сельскагаспадарчых 
работ на добраахвотнай аснове з , 
6 верасня на срок не звыш аднаго 
месяца. Задача студэнтау у тым, 
каб убраць ураджай пры MiHi-
мальных стратах. 

Згодна загаду рэктара уш-
версггэта «Аб мерах па аргашза-
цьм сельскагаспадарчых работ» 
бьиц падрыхтаваны i зацверджа-

век), Ашмяноа (250—125), Iyey-
сы (250—55) раёны. Таму мы 
сфарм|равал1 дадатковы атрад — 
у Карэлщк! раён. Калгас «1 Мая» 
Астравецкага раёна па пагаднен-
ню павшен быу прыняць атрад 
у колькасщ 80 чалавек, а у апош-
нюю хвинну запатрабавау то лью 
28. 

I вось студэнты — на калгас-
ных палях. Яны павшны праца-
ваць добрасумленна i старанна. 
Але гэта у тым выпадку, кал'\ IM 
для гэтага створана усё неаб-
ходнае: нармальныя жыллёва-
бытавыя умовы, ёсць забяспеча-
насць «фронтам работ», без пра-
стояу i г. д. 

— A ni усюды для плённай 
працы студэнтау, ix быту, пау-
нацэннага харчавання створаны 

На калгасных 
дзялянках 

Той не сагфафны студэнт, хто не выпрабавау сябе у будатрадзе 
i не атрымау восеньскае «хрышчэнне» бульбай. Так лгчаць юнакi 
i дзяучаты, як1я ужо зведалг сябе у гэтай справе. 1 вось зноу верасень, 
i зноу многм i мног1я юнак'1 i дзяучаты адправ1Л1ся у калгасы. 

Сёлетш верасень нешта скупы 
на сонечныя цёплыя дзяньы... 
Яшчэ у першай яго палове на 

i баявы. Ix работай задаволены 
i выкладчык1 — I. У. Груль i 
В. М. Ламака, што працавал! на 

Вёсцы ч - актыуную 

дапамогу 
ны сгасы атрадау, ix камандзфау, 
мраунжоу-выкладчыкау. Бьип 
праведзены нарады, шструктаж 
па ТБ са студэнтам1, выязджаю-
чым1 на сельскагаспадарчыя рабо-
ты. Своечасова 6buii распрацава-
ны дагаворы i умовы аплаты 
npaiA: студэнтау i выкладчыкау. 

F®gcuaMi дыслакацьп для сель-
гасатрадау нашага ушверйтэта 
сёлета стал! мнопя раёны воблас-
ui — Дзятлаусю (182 чалавека), 
lyeycKi ( 5 5 ) , А с т р а в е щ а ( 9 8 ) , 
AuiMBHCKi ( 1 2 5 ) , C/ioHiMCKi 
(128), Смаргонсю (124), Свклац-
Ki (35), Шчучынсю (60), Карэ-
лщю (105), Гродзенск! (52 чала-
века). Да пачатку работ з iMi 
заключены адпаведныя дагаворы, 
у ЯК1Х абумоулены умовы працы. 
яе аплаты, быту, забеспячэння 
харчаваннем. 

Аргашзацыйная работа па 
падрыхтоуцы i адпрауленню сту-
дэнтау на сельгасработы адбыла-

належныя умовы? 
— Напрыклад, у калгасе 

«1 Мая» Слошмскага раёна,— 
гаворыць У. А. Хшюта,— ф1лолап 
3 Kypta был1 размешчаны у т я -
HepcKiM лагеры, пи не ацяпляуся, 
не было дзе высушыць мокрую 
вопратку. 1 як вынж — трэцяя 
частка студэнтау захварэла i не 
магла выходз1ць на работу. Такая 
ж атуацыя склалася i у калгасе 
«Сасноука» (таксама Слошмскага 
раёна) — студэнтау размясцип у 
школе-штэрнаце. 

Некаторыя гаспадарю адмовь 
л1ся напалову аплочваць харча-
ванне студэнтау. I разам з гэтым 
патрэбна было выконваць высокш 
нормы выпрацоую— 714 кг ад 
кожнага студэнта. Гэта неаргаш-
заванасць быту, а разам з тым, не 
вельм1 паважл!выя адносшы да 
студэнтау, канешне, не ствараюць 
у ix добрага настрою i не 
наладжваюць на нармальны пра-
цоуны лад. 

двары было холадна, як у канцы 
кастрычнжа, i кал1, як не увосень, 
у час y6opKi бульбы, усё вырашае 
надвор 'е? i 

Для студэнтау I курса факуль-
тэта беларускай фшалогн i куль-
туры, што працавал| у Гродзенс-
К1м раёне у сельскагэспадарчым 
прадпрыемстве «Прагрэд», холад 
не перашкода. «Не было б тольк! 
дажджу, i мы хутка na36ipaeM 
бульбу на адведзеным участку»,— 
казал1 дзяучаты у першыя дш 
работы. 

— U,i усё прайшло добра? — 
з так1м пытаннем я звярнулася 
да У. А. Хшюты, намеснжа 
старшыш аператыунай групы па 
правядзенню сельскагаспадарчых 
работ. 

— Заяую гаспадарак ymeepci-
тэт выканау. На дапамогу вёсцы 
паехал1 969 студэнтау, разам 
з iMi — 32 юраунжа атрадау. 

Але хочацца зазначыць, што 
мрал1к1 дапусцип асобныя K i p a y H i -

Ki гаспадарак, таму прыходзыася 
уносщь карэктывы у планы амаль 
у апошшя гадзшы, 6 верасня, кал1 
студэнты был1 ужо гатовы да 
ад 'езду на працу. Так, практична 
адмовмпся ад студэнцкай дапамо-
ri Астравецк! (па дагавору — 500, 
а з а п а т р а б а в а л 1 т о л ы а 98 ч а л а -

I апошняе пажаданне на 
наступны год па правядзенню 
сельскагаспадарчых работ: у яка-
сщ K i p a y H i K o y атрадау трэба 
пасылаць менав1та выкладчыкау, 
а не лабарантау кафедр, i, пажа-
дана, аб1раць ix з лжу мужчын. 

AceHHi працоуны семестр па-
казвае: настау час мяняць многае 
у адносшах да студэнта як 
памочшка на асеннЫ пол(. Яму 
неабходны дакладныя rapaHrai, 
матэрыяльныя стымулы, нармаль-
ныя чалавечыя умовы i у быце, 
i на працы. Элементарныя аргаш-
зацыйныя пытанш не пав1нны 
станав(цца сур 'ёзнай перашко-
дай для плённай працы моладзь 

Н. БЕДЗЬ. 

Дзяучынкам трэба было 36i-
раць за 9 гадзш работы прыклад-
на па 120 кошыкау дя выканання 
нормы. А норма давол1 высокая— 
800 кг ад чалавека. Але не 
страшныя гэтыя кьлаграмы для 
старанных, добрасумленна пра-
цуючых дзяучат. I тым больш што 
бульба урадзьла нядрэнная. 

— Працаваць можна, ско-
расць хутка з 'яви1ася,— гаво-
раць студэнтк1 Таццяна Касцюк, 
Жанна Крывапос, Ганна Пра-
нько,— хутка запауняючы кошы-
Ki бульбай. Было б добрае надво-
р 'е, мы б яшчэ хутчэй усё pa6uii. 
I прыемна раб1ць добрую справу, 
ведаючы, што бульба, якую мы 
36ipani, щзе у Pacire, у Груз1ю, 
а некаторая частка — адразу у 
гандлёвыя кропк1 раёна i вобласщ. 

Як бачыце, настрой у дзяучат 
з першых дзён быу бадзёры 

пол1, i прауленне калгаса. Вось 
што мне давялося пачуць ад 
агранома участка — Уладз1м1ра 
М1калаев1ча Сарою: 

— У нас асноуная задача — 
убраць бульбу як можна хутчэй 
i без стратау. Дзяучатам можна 
за ix працу паставщь адзнаку 
«выдатна». Першы год у нас 
працавау атрад з Гродзенскага 
дзяржаунага ушверстата, i, трэба 
сказаць, што першае уражанне 
нядрэннае. Поле атраду было 
выдзелена добрае, без камянёу, 
з мяккай глебай. Пасля дзяучат 
не заставалася бульбы у ба-
рознах, не трэба было ix прыму-
шаць працаваць. HixTO з поля 
раней не адыходз1у, заставал!ся 
да канца працы, пакуль не 
прыйдзе аутобус, бо усе добра 
разумел!: чым хутчэй выканаеш 
норму, тым раней паедзеш дадо-
му. 

А я, м^ж шшым, зазначу, што 
гаспадарка стварыла для добрай 
працы студэнтау усё неабходнае: 
загадзя дамовипся наконт аплаты 
працы студэнтау, кожны дзень 
аутобус прывоз1у дзяучат на поле 
з Гродна i пасля работы — 
у горад. Гарачыя абеды падвозшь 
ся непасрэдна на поле (смачныя, 
каларыйныя, yciM даспадобы). 
Прапанавал1 i вячэру, але дзяуча-
там так хацелася хутчэй дадому, 
у сухое адзенне i цёплае па-
мяшканне! Прастояу практычна 
не было з-за адсутнасщ ui 
недахопу транспарта. I разам 
з атрадам — абавязкова аграном. 

Вельм1 прыемна, што пам!ж 
ираушцтвам гаспадарк1 i атрадам 
з першых дзён склалкя цёплыя, 
паважл1выя аднос1ны. 

За месяц працы дзяучаты 
асвошюя, пасябравал1, пазнал^ 
хто чаго каштуе, хто люб;ць 
пагультайн1чаць, а хто працуе 
сумленна, з поунай аддачай. Для 
першакурсшкау гэта вельмi важ-
на, бо разам iM вучыцца пяць 
гадоу. Вылучылкя i лщэры — 
першыя у працы: Алена Булах, 
Аксана Грэкава, Святлана Паз-
няк, Марына Курышка. I усе 
спяшалкя сказаць пра гумарыс-
так, самадзейных спявачак — 
Наталлю Жуутоускую i Таццяну 
Каушовж — увесь час, ui дождж, 
щ сонейка, яны спявал1 necHi 
(беларуск1я народныя, польсщя). 
Н. Жуутоуская прыехала выву-
чаць беларускую мову па наюра-
ванню М1н1стэрства адукацы1 Рэс-
публж1 Польшча. Яе першыя 
уража HHi: 

— Я задаволена, што буду 
вучыцца i жыць у Гродна. Мне 
падабаецца атмасфера сяброуства 
пам1ж HaMi. Гэта вельм1 добра, 
што мы на бульбе i не ведал1, хто 
з нас у якой групе будзе вучыцца. 

За першыя працоуныя экзаме-
ны студэнтк i I курса факультэта 
беларускай фшалог!; i культуры 
атрымал1 добрыя адзнак1. За-
стаецца пажадаць iM выдатных 
вышкау у вучобе. 

Н. ДУДКО. 

3 стар. 

Як раз для вас 
Стыпендьи 
ад 

Прапан[/ем' у вазе кытЬчоу 
Ыфармацыю аб стыпендыях, яюя 
выдзяляе Нямецкая служба ака-
дэм1чных абменау (ДААД) на 
1994 г. i 1994/95 навучальны год 

для Рэспублш Беларусь. 
Нямецкая служба акадэм1ч-

ных абменау (ДААД) — гэта ар-
гашзацыя ycix ушверс1тэтау i 
ВНУ Федэратыунай РэспублЫ 
Герма шя. Яе задача заключаецца 
у аргашзацьп падтрымк! па раз-
вщцю м1жвузауск!х зарубежных 
кантактау, aca6.niea гэта праяу-
ляецца у абмене студэнтам1 i ву-
чоным1, у HaxipaeaHHi прафе-
сарска-выкладчыцкага саставу 
для чытання лекцый у шшых 
Kpa inax . , 

ДААД распрацавау праграмы 
для замежнжау: выдзяляе сты-
neHflHi квал1ф1каваным замеж-
ным студэнтам щ выпускшкам 
ВНУ (як правила, узрост — не 
больш 32 гадоу) — для вучобы ui 
павышэння квал1фжацьп у ня-
мецых ВНУ ui навукова-даслед-
чых iнстытутах. ДААД выдзяляе 
розныя стыпендьп у залежнасщ 
ад узроуня падрыхтоую спачатку 
на адзш год, стыпенды1 могуць 
быць працягнуты згодна вучэб-
ным мэтам. Таксама ДААД вы-
дзяляе стыпендьи для таго, каб, 
напрыклад, адшукаць матэрыял 
для абароны дысертацьн ui для 
удзелу у летних вузаусмх курсах 
ui на курсах ням^цкай мовы 
у 1нстытуце iM. Гётэ у Гермаш1. 

ДААД дае магчымасць запра-
ciub замежных вучоных для ста-
жыроук1 ui выкладчыцкай працы 
тэрмшам да 3-х месяцау. Стажы-
роука naeiHHa адказваць навуко-
вым (нтарэсам госця i садзейн1-
чаць яго кантактам з нямецк1м! 
калегам! у адпаведнай вобласщ. 

ДААД садзейн1чае apraHi3a-
цы1 i правядзенню вучэбна-аз-
наямленчых паездак замежных 
студэнцих груп i вучоных у Гер-
магаю з мэтай атрымання агуль-
ных краязнаучых ведау аб KpaiHe 
i па спецыяльнасщ. 

ДААД для падтрымання сувя-
зяу са CBaiMi былым i замежным! 
стыпендыятам1 пауторна запра-
шае ix для кароткатэрмшовага 
прабывання. Па заяуцы ДААД 
можа дазволщь карыстанне спе-
цыяльнай л1таратурай i навуковы-
Mi прыборам]. Былыя стыпендыя-
ты з 'яуляюцца адначасова парт-
нёрам1 i дарадчыкам]' у pa3Biuui 
i ажыццяуленн1 яе праграм. 

Для прадстаулення стыпендьи 
могуць накфаваць заяуи: 

— вучоныя са ступеням! i 
званням1 звыш 32-летняга узрос-
та для 3-месячнага знаходжанНя 
на навуковай стажыроуцы; 

— acnipaHTH, маладыя вучо-
ныя да 32-летняга узросту для 
10-месячнага навучання на наву-
ковай стажыроуцы; 

— студэнты-гермашсты 3-га 
курса для навучаня на працягу 
1 семестра; 

— маладыя вучоныя, acnipaH-
ты i студэнты, ЯК1Я вывучаюць 
гермашстыку, а таксама выклад-
4biKi нямецкай мовы у ВНУ да 
32-летняга узросту для навучання 
на летшх вузауск!х курсах на 
працягу 3—4 тыдняу. Ва ycix 
naeiHHa быць вельм1 добрае ве-
данне нямецкай мовы, якое пац-
вярджаецца экзаменам. Пры ад-
боры прымаецца да yeari паспя-
ховасць, вынжй экзаменау, наву-
ковыя веды. Са1скальшк| нак1-
роуваюць заяук1 праз мраунщтва 
ВНУ у М1н1стэрства адукацьп 
Рэспубл!к1 Беларусь, дзе здзяй-
сняецца папярэдш адбор caic-
кальшкау. Тэрм!н нак1равання 
заявак — восень бягучага года. 
Канчатковы адбор адбудзецца 
у Цэнтральным бюро ДААД 
у г. Боне. 

Фармуляры заяу можна атры-
маць у рэктараце ВНУ ui у Пра-
дстаун1цтве ДААД у Маскве. 

Дакументы павшны быць пра-
дстаулены да 1 лктапада 1993 г. 

За больш падрабязнай ш-
фармацыяй наконт атрымання 
стыпендый, яюя выдзяляе Ня-
мецкая служба акадэм1чных аб-
менау, можна звяртацца у аддзел 
маркетынгу, 1нфармацы1, рэкламы 
i замежных сувязяу (а^д. 302 у 
гал. корпусе ушвератэта). 



Спадчына 
Не шукай ты шчасця, долг 
На чужым, далёкш полк... 
Ты усе знойдзеш гэта блгзка, 
Там, дзе мацi над калыскай 
Табе песш напявала, 
Як малога колыхала. 

Я. Купала «Не шукай...» 

«гуканне» вясны дзяучатам1 у 
вянках з вецця маладой бярозы 
i чаромхц выган скацшы на 
Юр 'еу дзень i абкурванне яе 
KynajibCKiMi травам!, ядлоуцам, 
травой, запаленым1 у гаршку. 

ЗацжавЫ нас псторыя Аш-
мянскага раёна i паходжанне 
тапошмау i мжратапошмау. Па-
бывал! нашы студэнты у Ашмянс-
KIM псторыка-краязнаучым музеи 

Не забылхя мы са студентам! 
шзка паклашцца, аддаць дань 

« 3 н а р о д н ы х 

г л ы б ш ь » 
3 маленства у наша жыццё 

уваходзщь народная паэз1я. 
У дзяцшстве нас прывабл1вае 
мшагучная калыханка матуль 
Пазней мы захапляемся дз!вос-
най казкай бабул1 або дзядуль 
Здз$ляемся мудрасщ, паэтычнай 
прыгажосщ прыказак i прымавак. 
На народнай паэзн вучымся дабру 
i справядл1васц1, самаадданай лю-
бое! да роднай. крашы i свайго 
народа. ,f 

Час бяжыЦь, але шкавасць не 
змяншаецца 'да народных твДрау, 

жанчыны спявал! нам беларусия 
i польсюя народныя песш. Як 
многа непауторных каларытных 
мелодый мы пачул1 i зашсаль 

Вось толыа услухайцеся у сло-
вы гэтай пест: 

На возеры, возеры, 
Ды на пбкай кладцы, 
Мыла я кашулю 
Ды няроднай матцы. 
Ой, мыла я, мыла 
Ды i перамыла, 
Няродная мамачка 
Ды абгаварыла. 
Сушыла, сушыла 

памящ мапле народнага паэта-
дэмакрата фрзнцшжа Багушэв1-
ча, што у вёсцы Жупраны. 
А пазней наведа.™ Кушляны, 
бацькаушчыну Мацей Бурачка. 
Тут усе мы прычасципся святлом 
мудрай паэзп i жыццём вя-'лкага 
беларускага песняра. Пазнаёмьп!-
ся з вельмй цжавым, улюблёным1 

у псторыю i культуру роднага 
краю чалавека — дырэктарам Ку-
шлянскага музея — Алесем Пят-
ров1чам Жамойщным, як} правёу 
змястоуную экскурсш на паэта-
вай сядз1бе, на той зямл1, адкуль 

Здымак на памяць каля пдмшка народному паэту-дэмакрату Францшку Багушэвгчу. 

як]я служаць магутным сродкам 
вобразнага пазнання. Вось i едуць 
маладыя людз1 у глыбшку, каб 
далучыцца да духоунага багацця 

б 1 | сваиго народа, каб па крушцах 
сабраць нашу культурную спад-
чыну. 

3 1 па 14 лшеня трупа 
студэнтау-першакурсгакау фша-
лапчнага факультэта пpaxoдзiлa 
фальклорную практыку на Аш-
мяншчыне. 

Першыя маршруты праля™ 
у вёсю Кракоука, Зялёны Бор 
i Навасёлю. Тут студэнты сустрэ-
лкя з жанчынам1, якгя беражл1ва, 
з павагай адносяцца да народных 
песень. Асабл1ва многа шчырых 
i цёплых слоу мы адрасуем 
Ляхоускай Г. I., Селяжыц-
кай Т. I., Ляшчэв1ч В. М., 
Альшук Ф. Ф. i iHin. Гэтыя 
прыветл1выя, простыя i мудрыя 

Ды перасушыла, 
Няродная мамачка 
Усе перасудзша. 
ПазнаёмЫся нашы студэнты 

i з мясцовым1 вясельньпш, радзш-
ным1 i каляндарным1 абрадам! 
i звычаямь YciM спадабалкя 
i глыбока запал1 у душу лю-
боуныя, сямейна-бытавыя, ricTa-
рычныя i жартоуныя necHi. I як не 
ycMixHyuua пасля зухаватых пры-
певак Е. Н. Дагалев1ч. 

Цераз сад-ei наград 
Гнала я каровы. 
Забылася папытаць, 
Hi мьгсы здаровы. 
Або: 
Зал1хвацка niy Пахом 
За сталом i за вуглом. 
Больш Пахом ужо не п 'е, 
Бо на лякарствах ён жыве. 
Пачул1 мы цжавыя звестк) аб 

святкаванш Вялждзеня, Юр 'я, 
Mecyxi. Жанчыны прыгада/ii нам 

у гады беспрасветнай цемры i рэак-
цьн раздауся мужны голас за-
ступнщтва за Беларусь, за абяз-
доленага селянша. 

Сабраныя HaMi народна-паэ-
тычныя творы паглыбЫ веды па 
вуснай na33ii, папоунЫ фактыч-
ную аснову фалькларыстыю. На 
практыцы нашы студэнты набьип 
вопыт знос1н з людзьм1 розных 
узростау i характарау, сачыл1 
за бытам i пахалопяй працоунага 
народа, авалодвал1 умением eecui 
краязнаучую работу. 

Прыветл1выя, добразычл1выя 
i гасцшныя людз1 жывуць на 
Ашмяншчыне. Хочацца падзяка-
ваць yciM, хто нас ветл1ва прымау 
i пажадаць iM поспехау, здароуя 
i шчасця. 

У. КАЯЛА, 
Дзм. ЛЕБЯДЗЕВ1Ч, 

K i p a y H i K i фальклорнай экспе-
дыцы!, выкладчык! кафедры бе-
ларускай лггаратуры. 

I M O M 
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НА ЗДЫМКУ: Алесь Пятровгч Жамойцш, дырэктар Кушлянскага музея, праводзгць экскурсш на 
паэтавай сядзгбе. 

Спорт 

На барцоусшм 
дыване 

Верасень-месяц быу небогаты 
на спартыуныя па дзе i у нашым 
ушвератэце, але навшы, якш мы 
атрымам пасля спаборнщтвау, 
радуюць i уражваюць. 

Барцы грэка-рымскага стылю 
дэма нстравалi С1лу i майстэрства 
у паядынках на Кубак Адрыятык1 
у г. Пула, што у Харватык 
Чэмп1янат праходз1у у прыгожым 
горадзе, я и з 'яуляецца зонай 
адпачынку, на беразе Адрыятычна-
га мора. Нашы спартсмены-барцы 
праязджал1 самы доуп тунель 
у Еуропе працягласцю 5 тыс. 
462 метра. Магчыма, гэта цу-
доунае месца яшчэ больш надало 
упэуненасц1 у cBaix сшах. 

Нашы спартсмены выступ1л1 
дастаткова паспяхова, за ня;п 
2 агулйНакаманднае месца. BiH-
шуем чэмгмёнау — Аплев1ча Эду-
арда, Сщарэнка Аляксандра, Бой-
ка Юрыя i спартсменау, я и я 
узнял1ся на другую ступеньку 
п 'едэстала гонару на гэтым 
прэстыжным чэмп1янаце — Жука 
Biia.iifl i Храброва Юрыя. Жа-
даем iM у далейшым так паспяхо-
ва адольваць вяршыш спорту 
i п 'едэстала павап, радаваць 
балельшчыкау nocnexaMi на бар-
цоуск(.м дыване. 

У верасш у Стакгольме (Шве-
цыя) адб.ыуся чэмп1янат свету па 
грэка-рым екай барацьбе. Пра-
дстауляу ушвератэт студэнт фа-
культэта фчз1чнага выхавання Ва-
лерый Цыле нць. У вагавай катэго-
ры1 да 82 .кг Валерый заняу 
ганаровае 4 .месца (у гэтай 
вагавай катэгорьп выступал! 
32 удзельшю ycix jcpaiH свету). 
I сустрэчу Валерый выйграу 

у прадстаунжа Tpy3ii, майстра 
спорту м1жнароднага класа Да-
рчыя. ycTyniy у нялёгкай бараць-
бе 5-кратнаму чэмтёну Савецкага 
Саюза, 2-кратнаму прызёру Ашм-
niftcKix гульняу Турлыханаву 
(Казахстан). Пасля чаго упэуне-
на працягвау паядыню i выйграу 
у прадстаушка Полыичы Топара, 
атрнмау чыстую перамогу над 
чэмтёнам маладзёжнага першын-
ства свету шведам Лщбаргам. 
У ф1нальнай барацьбе за 3 месца 
ycTyniy толыа адз1н ^ал прызёру 
чэмп1яната Еуропы, прадстаунжу 
Pacii Карданаву. 

Далучаемся да щматлиах eiH-
шаванняу у адрас Валерыя . Цы-
ленця i ycix выкладчыкау ка-
федры ф1з1чнага выхавання, як1я 
дапамагал1 спартсмену у падрых-
тоуцы да спаборн!цтвау. 

Асобна хочацца сказаць аб 
аргашзацьп чэмтянату. Спартс-
менау прыв1тау i Ha3ipay за ходам 
паядынкау кароль Швецьп Карл 
XVI. Вял1кую увагу чэмтянату 
аказвал1 тэлебачанне i прэса. 
Падвядзенне вышкау i узнага-
роджванне пераможцау адбылося 
у Блак!тнай Зале гарадской рату-
шы, дзе адбываецца уручэнне 
Нобелеускай np3Mii. 

У цяперашн1 час спартсмены 
уншератэта рыхтуюцца да рэс-
публ1канскай спартак1яды па 
16 вщах спорту. Гэта патрабуе 
мабш1зацьп ycix сш ад студэнтау, 
выкладчыкау, трэнерау для пад-
рыхтоук1 да будучых сталтау. 
Газета будзе i у далейжым 
!нфармаваць чытачоу i балель-
шчыкау аб спартыуных падзеях 
ва угаверс1тэце. 

Н. ПЯТРОВА. 
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Вясёлы 
перапынак 

А Б АБ1ТУРЫЕНТАХ 

Гумар 

— Дайце, каш ласка, тры 
даведк1: дзе знаходзщца радыё-
тэхн1чны 1нстытут, кал1 пачнуцца 
экзамены i што такое 6i ном 
Ньютана? 

* * * 

— 1ншыя у ВНУ вдуць з ней-
к1м навуковым багажом, а я так, 
з адной толыа зашскай. 

• » * 

Атрымаушы двойку на приём-
ным экзамене у тэатральным 
1нстытуце, аб1турыент пакрыуджа-
на надзьмуу губы: 

— А я думау, што буду 
адказваць з суфлёрам. 

» » * 

Размауляюць два абггурыен-
ты: 

— Кажуць, што розум дае 
мащ, а не шетытут. 

— Гэта сапрауды так, я зау-
важыу, што ты вырас с!ратой. • * * 

— Купще трэшраванага саба-
ку. 

— А хто яе бацьк1? 
— Прычым тут бацьк1? Не 

у ВНУ ж ёй паступаць! 
К У Д Ы Я ТРАП1У 

Студэнт медыцынскага iH-
стытута «плавае» на экзамене па' 
xipyprii. Жадаючы яму дапа-
магчы, прафесар бярэ у pyKi 
скальпель, прыкладвае яго да 
грудзей студэнта i пытаецца: 

— Куды я траплю? 
Студэнт без цеш сумнення 

адказвае: 
— Прама у м1л1цыю! 

А Д 3 1 Н Ы В Ы Х А Д 
У барацьбе са стсваннем у час 

экзаменау прафесар Б. Сава 

прымяняе уласны метад: зал1К1 
i экзамены ён прымае у не-
асветленай аудыторьп. 

С Т У Д Э Н Ц К 1 * 
БУД31ЛЫН1К 

На факультэце , мехашк! л ю -
блены арыпнальны будз;лШ :. 
Першыя дзесяць XBUIIH ён звщ!ць 
нармальна, друпя дзесяць xeuiiH 
iMiTye гук працуючага касм1чнага 

. рухавжа, а апошшя дзве хв1ш-
уы — голас дэкана факультета. 

НАВУЧАННЕ У СНЕ 
Яшчэ учора аб навучанш у сне 

гаварылася як аб яюмсьщ цудзе. 
Сёння гэтым нжога не здз1в1ш 
так вучацца цэлым1 аудыторыяМ1 

Д О Б Р А Я П А Р А Д А 
Пачынаючы студэнцкае жыц-

цё, памятайце, што ва ушверс1тэ-
це вас прымаюць ' за дарослага 
чалавека, лекцьп i сем1нары вы 
можаце наведваць, а можаце не 
наведваць; залиб i экзамены вы 
можаце здаваць, а можаце i не 
здаваць. I студэнтам можаце 
быць, а можаце i не быць. 

ПЕРСПЕКТЫВА 
Р О З Н Ы Х П О Г Л Я Д А У 
— Вы дрэнна скончыце,— 

сказау прафесар студэнту, як1 
лянуецца.— Шчога, прафесар, 
мне галоунае — скончыць,— ад-
казау студэнт. 

УЗНЯТЫ У З Р О В Е Н Ь 
НАВУК1 

Ва у Hi вератэце арган1заваны 
эксперыментальныя групы, у яюх 
зал1к1 i экзамены прымаюцца 
самым! студэнтам1. Эксперымент 
упауне апраудау сябе,— у заль 
коуцы талью «добра» i «выдатна». 

(«Студенческий меридиан»). 
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