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№ 8 (236) 3 верасня 1996 года, ауторак 

3 НОВЫМ НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДАМ! 
Новы год будзе адметны i тым, што закончыцца 

стварэнне огульна у т'вера'тэцкай камп'ютарнай сет к/ 
сувяз/ /' можно будзе шырока корыстацца паслугамi 
электронной пошты, а таксама глобальной м/'жнарод-
най шфармацыйнай сеткой дадзеных "1НТЭРНЕТ". Спад-
зяюся, што атрымае ф'тансавую падтрымку ЕС сумес-
ны Еурапейск/ проект "ТЕМПУС TACIS", i гэта дасць 

В/таю Вас, дара г!я нашы студэнты, шаноуныя налег/, 
а найбольш Вас, першакурстм, з початкам новага 
навучальнага года.Для Вас, учараштх аб/турыентау, 
сёлетнi верасень - стартавы у /'мкл/вым, змястоуным 
i не надта лёгк'ш студэнцк/'м жыцц/, гэта першая 
прыступка вышэйшай школы /, можа, вял/кай навук/. 
Наш ун/'вера'тэт паспрыяу мног/'м здольным выпускни-
кам у прафесшным станауленн/. 3 цягам часу Вы 
даведаецеся аб людзях, я мм! мы ганарымся, a ix шмат, 
дасягнуушых вяршынь спачатку у вучобе, затым у 
працы / навуцы. 

Богатая i б/яграф/я нашай ВНУ. Дастаткова сказаць, 
што папярэдткам сучаснага ун/верс/тэта быу наста-
ун/'цк/' /нстытут, адкрыты у Гродне у 1941 годзе.Хаця 
пра/снавау ён нядоуга, але паклау пачатак вышэйшай 
адукацы/' у нашым рэг/ёне. Сёлета мы можам л/'чыць, 
што нашаму ун/верс/тэту 55 гадоу. 

Вучоба ды / праца у новым навучальным годзе будуць 
досыць насычаным/ /' нялёгюяч'. У рэспублщы распрацо-
уваецца стратэг/я рэфармавання вышэйшай школы, а 
гэта патрабуе ад нас актыунага удзелу, творчага 
падыходу /', урэшце, канкрэтных спрау. Адз'ш з напрам-
кау гэтай Пяткой працы - падрыхтоука высокаадуко-
ваных спецыял/стау у гал'те к/равання /' эканом/к/. 
Гэтым мы займемся ужо у новым навучальным годзе. 
Шмат давядзецца зрабщь i па павышэнт якасц/' наву-
чальнага працэсу у цэлым. 

магчымасць паправ/ць матэрыяльна-тэхн/чную базу 
ун/верс/тэта, здзейсн/'ць карэнную перападрыхтоуку 
к/руючых кадрау факультэтау i ун/'верс/'тэта. 

У гэтым годзе шырэй будзем укараняць у вытвор-
часць i навуку распрацоую нашых вучоных, будуць 
створаны рэальныя умовы для прадпрымальн/'цтва, а 
дапаможа нам у гэтым б/знес-1навацыйны цэнтр, як/ 
ужо хутка павшем распачаць сваю дзейнасць. 

Наш ун1верс1тэт - адз'шая у рэспублщы вышэйшая 
навучальная установа, якая працуе у дзве змены. Спад-
зяюся, што у гэтым годзе гарвыканкам, аблвыканкам 
дапамогуць нам палепшыць умовы працы i навучання. 

Спрау у нас шмат ! амаль няма сярод ix другарадных. 
/ ix нам вырашаць уа'м разам - выкладчыкам, супрацо-
ун/'кам, студэнтам. Няхай для кожнага з Вас новы 
навучальны год будзе найбольш плённым у працы i 
вучобе. 3po6iM жа усё для роскв/'ту нашага ун/верс/тэ-
та / для доброй славы аб iM. 

Л.М. К1ВАЧ, рэктар ГрДУ !мя Янм Куп алы. 

ПАСЫЛКА 
3 ВЕНГРЫ1 

Ммулай восенню намесжк дэка-
на па навуцы факультэта права i 
эканом™ ужверс'гтэта В.В. Сяд-
зельн'ш разам з калегам'1 жшых 
навучальных устаноу Беларуси а 
таксама УкраЫы i Малдовы пабы-
вала у Будапешце, у 1нстытуце кан-
стытуцыйнай i заканадаучай пал1-
тыю. Тады i была дасягнута дамо-

уленасць аб гумангтарнай дапамо-
зе гродзенсюм студэнтам-гарыс-
там. I вось у канцы чэрвеня факуль-
тзт права i эканом1к1 атрымау вы-
датную б'|бл1ятэчку - л'ггаратуру па 
мЬкнародным i грамадзянск'|м пра-
ве, па тэорьп права, па усеагульнай 
r i cTopb i i д з я р ж а в ы i п р а в а i IHIU. 
Усяго - 10 найменняу кжг, амаль на 
тысячу доларау 3LUA. Гэгга не апош-
няя пасылка. Мяркуецца, што увос-
ень б'|бл1ятэка факультэта папоу-
жцца новай л'ггаратурай з Венгры'!. 

ЛЕТН1 УН1ВЕРС1ТЭТ У БУДАПЕШЦЕ 
кацыяй. Занятк! был1 аргажзава-
ны у выглядзе дынам'шных насы-
чаных сем1нарау. Кожны з пры-
сутных меу магчымасць падзял1ц^ 
ца думкам!, як трэба i як на самой 
справе праводзяцца рзформы вы-
шэйшай школы, як щзе працэс 
адаптацьм да новых умоу, як пера-
адольваць супрац|уленне пераме-
нам i г.д. 

ЛeTHi ужвератэт адчынены для 
ycix, сказау Irap Барысав1ч. I мно-
rifl жадаючыя могуць набыць у IM 
веды. Адна з асноуных умоу -
валоданне англШскай мовай. А з 
yciMi, больш канкрзтным1 пытан-
ням1 удзелу у сем1нарах па Праг-
раме падтрымк'| вышэйшай адука-
цьм звяртайцеся у аддзел замеж-
ных сувязяу ун1версНэта, пакой 
2086 у галоуным корпусе. 

3 добрым настроем, з жаданнем паспяхова працяг-
ваць вучобу сустракаюць новы навучальны год сёстры-
бл/зняты, трэцякурсн/'цы /рына /' Марына Федарчук. 

Iрына - будучы мастак, натура творчая, вучыцца на 
аддзялент мастацтвау факультэта педагог/к/ i ncixa-
логИ, Марына - будучы ф/'з/'к. Абедзве ведаюць, што 
вучоба - не "цукар", яна патрабуе шмат часу, с/'л, не 
заусёды адорвае пяцёркам/ у зал/коуцы. Але у гэтым 
навучальным годзе няхай у дзяучынак будуць толью 
выдатныя / добрыя адзнакi. 

Фота Ул. Сарокша. 

Лета - не тольк'| час водпускау. 
I творчай працы - таксама. У лшеж 
у Будапешце працавау летж уж-
вератэт пры Цэнтральна-Еурапей-
CKIM у ж в е р с г г э ц е , я ю а ж ы ц ц я у л я е 
Праграму падтрымю вышэйшай 
адукацьм. Усе ф|нансавыя выдатю 
узяу на сябе Фонд Сораса. 

Сёлета летн'| ун1верс1тэт у Буда-
пешце сабрау упрауленцау-менед-
жэрау cicrraMbi вышэйшай адука-
цьм з Малдовы, Украшы, Казах-
стана, Балгарьп i Беларуси Прай-
шоу курс навучання i атрымау 
адпаведны сертыф'|кат i прадстау-
HIK нашага ун!верс1тэта - I.B. За-
харчаг л. 

У -;^-<рцы з карэспандэнтам 
Irap Барысав1ч адзначыу, што пе-
рад слухачам! летняга ун1версаэта 
выступ'|л'| "свяц1лы" навук'| у пы-
таннях упраулення вышэйшай аду-



Внаем, племя малааое, незнаёмае! 

Напярэдадж новага на-
вучальнага года ка-
рэспандэнт газеты ix па субяседванню - 100 сту 

"Гродзенсю ужвератэт" гута- дэнтау. 

выжку зал1чана па мэтавых 20 працэнтау месцау ад агуль-
наюраваннях 194 студэнты. 3 нага плану прыёму на кожную 

спецыяльнасць. 175 выпускж-
коу л1цэяу i пмназш здаваш' 

А д м е д а л к т а у с я р э д ж х выпускныя сумяшчальныя эк-
школ, л1цэяу, пмназш было замены. 81 з ix рашэннем пры-

ёмнай KaM i c i i быу рэкаменда-
ваны да заш'чэння па агульна-
му загаду пасля здачы уступ-

дэнтау. Было пададзена 1959 159 медалктау. 
Ад выдатжкау сярэджх спе-

рыу з намесшкам старшыж 
прыёмнай K a M i c i i 1.П. М а р т ы -
навым. Ён, у прыватнасф, за- пададзена 413 заяу. Па вынг 
значыу, што сёлетж план на- ках субяседвання (мэтавы пры-
бору сту дэнтау для дзённай ём) з ix зал1чаны 100 чалавек, 
формы навучання за бюджэт- а па выжках экзаменау - 195 ных экзаменау i, урэшце, 3 a n i -

ныя сродю складау 900 сту- чалавек. Пацвердаш медаль чана 76 выпускжкоу л1цэяу i 
пмназш на першы курс уж'вер-
а'тэта. 

У бягучым годзе 
ва у ш в е р Ы т э ц е 
а ж ы ц ц я у л я л а с я 
падрыхтоука для 
паступлення ва уж-
верс^эт i шшыя вы-
шзйшыя навучаль-
ныя установы кра-
iHbi на аддзяленж 
д а у ж в е р Ы т э ц к а й 
падрыхтоую. Зда-
ъап\ экзамены на 
А Д П 709 слуха-

заяу. Вытрымал1 уступныя эк-
замены 1302 a6i-
турыенты. Студэн-
там1 першага кур-
са зал(чаны 915 
аб1турыентау, вы-
трымаушых кон-
курс. Ён, у сярэд-
HiM, складау 2,19 
на адно месца. 
Гэта прыкметна 
больш, чым ле-
тась, Kani на мес-
ца 
t 

У ДОБРЫ ШЛЯХ, 
ПЕРШАКУРСН1К! 

Вера сень. У студэнцкай сям 7 ун/вера'тэта 
- папауненне. Проз год-другi, мабыць, iмёны 
сёлетшх першакурсн/'кау аб мног/м нам рас-
кажуць, бо раскрыецца ix талент, будзе 
в/'давочным шкненне да навук'к Сёння нашых 
першакурсн/'кау больш красамоуна можно аха-

а прэтэндавала \дктарызаваць праз л'мбы. у 
,7. Да пяц| чала- - Г-

век на месца - таю конкурс цыяльных навучальных уста- чоу.З ix падал! дакументы у 
ноу i СПТВ была пададзена 41 прыёмную кам|"а'ю 457 слуха-

чоу, 275 з ix c T a n i першакур-
У адпаведнасц|' з рашэннем СН|кам|-
прыёмнай K a M i c i i быу зацвер-
джаны парадак правядзення 
выпускных сумяшчальных эк-
заменау для выпускжкоу п\-
цэяу i, пмназш Гродзенскай вучоЬы, да навую, мэтанаюра-

склауся па найбольш прэстыж-
ных сярод аб|'турыентау спе- заява, а зал1чаны 21 выдатжк. 
цыяльнасцях - пахалопя, пра-
вазнауства, замежныя мовы, 
МЭА. 

У адпаведнасц! з планам мэ-
тавага прыёму было зацвер-

Як В|'даць, сёлетняе папау-
ненне студэнтау - людз! не 
выпадковыя. Яны здольныя да 

джана 246 месцау на педага-
пчныя спецыяльнасц!, на яюя вобласщ з удзелам ix у кон- в а н ь | я - Няхай жа i у студэнцк!м 
было пададзена 284 заявы, а у курсе на вызначаныя у рамках жыцщ' I'M садзейжчае поспех! 

Праз хв/'л/нку - уступны экзамен. Фота Ул. Сарок/на. 

ЯК1Я м ы ? 
У прыёмнай KaMicii есць дад 

зеныя па сацыяльна-дзмаграф'н 
наму складу пастушушых ва унг 
вератэт. Вось некаторыя л'мбы 

Рабочыя або дзец'| рабочых 
304 чал. Калгасжю ц'| дзец! кал 
гасжкау - 49 чалавек. Служачьи 
ц'| з сем'яу служачых - 561 чал 
Жанчын - 557, мужчын - 358 
Жыхароу з сельскай мясцовасц 
- 235. Жыхароу Гродзенскай во 
бласц1 - 878, у тым лжу з г 
Гродна - 505. Жыхч /у Рэспубл'| 
к'| Беларусь - 908. Жыхароу IH 
шых KpaiH СНД - 7. Беларусау 
601, pycKix - 116, палякау - 179 
1ншыя - 19. 

ТАК 
ХОЧАЦЦА 
ВУЧЫЦЦА! 

Усё больш жадаючых набыць 
вышэйшую адукацыю у нашым 
ужверс'ггэце праз платную фор-
му навучання. Трэба было ба-
чыць, як! натоуп атакавау (у са-
мым дакладным сэнсе слова) 
аудыторыю № 209 з 5 па 10 
жжуня. Тут прымал'| дакументы 
на платную форму навучання. 
Метал1чны бар'ер не мог стры-
маць нацюку жадаючых вучыцца 
у нашай Alma Mater. Будучыя 
так званыя студэнты-платжю ад 
гарочын! i нафску натоупу ля 
дзвярэй ледзь не трац'|Л1 пры-
томнасць. У вын1ку студэнцкая 
сям'я ун|оерс!тэта папоун1лася 
яшчэ на 716 чалавек (дзённая, 
завочная, вячзрняя формы на-
вучання i другая вышэйшая аду-
кацыя). 

ДЛЯ ЗАМ ЕЖ НЫХ 
СТУДЭНТАУ 

Атрымал1 сертыф1кат устаноу-
пенага узору i змогуць працяг-
ваць вучобу у ' ш ы х ВНУ нашай 
рэспублш 16 юнакоу з Пак'кгга-
на. За год вучобы на падрыхтоу-
чым аддзяленн! для замежных 
студэнтау нашага ун'щерс'ггэта 
яны атрымал! пэуны аб'ём тэа-
рэтычных ведау i моуную прак-
гыку, больш даведал'|ся пра ric-
горыю, культуру, звычю бела-
рускага народа. Такая форма 
навучання замежных студэнтау 
ужо традыцыйная, практыкуец-
ца не першы год. А сёлета зной-
дзена i новая форма навучання 
- летняя школа для замежных 
грамадзян, у якой яны месяц 
спасц'|гал1 рускую i беларускую 
мову. У першай дэкадзе жжуня 
летнюю школу закончыл! пяцё-
ра палякау, навучал!ся у ёй гра-
мадзяне Дани, будуць вучыцца 
грамадзяне З Ш А . 

Л. ЯРУНЦАВА, 
супрацоунЫ аддзела 

замежных сувязяу, 

V 
маркетингу i провар J 



Внаем, племя малааое, иезнаёмае! 
С. ПсеваонпмВов 

О, жизни вечные секреты-
Она уходит и грядет, 
Воспоминания монеты 
В копилку памяти кладет. 

Пока еще богатств немного, 
Но все же дорог золотник, 
Пока еще легка дорога 
И пролегает напрямик. 

И мы, ругаемые теми, 
Чья молодость прошла давно, 
Так часто слышим: " В наше 

время..." 
А наше время - вот оно! 

Потом, лет эдак через двадцать, 
Когда из юности уйдем, 

будем наслаждаться 
Воспоминаньями о нем, 

Хулить другие,поколенья, 
Вступающие в свой рассвет, 
Забыв, что были дни рожденья, 
Где нам бывало дг.адцать лет. 

Бывало? Дудки, есть и будет! 
Ничтожен времени приказ, 
И никакие козни судеб 
Состарить не сумеют нас. 

И пусть брюзжат, что пали нравы, 
Что молодежь не та пошла, 
Здесь наше время, мы здесь 

правы, 
Не суйтесь не в свои дела! 

Но не было еще на свете 
Ни до потопа, ни потом, 
Чтобы родители и дети 
Сошлись во времени одном. 

Одни распутными прослыли, 
Нося панбархат и батист, 
Других без умолку корили 
За то, что те танцуют твист. 

Но до утра гуляли пары 
И целовались у дверей, 
И шли по улицам гитары, 
Пугая серых голубей. 

Творя героев и поэтов, 
Верша великие дела, 
Ничьих не слушая советов, 
Безумно молодость жила. 

Мы тоже можем так, чтоб громы, 
За правду - в ряд, за ложь -

в висок, 
И наши подвиги огромны 
И флаг наш ярок и высок. 

Ведь это наше время, братцы, 
Покуда зелено, потом 
Мы сможем только наслаж-

даться 
Воспоминаньями о нем. 

Амаль што анекдот... 
БУДЗЕ "КАПУСН1К" 
"Ужверсггэт - вачыма перша-

курсжкау" - менавгга пад таюм 
дэв1зам плануецца правесц1 у кан-
цы кастрычтка студэнцю "капус-
HIK", спаборжцтва пам1ж перша-
курсшкам! ycix факультэтау. Уча-
рашжм школьжкам, што папоужл! 
студэнцюя аудыторьп, даецца уж-
кальная магчымасць выказаць свае 
першыя уражанж пра нашу Alma 
Mater. Зрабщь гэта можна у лю-
бой форме сцэжчнага выступлен-
ия па сцэнарыю, ям вам падка-
жуць ваш штэлект, ваша фантаз'т, 
пачуццё гумару, творчае натхнен-
не. 

Праграма павЫна быць разл1ча-
на на 20-30 хвшЫ. Колькасць уд-
зельжкау - неабмежаваная, жан-
ры выб1райце на ваш густ. 

Кансультацыю па ycix пытаннях 
удзелу у "капусжку' можаце ат-
рымаць у студэнцюм клубе (галоу-
ны корпус, аудыторыя 217), звяр-
тайцеся да мастацкага юраужка 
СТЭМа Валерыя Ляхов1ча. 

Toe, што удалося даведацца 
карэспандэнту "Гродзенскага ут-
вера'тэта" ад нашых экзамена-
тарау, сапрауды анекдатычна. 
Такое здаралася. I не дзе-небудзь 
у трыдзесятай дзяржаве, а у 
нашых, ун/'вера'тэцюх, аудыто-
рыях, з нашымi абитуриентам'!. 

Некальм гадоу таму быу так'| 
выпадак. На уступных экзаменах 
на пачфак •• усе дзяучаты. I толью 
адз1н хлопец. 3 necKi. Ведау - не 
багата. Але экзаменатары "цяг-
нуць" яго з ycix cm: сельскай шко-
ле так не хапае настаун1кау-муж-
чын! Пытанж аб1турыенту зада-
юць, як першакласжку. Нарэшце i 
такое: "Кольк1 вуглоу у трохву-
гольн1ку?". Задумауся. Маучыць. 
Нарэшце адказ: "Два". I у экзаме-
нацыйны л!ст - таксама "два". 

* * * 

На экзамене па ф|зщы экзаме-
натар пытаецца у аб1турыента: "Як 
працуе трансфарматар?" У адказ 

той: "У-у-у-у....", склаушы губы 
трубачкай i так зычна, што Ышыя 
аб'|турыенты аж вочы акругл'|л'| ад 
нечаканасщ. 

Сярод студэнтау першага курса 
таго небарак1-ф1з1ка, вядома, не 
было. 

* * * 

Ужо сёлетняму абггурыенту за-
даюць пытанне псторыю: 

- Хто так! Машэрау? 
У адказ: 
- PycKi генерал. 

* * * 

Другому сёлетнему абггурыен-
ту задаюць пытанне: 

- Ямх вы ведаеце к'|раун!коу 
партызанск!х атрадау на тэрыто-
рьм Беларус1 у гады Вял|кай Ай-
чыннай вайны? 

Пасля давол'| працяглага роздуму: 
-1ван CycaHiH... 

(Працяг чытайце 
у наступным нумары). 

НЯМА ВЫПАДКОВЫХ налог1й" выпускн!к школы-riMHa-
зм N 30 медал1ст Стан'|слау Гушча. 
Ён жа быу у Л1ку абггурыентау 
м1нулага года, вучыуся на першым 
курсе па спецыяльнасц'| "Матэма-
тыка". Але, в|даць, у працэсе ву-
чобы адчуу, што выбар 3pa6iy 
няудала, а пакольк! на другую 
спецыяльнасць перавесц1ся не 
было магчымасщ, ён naKinyy вучо-
бу па асаб1стаму жаданню i сёлета 
nacryniy зноу, асэнсаваушы выбар 
больш адказна. 

Жадаю першакурсн1кам матфа-
ка, yciM студэнтам, як1я у верасж 
папоун1л'| ун1верспэт, плённай ву-
чобы, моцнага сяброуства, няхай 
ваша студэнцкае жыццё будзе ц1-
кавым i змястоуным. 

цы i удзельн|к| абласных i рэспуб-
л1канск1х ал1мтмяд. Сталае папау-
ненне атрымау ун!ведс|тэт са шко-
лы-г1мназп i л1цэя. 

Глыбоюя веды i 1мкненне ву-
чыцца на нашым факультэце, спас-
щгаць цяжкую i складаную навуку 
на нашых кафедрах прывял1 на 
матфак медал'|стау Сяргея Гаман-
чука, Вольгу Ахметаву, Марыну 
Грыцай, прызёрау ал'|мшяд Анд-
рэя Бабк1на, Наталлю Дзееву i 
MHorix юных матэматыкау. 

Быу у нас сёлета i таю выпадак. 
Падау дакументы i пастушу на 
спецыяльнасць "Праграмнае за-
беспячэнне Ыфармацыйных тэх-

Напярэдадн'| новага навучаль-
нага года карэспандэнт "Гродзен-
скага ужвератэта" гутарыу з дэка-
нам матэматычнага факультэта 
Т.Э. Можджэрам. На пытанне: 
якое папауненне прыйшло на фа-
культэт? - Тадэвуш Эдвардав^ч за-
значыу: 

- Л1чыцца, што кал1 хто ifl3e 
вучыцца на матэматычны факуль-
тэт, дык матэматыку ведае даска-
нала i значна шырэй, чым школь-
ная праграма. Са 105 першакур-
сн1кау гэтага года, мяркую, няма 
жводнага выпадковага чалавека. 
Да нас прыйшл1 вучыцца залатыя 
i сярэбраныя медал|сты, перамож-
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АЛА /ЗА ПАШКЕВ1Ч 
УГЛЯДАЕЦЦА У ДАЛЯЧЫНЬ... 

"ВОСЬ С1МВАП ТВОЙ. ЗАБЫТЫ КРАЮ РОПНЫ! 
ЗВАРУШАНЫ НАРЭШЧЕ ОУХ НАРОПНЫ..." 

ССанетМакс/'м БагданоСИч) 

На шчучынскай зямл1 удзячныя 
земляк i госц1 стал'|ся "в1Ноуи1ка-
м)" у добрым сэнсе слова вял1кага 
Свята, прымеркаванага да 120-
"оддзя з дня нараджэння талена-
ытай дачю беларускага народа, 
1аэтк1-рэвалюцыянерк'| Ала1зы 
Пашкев1ч (Цётю). 

Крыху аддал1уся час, але..., як 
зядома, усё вял1кае бачыцца на 
адлегласцк А кал1 гэтае "усё вялЬ 
<ае" усвядомленае i асэнсаванае, 
го выразна зауважаецца, якою 
неардынарнаю асобаю у ricropbii 
эеларускага адраджэнскага руху 
эыла i застанецца назаусёды ва 
/дзячнай памяц! i добрых справах 
;ённяшй'|Х i будучых нашчадкау 
нашых мужная I моцная духам i 
:ва!м мастацюм словам Цётка, 
истанецца "як вечны светач-по-
1ымя", як адна з шэрагу першых, 
ито узнял1 паходню змагання за 
тепшую, вартасную чалавека долю 
У1я нашага народу. 

Угодю таленав1тай Пашкев1чан-
ci - гэта не толью дажна naeari, 
'дзячнасц1 за зробленае Цёткаю 
<а карысць беларускасц!, а гэта, 
ie памыл1мся, - жывы працэс тва-
зэння нацыянальнай псторьп, на-
<ыянальнай культуры, уе;ведам-
юння нацыянальнай дух'оунасцК 

Угодк'| Ала1эы Пашкев1ч - гэта 
:воеасабл!вае алавое поле, якое 
'вабрала шчыра у сваю арбгту 
тват тых, на першы погляд абы-
|кавых суайчынжкау нашых, хто 
'першыню, не зважаючы на узрост 
пэуныя ранп, даведауся, дачууся 
ipa яе, судакранууся, няхай i iM-
ненна, з яе прачулым беларус-
:iM, нашансюм словам, з яе апан-
анасцю: 

Прыгорнуць усё у дарозе, 
Каплю шчасця, дол/ ул/'ць, 
Думаць усюды аб народзе, 
Родны край усюды ст'ць. 
Гртае с'тавое поле "прыцягну-

ia" да сябе добразычл1вых, шчы-
>ых людзей, як бы ураз, увачавщ-
;i, зрабгушы ix аднадумцамкТой 
(эакт, што на урачыстасф, звяза-
|ыя з угодкам! Цётю, прыехал1 

навукоуцы з 1нстытута лпаратуры 
'|мя Янм Купалы А Н Беларуа, з 
Беларускага дзяржаунага ужвер-
атэта, з лЬаратурнага музея iMfl 
Яню Купалы, амаль што не уся 
кафедра беларускай л!таратуры 
Гродзенскага дзяржаунага ужвер-
с1тэта !мя Янк1 Купалы, прадстауж-
Ki абласнога аддзелу культуры, 
KipayniKi раённага маштабу i нават 
вайскоуцы, гаворыць пра многае. 
I у першую чаргу, менавгга пра тое, 
што была праведзена вялжая пад-
рыхтоучая аргажзацыйная праца, 
задзейжчаны таюя якасныя алы, 
што не магло не прывесц1 да плен-
ных выжкау падчас розных па 
форме мерапрыемствау па ушана-
ванж памяф Цётю. 

Вельм'| шкада, што у шэрагу 
артыкулау, як'т з 'явЫся пасля у 
розных перыядычных выданнях, 
вельм'| суха, амаль незауважна, 
гаварылася пра зробленае у дачы-
ненж да угодкау Ала1зы Пашкев1ч 
кафедрай беларускай л'|таратуры 
Гродзенскага дзяржаунага ужвер-
с!тэта |мя Янк| Купалы. Вельм1 
шмат у плане аргажзацыйным пры 
правядзенж святочных урачыстас-
цяу было зроблена загадчыкам 
кафедры Мжалаем Уладз'|м1рав1-
чам Мкул1чам, яю зважу, "грукау-
ся" у вышэйшыя уладныя кабже-
ты, пераканауча даводз'|у, што 
"угодк'| Цётю - гэта нешта большае 
за "правёу - забыл!ся", што яны 
павшны стацца у будучым удзяч-
ным грунтам, пакольк! зямля Га-
радзенская н1кол1 не была беднаю 
на мастацюя таленты, на мужных 
духам сыноу i дачок народу наша-
га. Выступление супрацоушкау ка-
федры падчас адкрыцця памятнай 
дошк'| на будынку цэнтральнай 6i6-
л1ятэк1 горада Шчучына па вул'щы 
Лента (спадзяемся, што з часам 
удзячныя землям нададуць гэтай 
вулщы 1мя Цётк1), у шматлюдным 
Доме культуры, на навукова-тэат-
ральнай канферэнцьп, якая з лёг-
кай рук'| старшын'| грамадскага 
кам1тэту па падрыхтоуцы i правяд-
зенн1 юб1лею гнсьменжцы Валян-

ц1ны Коутун, ayrapKi дзвюх кжг 
пра нашу зямлячку, перарасла у 
канферэнцыю-спатканне добрых 
сяброу-аднадумцау, засведчыл1, 
што пры жаданн'| навукоуцам ка-
федры па сшах вырашальны i 
больш адказныя мерапрыемствы. 

Нельга не адзначыць добрым 
словам, што усе выступленж арга-
н1затарау i гасцей Свята гучал1 на 
беларускай матчынай мове. Вща-
вочна, што усе, хто выступау, до-
бра ведалi: Цётка вельм1 высока 
цан1ла вартасц1 беларускай мовы, 
якая "паднялася высока i стае ужо 
поруч з "naHCKiMi мовам'|", закл'|-
кала любщь яе i шанаваць, па-
колью разв1ццё нацыянальнай 
культуры, л'|таратуры народа, на 
яе думку, немагчыма без развщця 
яго роднай мовы. Бо любоу да 
Радз1мы, да свайго народу праяу-
ляецца перш за усё праз любоу 
кожнага з нас да роднага слова. 

Як своечасова i надзённа, палы-
мяна i пран1кнёна гучаць яе словы 
у артыкуле "Шануйце роднае сло-
вр", бы у сэрца б'юць мячам'|, 
выкрасаючы icKpbi з яго: "Бедны 
той, хто апрача грошай, апрача 
багацця, каторае пры першым няш-
часц'| счэзне дазвання, не мае скар-
бау вечных - скарбау душы. TaKi 
скарб, каторы HixTo i HiKOfli адаб-
раць ад нас не здолее, гэта любоу 
да бацькаушчыны, да свайго на-
роду, да роднай мовы... Яна, быц-
цам цэмент, звязвае людзей. Яна 
дае iM найлепшы спосаб разумець 
адзш аднаго, адной думкай жыць, 
адной дол! шукаць. Хто адрокся 
мовы бацькоу ceaix, хто уздзеу 
чужую апратку - той адышоу ад 
народу далёка-далёка. Ён чужы у 
роднай вёсцы, у сваёй сям'1. I на 
яго браты глядзяць, як на чужын-
М П . . . " 

Шсал'юя гэтыя радю Цёткаю 
напачатку дваццатага стагоддзя. 
A xi6a ж не актуальныя, не праро-
чыя яны на прыканцы яго у нашай 
старонцы? 

"Да нашай моладз1 звяртаемся 
мы з гэтым1 словам!. Вы, маладыя, 
найчасцей пападаеце м1ж чужых 
людзей, што вашай мовы нз шану-
юць, "простай", "мужыцкай" за-
вуць. 3 вас часта насмяхаюцца, 
кал1 гаворыце па-свойску. I вы, 
чуючы гэта, пачынаеце саромецца 
матчынай мовы, свайго народу... 
Мейце смеласць усюды голасна 
казаць па-свойму. Мейце с'|лу i 
адвагу дзяржацца роднага слова. 
I, гледзячы на вас, асмеляцца i 
1ншыя, зразумеюць, што сэрца 
беларускае б'ецца не тольк'| пад 
мужыцкай сярмягай, павераць ва 
уласныя а л ы свае i пойдуць цвёр-
дай ступою да лепшай будучыж, 
да ясных зор шчасця народнага". 

Заключным жа акордам Свята у 
Шчучыне сталася адкрыццё скуль-

. Щ ш 

шш 

птурнага помн1ка Цётк1. У цэнтры 
горада, на узвышэнж, на узбярэж-
жы штучнага возера, пад дахам 
вел1чных хвояу, у задуменна-
сур'ёзнай паставе яна глядзщь у 
далячынь. Леваруч - каталщю кас-
цёл, а праваруч - праваслауная 
царква. 

Як1 амвал1чны малюнак!? Ала-
|за Пашкев1ч углядаецца у даля-
чынь, як бы спрабуючы прадка-
заць будучыню народу беларуска-
му. I, зата|ушы дыханне, мы чуем, 
як з яе вуснау льюцца, бы з 
падземна-жыватворных крын1ц, 
прачула-прарочыя словы: 

Народзе, мой просты 
народзе!? 

I плакаць ты моучк/ прывык, 
У рабскай пакорл/вай позе 
/зноу на коленях cmailu... 
Народзе, мой мудры 

народзе!? 
Араты, ваяр, м/ралюб, 
Шчадрэйшы па наскай 

прыродзе 
Зноу скуты, свет белы 

нялюб... 
Народзе, мой мужны 

народзе!? 
У легендах а петы, у 6ai. 
Не гнууся н/'якай уродзе, 
А йзноу на коленях cmaiw... 
Народзе, мой светлы 

народзе? 
Меупамяць - бясцэннейшы скарб, 
Сыноу, неподкупных у родзе, 
А сёння - на кол!нках раб... 
Народзе, святы мой народзе!? 
Богу у вочы ты ужо не 

глядз/'ш, 
А у рабскай пакорл/'вай позе 
!зноу на коленях cmaiw... 
Народзе, цярпл/'вы народзе!? 
Мовы выракся?Пуста у душы? 
Хоць ты й найславянскага роду 
Дауно... на коленях маучыш... 

Пятро МАЛЯУКА, 
кандыдат ф'талогЫчых 
навук, дацэнт кафедры 

белоруской л/'таротуры. 
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СВЕТЛАН ПАМЯШ MAKCIMA TAI1KA 

ВОСЬ, ЗДАЕЦЦА, / УСЕ. 
БЫВАЙЦЕ!" 

Чытаю i перачытваю гэтыя горка-а 'ратвыя радю, ашчадна 
углядаюся у да болю i смуп на вачах знаёмыя i дарапя /п'тары 
i кожным разам пражкаюся складанай амальгамай утрапёных 
душэуных перажыццяу. Яны настойна заходзяць у душу, 
за6|раюць дарэшты, не адпускаюць. Гэтыя радю не проста 
спараджаюць звычайныя у таю'х выпадках сум i умтажале-
насць, а развогжваюць шматлтя шчымл|'ва-бапючыя думю i 
подумю, нялёгю сэнс як1х сягае далёка на перыферыю 
свядомасф i падсвядомасц!. 

"Завяшчанне" Макама Танка, афщыйнае разв|'танне з жыц-
цём i людзьм1 народнага паэта Беларуа, лаурэата Лежнскай, 
M H o r i x дзяржауных i лтаратурных прэмш СССР i Беларуа, 
Героя Сацыял1стычнай Працы, акадэмка, шматгадовага стар-
шыж Саюза шсьменнжау рэспубл1ю... Гэтыя паутары старойKi 
хвалюючага тэксту не сказаць каб зуам анечаканш мяне, 
хутчэй наадварот, пацвердз|'л|' ранейшыя наз|'ранж i развап, 
папярэджя заключэнж i высновы датычна спамерау i асабл1-
васцей асобы выдатнага нацыянальнага паэта. Яны аргажчна 
вянчаюць ягоны вобраз, своеасабл1ва ухарошваюць яго, над-
аюць яму закончанасць, глыбшны унутраны сэнс i значнасць. 
Сёння куды як даляглядна бачна: то быу адзж з найсцтлей-
шых i найсумленнейшых л1таратарау, яюх Kani-небудзь узга-
доувала наша зямля, шсьменжк, яю, можа, не гзтулью сам у 
сабе выхоувау прыстойнасць, дабрыню i высакароднасць, 
вернасць высоюм чалавечым щэалам, колью быу уганараваны 
!мг мацьпрыродай ад народзш. "Чалавечы i мастакоусю 
кшталт яго ад Бога", - nicani даследчыю, i з гэтым цяжка не 
пагадзщца. Палымянае слова паэта на высоюм ф1ласофска-
эстэтычным узроун! закадз|'равала у сабе як не усю псторыю 
народа, яго паступальнага руху да сённяшжх замятушных 
дзей. Эпохатворчая роля М. Танка з часам штораз будзе 
адкрывацца нам глыбей, тое, што 3pa6iy ён, спажыткоуваюць 
на доупя дзесяц1годдз|'. Халепе часу не пад с т у выстудз1ць з 
яго творау высокай духоунасц|' i маральнага (мператыву, 
гарачага пачуцця любое! да Радз1мы i чалавека, роднай 
культуры i мовы. 

Так, М. Танк заусёды глыбока усведамляу ратаун1часць 
мовы. Вось толью адз!Н абразок ягоных высоюх клопатау i 
турбот, далёкасяжных думак i |'дэй у апошжя месяцы жыцця: 
"Кожная мова - гэта непауторны скарб, ЯК1М трэба даражыць. 
3 выкрэсл1ваннем мовы не толью ты становшся н1юм, a i 
бяднее, губляе многа непауторных якасцей м1жнародная 
культура..." 

Кольк|'разова прыгадваю яго аф1цыйным i адамашненым, 
зрэдзьчасу памяць высмыквае грозна-сур'ёзным, але часцей 
разгул1ста-рассмяяным, у KineHi гарачых спрэчак i засумлена 
адз|'нок1М. Гэткае ж i ягонае слова: гарэзл|'вае i сцшанае, 
лагоднае, a Kani на тое была патрэба, не пазбауленае жорстк|'х 
актыв1змау, часам няпростае для успрыняцця з прычыны 
актыуных зместава-фармальных пошукау, але заужды без 
вымудрау i штучнага паэёрства, чым сёння грашаць мноп'я 
маладыя. 

Адыходз1у у вечнжу ён надзвычайна пакутл|'ва, у жудзе i 
немачы, горы i няшчасц1. Нясцерпны боль неаднойчы вымушау 
яго прасщь лекарау i сына-б1ёлага пасобщь пайсц1 з жыцця 
дачасна. Трэба было быць носьб|там неабыякой с1лы вол|' i 
вытрымк!, каб увщавочваць тое, цвёрда усведамляючы, што 
твае вымоп ан|чым не дапамогуць. 

Скрышальным ударам стался для Танка дачасная смерць 
дачю i за л1чаныя месяцы да заканчэння яго уласнага жыццёвага 
шляху адыход жонк1 Любов1 Андрэеуны. Трымауся ж ён, як 
сапраудны хлебадар-аратай, да канца годна, мужна перастьвау 
пакуты, трывау боль. Можа быць, таму i быу уганараваны 
Усявышн|м дастаткова лёгю'м актам смерц| - адыходам у сне. 

Душа нудзщца i не хоча прымаць незваротна-траг1чнага 
зыходу. Неаднойчы лаулю сябе на несун!мным жаданж хоЦь 
раз звочыць яго, каб адв|'тацца, сказаць яму, хто ён так!, яю ён 

вял|'ю, мудры i добры, незаменны для ycix нас, падзарадз1цца 
духам, наб^зацца веры, чалавечнасц|, парадавацца яго шчыра-
му 1мкненню да» любовьладнасц!... 

То перад табою, flapari чытач, адзш з варыянтау "Завяшчан-
ня" Макс1ма Танка (без даты i подш'су), колью часу таму 
выяулены мною у сямейным apxiee паэта. 

Mi кола М1КУЛ1Ч, 
загадчык кафедры беларускай л/'таратуры. 

ЗАВЯШЧАННЕ 

Прашу СП Беларуа дапамагчы мяне пахаваць на Сла-
бадск1м мапльжку, дзе пахаваны i мае бацью. Kani памрэ 
раней Любоу Андрэеуна, крэм1раваць i дапахаваць дА 
мяне, бо i яе сваяк1, i мае усе знайшл|' там свой вечны 
супакой. Я ёй мнопм абавязаны. Мы увесь свой век з ёю 
не разлучатся, не хацелася б разлучацца нам i па смерцк 

Хаваць мяне прашу без ардэноу, музыю i прамоу. Не 
люб1у я красавацца на гэтым свеце. Таму прашу пахаваць 
як найсцтлей, як хавал|' i хаваюць спрадвеку у нас ycix. 

ripaciy бы не ставщь i помн1ка. A K a n i гэта неабходна, 
можна будзе нашсаць на бакавых гранях плоска мац1, хто 
ляжыць побач з ёю. 

Kani будзе нейю ганарар за мае творы, npaciy бы яго 
раздзял1ць пам|'ж сынам - Скурко Мака'мам Яугенав|'чам i 
дачкой - Скурко 1рынай Яугенаунай. I не надаваць майго 
|'мя н|'яюм школам, памятным мясц1нам, бо i так л!чу, 
перастарал1ся мы у гэтым. Зараз амаль на кожным доме, 
школе вюць па некалью так1х мемарыяльных дошак, на 
яюя ужо HixTo не звяртае жякай yeari. Усё гэта толью 
уносщь несусветную блытаншу, запауняючы рознай "вы-
сокапарнай" непатрэбшчынай старонк1 даведжкау, п'сто-
рый, успамшау, колькасць яюх расце як снежны ком. Вось, 
здаецца, i усё. Бывайце! 

Макам ТАНК. 

АД РЭДАКЦЬИ: Гэтыя натат-
Ki Мкола М/'кул/'чнат'сау з нагоды 
першай гадаШны па смерч' Мака-
ма Танка. А каб Hi тая сумная 
падзея, мабыць, аутар у 'тшым 
жанры, без жалю i горычы, рас-
казау нам пра народнага паэта 

Беларуа, якому у сёлетн/м ве-
pacHi споунтася б 84. 

У апошшя гады Мкола Мкул/'ч 
меу нямала сустрэч з Мака'мам 
Танкам. Яны дал/' пачатак нап/'сан-
ню iM новой KHizi, якая убачыць 
свет у наступным годзе, у выда-
вецтве " Мастацкая л/'гпаратура". 

^ • • Щ & С з А : 

На з дымку: Макс/'м Танк i М'тола М/'кул/'ч. 
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3 ЗАПЫ СУПА 

БОЙЦЕСЯ АШУКАНЦАУ! 

АНОНС 

ВЫДАДЗЕНА ВА УН1ВЕРС1ТЭЦЕ 

У сёлетжм eepacHi ён мог 

быць разам з аднакурсжкам! 

у студэнцкай аудыторьи, ду-

маць аб дыпломе, а можа, 

меу бы ужо i самастойную 

працу у праваахоуных орга-

нах. А ён - дэесьц1 у месцах 

не надта аддаленых, спщь на 

казённым ложку, прывыкае 

да турэмнай пахлёбю з агуль-

нага катла. 

Ю р ы й Мазец, д а с ц т н ы ру-

хавы хлопец з Ваукавыска, 

вучыуся на факультэце пра-

вазнауства Гродзенскага уж-

вератэта. У яго была будучы-

ня, але жаданне жыць лёгка i 

прыгожа падштурхнула яго 

з д р а д з щ ь здароваму сэнсу, 

нарабщь безл|'ч памылак, а у 

вын1ку - 5 гадоу пазбаулення 

волк Плачуць у роспачы баць-

Ki, малалетняе дз1ця гадуец-

ца без яго увап. А ён жа 

рыхтавауся стаць юрыстам, 

ужо нядрэнна ведау Грамад-

зянсю i Крымжальны кодэк-

сы, мог прадбачыць сумны 

ф ж а л ceaix супрацьзаконных 

дзеянняу. А л е не спыжуся 

сам i HI'XTO яго не слышу, 

пакуль было не позна... 

П е р ш а я с п р о б а "лёгкага 

хлеба", вядомая следству i 

суду, адбылася у родным уж-

вера'тэцюм жтэрнаце па вул. 

Даватара. Ю р ы й быццам бы 

пазычыу у студэнта 50 дола-

рау З Ш А . Але, як бачна па 

матэрыялах следства, адда-

ваць ix не зб|'рауся. Пасля 

был1 шшыя, i досыць удалыя, 

спробы ашуканства. Шляхам 

падману, з л о у ж ы в а ю ч ы да-

верам д о б р а знаёмых i амаль 

незнаёмых грамадзян, у ас-

ноуным, студэнтау yHieepci-

тэта i медшстытута, Ю. Мазец 

завалодау вялкай сумай гро-

шай. У ход п а й и ш узаемныя 

" в ы к а л о ч в а н ж " грошай адзш 

у другога. Некаму павшен быу 

Мазец, нехта - яму. Расл1 пра-

цэнты па так званым "л1чыль-

ш'ку". Усё часцей тэта закан-

чвалася бойкам1-разборкам1, 

пагрозам]'. 

Час ад часу апетыт галоу-

на га г е р о я гэтай r icTopbi i 

узрастау. Пачаушы з 50 дола-

рау, пазней ён ужо брау ц1 

1лжывым ш л я х а м вымагау 

намнога большыя сумы гро-

шай. У крымшальнай справе 

называюцца л1чбы: 1650 до-

ларау, я ю я належал1 пацяр-

пеушаму Ахатов|'чу С.Л., 2100 

•"^доларау, "вы61тыя" у Сямё-

нава Р . Ю . напачатку гэтай 

" anane i " , б о у агульнай суме 

п а д с у д н ы М а з е ц " н а г р э у " 

С я м ё н а в а на 3746 доларау 

З Ш А , а ва yc ix ceaix знаёмых 

п а д с у д н ы " з а п а з ы ч ы у " . . . 

амаль 6 тысяч доларау. Заяу-

леныя па крымжальнай спра-

ве i c K i пацярпеушых Мазец 

пав1нен будзе кампенсаваць. 

А д н а к сума давол1 значная i 

н е в я д о м а , кал|' даверл|'выя 

людз1, падманутыя ашукан-

цам, а трымаюць свае грошы. 

Перш, чым паставщь кром-

ку, хочацца засцерагчы: бой-

цеся так|'х вось ашуканцау, не 

патурайце iM у ix брудных 

гульнях! 

С. МУРЫНА, 

народны засядацель 

Лен/нскага нарсуда 

г. Гродно. 

Выдавецю аддзел ГрДУ надру-
кавау у апошж час наступныя 
навучальныя дапаможшю, як1я 6у-
дуць карысным'| для нашых сту-
дэнтау. 

1. Псторыя сусветнай культуры 
у 4-х частках. Частка 1/Пад рэд. 
праф. Разенфельда У.Д. (на рус-
кай мове). 

Гэтая частка прысвечана ricTo-
pbii сусветнай культуры з перша-
бытных цыв'т1зацыяу да Новага 
часу. Кжга добра тюстраваная. 

2. Смьчанка М.У., Басюк I.A. 
Асноуныя этапы беларускай дзяр-
жаунасц1 (на бел. мове). 

У дадзеным навучальным да-
паможжку зроблена спроба пра-
сачыць станауленне беларускай 
дзяржаунасц1 са старажытных 
часоу да цяперашняга часу. 3 
яюм1 цяжкасцям! сустракалася 
Беларусь, як яна змагалася за 
сваю незалежнасць, вы даведае-
цеся з гэтай KHir i . 

3. Жарноу A.M. Элементы ас-
траф'|з'|к'|. Навучальны дапамож-
Н1К па курсе "Астраф1з1ка" (на 
рускай мове). 

Ц'тавасць да свету, у як!м мы 
жывём, стымулюе пазнанне яго з 
найстаражытнейшых часоу. Ад-
нак настолью бурнага развщця, 
як у цяперашж час, астраф'|з1ка 
яшчэ не ведала. Нараджаюцца i 
пам|раюць тэорьм, як'ш прасочва-
юць псторыю развщця Сусвету 
аж да "гарачага пачатку", як на-
раджаюцца i пнуць зорю. A выж-
кам гэтых тэорыяу i эксперымен-
тальных даследаванняу з'яуляюц-
ца тыя часц'|нк'| ведау, яюя чала-
вецтва паслядоуна назапашвае. 
Тым не менш, загадкавага у Сус-
веце значна больш, чым вызнача-
нага. I гэта павЫна абуджаць дум-
ку у моладз^ для якой i нагпсаны 
дадзены дапаможжк. Упершыню 
прадстаулены давол i значны аб'ём 
задачау па астраф1з'щы. 

4. Лойка М.О., Штоп 1.1. Задам-
Hi для чытання на англ'|йскай мове 
тэкстау па спецыяльнасц! "Пра-
вазнауства". 

У кжзе прадстаулены тэксты па 
юрыдычнай тэматыцы, падрых-

таваныя на вельм1 высоюм прафе-
сшным узроун'| выкладчыкам1 на-
шага ужверсггэту. 

5. Гачко А.К. Сучасная беларус-
кая мова. Метадычны дапаможн'ж 
для студэнтау. 

У кй1зе шырока асветлены раз-
дзелы беларускай мовы: фанеты-
ка, арфаэп1я, граф1ка, арфагра-
ф1я, лекс1калог!я, фразеалог1я. Яна 
будзе вельм1 карысная не тольк1 
для студэнтау ужвератэта, але i 
для тых, хто ц1кав|цца беларускай 
мовай. 

6. Гарадзенсмя зап'юы. Старон-
Ki ricTopbii i культуры. Выпуск 2 
/ П а д рэд. npat| Сцяцко П.У. (на 
бел. мове). 

Друп выпуск навуковага альма-
наха "Гарадзенск!я зап1сы" прыс-
вечаны вывучэнню ricTopbii, куль-
туры i мовы нашага parieny. Тут 
падаюцца матэрыялы, як!я непас-
рэдна асвятляюць пытанж ricro-
ры'| Гарадзеншчыны, лесы славу-
тых людзей рэпёну, а таксама 
народную мову гарадзенцау i не-
каторыя л'|нгв]стычныя праблемы. 

7. В1ц-Маргулес Б.Б. Дыягор 
Мялосю. Артыкул, пераклад, ка-
ментарый (на рускай мове). 

Антычная (|)1ласофская спадчы-
на уяуляе сабою адно з найбага-
цейшых i найбольш насычаных 
к'|рункау ricropbii сусветнай fliTa-
ратуры. Прапаноуваемая увазе 
чытача праца вядомага беларус-
кага антыказнауца Б.Б. В'щ-Мар-
гулес уяуляе сабою сур'ёзны прык-
лад уводз!нау у нашу Л!таратуру 
маладаследаванай раней асобы -
старажытнагрэчаскага мысл|целя 
Дыягора Мялоскага (V ст. да н.э.). 
Выданне разл'|чана на студэнтау 
фшасофсюх, г1старычных, ф|ла-
лariчныx факультэтау, acnipaHTay i 
выкладчыкау ricTopbii антычнай 
ф1ласоф'н. 

Гэтыя i 1ншыя выданн!, як1я 
надрукаваны у выдавецк1м аддзе-
ле нашага ун1верс1тэта, можна на-
быць ва ун!верс'|Тэцк'|М кжжным 
KiecKy. 

Н. КРАСШЦКАЯ. 

Усярэдз1не жжуня, 
кал'| я наведала yHi 
версггэцю вучэбны 

корпус па вул. Даватара, там "ула-
дарыл1" камендант, дзяжурная, 
сталяр, некальк1 прыб'|ральшчыц. 
yciM было горача, хаця надвор'е 
выдалася не спяюэттлвае. Гэтыя 
сц'тлыя людз1, маючы сц'шлыя 
эаробк1 на ceaix непрэстыжных 
пасадах, зав'|хал!ся у кал1дорах i 
каб'|нетах. Не без гонару за зроб-
ленае правяла мяне па паверхах 
гэтага вялкага будынка Валянф-
на Гаурылауна Вярб1цкая. Усётое, 
што яшчэ у Mai - чэрвен'| было 

. зламана, эрэзана, забруджана, пе-
ред новым навучальным годам было 
старанна пабелена i пафарбавана. 
Прыемнабыло бачыцьбялютк'и дзое-
ры i падаконн1к'|, роуныя палоск! 

фарбы на лесв'|цах, чыстыя панэл1 
кал'щорау. Абноулены амаль усеста-
лы ва аудыторыях. Нажаль, глыбока 
парэзаныя надп1сам'|, нават пад плас-
там фарбы, яны i зараз захоуваюць 

сляды варварскага "fleTanicy" не-
Ka/itxix пакаленняу студэнцтва. Чаго 
у тых аутографах толью няма! Нашы 
разумныя дасц1пныя вострасловы, 
няхай бы яны свой 1нтэлектуальны 
запал наюроувал! на нешта iHmae, 
стваральнае, а яны спаборжчаюць 
адзи перад друпм у пахабных выра-
зах. Д ы як1х! 

- I дэяучаты, i хлопцы кураць 

дзе прыйдзецца. Тушаць цыгарэту 
аб сцяну ц'| ацяпляльную батарэю. 
А паспрабуй зрабщь заувагу -
такое у адказ пачуеш, што горача 
стане. Мэбл1 пераламал! за наву-

чальны год, - расказвала Валянци 
на Гаурылауна, - не пал1чыць 3 
двух-трох сталоу ц'| крэслау зб'|ра-
т нешта адно. Усе сцены, мэбля 
уклеены жуйкам1, перад афарбоу-
кай усё прыходзтася здз|раць, 
змываць... 

Валянфна Гаурылауна Л1чыць, 
што тольк! заувагам'| тэхн1чных 
работн1кау агульную "хваробу" 

не вылечыць. Трэба, каб педагог! 
больш увап звяртал'| на тэты бок 
выхавання, каб часцей напам'|нал! 
студэнтам пра культуру паводз1н i 
неабходнасць захаванасц! маёмас-
ц'|. Грошай жа ва ун1верс'|тэта не 
багата, каб вось так бессаромна 
усё псаваць. 

В. Г. Вярбщкая вельм! удзячна 
работн'|кам, як1я, не зважаючы на 
час, у гарачую летнюю пару па 8-
10 гадз1н у дзень займалкя ра-
монтам: М.С. Дажлюк, С.В. Рых-
л'щкай, Д.В. В^нчы, А.Ю. Лок'ю, 
с т а л я р у I . M . T a p a c e B i 4 y . 

У чыстых абноуленых аудыто-
рыях пачынаецца новы навучаль-
ны год. было б добра, кад адчу-
ванне свята працягвалася як мага 
даужэй... 

С. IBAHOBA. 

ХРАН1ЧНАЯ "ХВАРОБА" АУДЫТОРЫЙ 
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H А Ш Ы - У 

У той лшеньсю вечар рэк-
тар ушвератэта Л. М. Ювач, 
як часта бывае, затрымауся 
у ceaiM кабжеце. Тэлефон-
ны званок з Атланты узру-
шыу яго, хоць напярэдадж 
Леажд М1калаев1ч ужо пе-
ражыу хвалюючы момант ля 
экрана тэлев|'зара, кал1 
нашы, ушвератэцюя хлоп-
цы, здабывал1 сабе ал1мшй-
сюя медал|' на барцоусюм 
дыване у нялёгюх паядын-
ках з саперн|'кам|' па грэка-
рымскай барацьбе. 

Прыемна было пачуць уз-
рушаны голас i вшшаванж 
рэктара i Вячаславу Аляк-
сандрав!чу Макс1мов|'чу. 
Там, у Атланце, было до-
сыць хваляванняу i у яго, 
трэнера Нацыянальнай 
зборнай Беларуа па грэка-

АТЛАНЦЕ 
рымскай барацьбе, i тым 
больш у хлогГцау, яюя зма-
гал|'ся за медал|', Дсфечы, за 
першыя медал1 для зборнай 
рэспубл|'ю. 

Ал1мпшскае срэбра пры-
вёз з Атланты у Гродна сту-
дэнт другога курса факуль-
тэта ф1звыхавання Аляк-
сандр Паулау. На шляху да 
Ал1мтяды у яго быу чэмт-
янат свету 1994 года, пры-
зёрам якога стау наш зям-
ляк, а таксама першынства 
Еуропы сярод моладзи 

Валерый Цыленьць-няда-
уж выпускн1к ужверсггэта, 
бронзавы прызёр чэмшяна-
та свету 1994 года, чэмтён 
Савецкага Саюза па грэка-
рымскай барацьбе сярод мо-
ладзк У Атланце ён стау 
бронзавым прызёрам. 

Аляксандр Одарэнка -
студэнт 5 курса ужвератэ-
та, у нядаужм -чэмтён рэс-
публш, сёлета удала высту-
niy на чэмтянаце Еуропы. 
Чацвёртае месца на Ал:мт-
ядзе - чым не падстава для 
гонару, а можа, i першая 
прыступка да "золата"... 

I перад ад'ездам зборнай 
рэспублт на ал!мшйсюя 
гульж, i пасля вяртання з 
Атланты спартсменау цёпла 
в|'тау Прэзщэнт Рэспубл|'к|' Бе-
ларусь Аляксандр Лукашэн-
ка. Вшшаванне гродзенсюх 
чэмт'ёнау адбылося у рай-
выканкаме. Горача B i T a y i 

уж вератэт ceaix выхаванцау, 
наладз1ушы урачыстасць з 
нагоды вяртання ix з XXVI 
летжх Ал|'мп|'йск1х гульняу. 

Не шмат вольнага часу у 

нашых ал|'мт'йцау зараз. 7 
верасня - першая сустрэча з 
харватам! на Кубак Еуропы, 
якая адбудзецца у Гродне, 
у новай спартыунай зале па 
вул. Урублеускага, 1а. Да-
рэчы, гэтыя спартыуныя спа-
борнщтвы абяцаюць быць 
надзвычай прадстаужчым! i 
захапляльнымк Суправад-
жаць спартыуныя паядыню 
на дыване будуць выступ-
ленж зорак беларускай эс-
трады. А 21 верасня нашы 
хлопцы павшны ужо высту-
паць у Загрэбе, пасля - спа-
борнщтвы на кубак Адрыя-
тыкк Няхай жа нашым ал1м-
пшцам i там садзейн|'чае пос-
пех! Вяртайцеся перамож-
цамИ. 

С. БЕРАСТ. 

АРХЕАЛАГ1ЧНАЯ ПРАКТИКА 

Што памятаюць пласты зямл!? 
Палатно асфальтаванай да-

рожю, сюраванай да будын-
ку Новага замка, перш чым 
прапусцщь вас за маауныя 
вароты арх|'тэктурнага ком-
плексу, прывядзе да вел1чнай 
драулянай скульптуры. Пада-
раваная нашаму старажытна-
му гораду, вось ужо некапью 
гадоу выява В|'таута Вялтага 
- на варце гэтага пстарычна-
га пляцу. Старыя сцены i бру-
ю, а больш - пласты зямл|' 
памятаюць свайго уладара, 
дзякуючы намаганням якога 
у 1384 годзе наш горад стау 
другой сталщай Вялкага 
княства /Итоускага, "За пля-
чыма" BiTayTa Вялкага, ад-
разу за агароджай - глыбою 
раскоп. Тут ужо тры летжя 
практык1 шчыруюць нашы сту-
дэнты - псторыю. /Итаральна 
кожны камячок зямл1, кожны 
каменьчык i асколачак пра-
сеяны праз ix пальцы. Бо 
любая драбнща можа быць 
каштоунай у гэтым пошуку. 

Лета ужо перахштася на 
жн|'вень i на раскопе змоук 
студэнцк! гоман. Мы падыйш-

л! сюды разам з ю'раужком 
практыю, аст'рантам уж'вер-
атэта P.M. Аюнчыцам. Рыгор 
М1калаев|'ч, ледзь спынМся 
мы ля раскопу, зазначыу, што 
брук, на яюм мы CTaiM - пак-
ладзены у 18 стагоддз!. Вель-
MI добра захавауся на I'M I 
выкладзены з нахшам ад бу-
дынкау равок для сцёку даж-
джавой вады. Гэты брук ад-
капаны пад пластом "сучас-
най" зямл|' таушчынёй 30-40 
сантыметрау. А увесь раскоп 
дасягае чатырох метрау у 
глыбшю. Гледзячы на "сце-
ны", як да далож можна л1-
чыць пласты вякоу. Археола-
ri, ведаючы структуру плас-
тоу, могуць вызначыць ix да-
ужну, а таксама прасачыць 
стыхшныя бедствы (пажары), 
войны, што naicnani адбтак 
попелам, рэшткам! збудаван-
няу, асколкам|' збро|' i г.д. 

Знаходю гэтага раскопу 
яшчэ раз пацвердзш!, што 
менавта недзе тут стаяла Вас-
красенская царква, аб якой 
згадваецца у пстарычных кры-
н|'цах. Вядома, што я на згарэ-

ла у адным з пажарау, а была 
пабудавана, мабыць, у 12 ста-
годдз!. I летась, i сёлета архе-
олап знайшл! у раскопе дэка-
ратыуныя гл!няныя пл!тю,. плш-
фы, фрагменты дэкаратыуных 
упрыгожванняу, метал!чных 
вырабау. Знаходак, мабыць, 
было б больш, але месца рас-
копу закранула збудаванж 
цеплатрасы Старога замка. 
Гэта склала сур'ёзныя пераш-
коды у працы археолагау, хоць 
папярэджя узгадненн! перад 
пачаткам раскопу не прагна-
завал! гэтых нязручнасцяу. 
Зараз сцены раскопу асыпа-
юцца, можа быць парушана 
умацаванне камун!кацый. У 
жжуш ужо востра став!лася 
пытанне: ц|° раскоп закансер-
ваваць да новага сезону, ш 
закрыць наогул. Бо да так 
званага прыроднага "мацеры-
ка" яшчэ трэба капаць i ка-
паць, а гэта ужо небяспечна. 

Пласты зямной тоушчы свед-
чаць таксама, што на працягу 
вякоу тэрыторьи Новага i Старо-
га замкау "збл!жал!ся" за лк 

земляных насыпау. Пляцоука 
Новага, напрыклад, з цягам часу 
усё больш пашыралася. Можа, 
з прычыны абарончай тактыю, 
можа з шшай якой нагоды. 

Група практыкантау ачыш-
чала ад зямл! муры замка 
BiTayTa, яюя выходзяць да 
Гараджчаню. Сярод археа-
лапчных знаходак быу фраг-
мент кафл1 з выявай "Паго-
Hi". 3 гэтай кафл1, як удак-
ладн1у у гутарцы Р. Аюнчыц, 
6bmi складзены печы Старо-
га замка у 16-пачатку 17 ста-
годдзя. 

На вял1ю жаль, сёлетн1м 
летам студэнты не знайиш у 
раскопах больш жчога асаб-
л1ва адметнага, надзвычай-
нага, але i тыя драбн1цы, што 
прайош праз ix рую, дал! 
нямала ц1кавай !нфармацьм' 
для навую i ricTopbii. Можа, 

iHi'JbiM студэнтам у наступныя 

гады пашчасц!цца больш, 
можа, шшыя знойдуць тут 
свой "залаты ключык..." 

С. МУРЫНА. * 
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Be-La-Русь - 96 
~ВЕРНИСАЖ" НА ... ГРАНИЦЕ 

Три страны, три молодежных 
лагеря, три дня и три ночи, 

и все это в одном слове - " Бе - La 
- Русь". Что же это за аббревиату-
ра? Какой смысл хранит? 

Молодежь из трех государств, -
Беларуси, Латвии и России съеха-
лась в лагерь, который уже пятое 
лето открыт под этим звучным 
красивым именем. Расположен он 
прямо на стыке границ трех стран. 
Организуют его поочередно мо-
лодежные союзы стран-участниц. 
На этот раз организатором высту-
пал Российский Союз молодежи. 
В это лето стать участником фес-
тиваля, по приглашений ЦК Со-
юза молодежи Беларуси, посчас-
тливилось СТЭМу "Вернисаж", ' 
удачно выступившему не так дав-
но на первом республиканском 
фестивале студенческих коллек-
тивов. Нашему театру поручено 
было право представлять Респуб-
лику Беларусь на открытии лаге-
ря. И ребята отлично выдержали 
этот своего рода экзамен. Зрите-
ли, а их было около четырех 
сотен, восторженно рукоплескали 
и, как обычно на наших выступле-
ниях, смеялись до слез. 

А начиналось открытие лагеря 
с приветствия лидеров Союзов 
молодежи трех государств. Были 
оглашены приветственные телег-
раммы от правительств Беларуси, 

Латвии, России. Это придало от-
крытию некоторую официаль-
ность. Но чем ближе к ночи, тем 
раскованнее становилось настро-
ение: завязывались знакомства, 
братания. Ребята приглашали друг 
друга к своим кострам. Так что к 
полночи оживление в лагере до-
стигло апогея. Развлечения были 
на любой "вкус": спортивные со-
стязания, конкурсы, концерты 
группы "Манго-Манго" и амери-
канского джазиста Тим.. < гронга, 
дискотеки, незаметно переходя-
щие... в утреннюю физзарядку. 
Театр "Вернисаж" не был пассив-
ным наблюдателем, наши ребята 
принимали посильное участие во 
всех мероприятиях. А пиком вос-
торга, как для зрителей, так и для 
непосредственных участников, был 
КВН и море шуток, волны импро-
визаций, шквал аплодисментов, 
ураган смеха, а, значит, и океан 
радостных лиц и дружеских улы-
бок, отдавших предпочтение... 
нашей команде! Кстати, капита-
ном команды, костяк которой со-
ставил СТЭМ "Вернисаж", был 
Александр Федута. Он же - один 
из основателей лагеря 5 лет тому 
назад. 

Разъезжаться не хотелось. Но 
прощались с надеждой, что еще 
встретимся... 

Валерий ЛЯХОВИЧ. 

Отоспавшись, освежившись 
ледяной водой из погра-

ничной речки, молодежь начина-
ла действовать: играть, выигры-
вать и проигрывать. По поводу 
жилищных условий - никаких на-
реканий, порою крышей служило 
небо: где упал, там и спал. 

...Самыми беспокойными каза-
лись белорусы. Все 24 часа в 
сутки белорусская часть лагеря, 
как, впрочем, и остальные, не 
затихала. Попев, попрыгав, поо-
рав, один засыпает, другой про-
сыпается - и так далее. 

С россиянами знакомиться со-
всем просто, сказывается единст-
во языка. А откуда только росси-
яне не приехали, разве что с Кам-
чатки и Владивостока. 

Латыши - самая спокойная часть 
лагеря, хоть это люди без ком-
плексов - все, поголовно. 

Самое яркое впечатление, на 
мой взгляд, церемония вручения 
наград. По всем показателям впе-
реди белорусы: КВН, Мисси Мис-
тер лагеря, эстафета, волейбол. 
Только футбол - второе место. 
Напоследок устроили салют, -
видимо, пограничники постара-
лись к ракетам салюта присоеди-
нились пробки от шампанского. 

Лагерь на границе трех респуб-
лик долго останется в памяти. Это 
не просто какой-то слет: приеха-
ли, погуляли, разъехались и забы-
ли. "Бе - La - Русь" - объединение 
особенное и главное, самое луч-
шее из того, что нужно нам всем 
- мне, тебе, ему! 

Александр КАШУБА. 

Имя 
" Вернисаж" 

Страна 

РБ 

Be-La-Русь 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 

Лагерь оставил массу 
впечатлений, к о т о р ы е 

трудно выразить словами. Все 
было чудесно, как в сказке. Лагерь 
" Бе - La - Русь" - это братство без 
границ. Это - романтика: лес, 
палаточные улицы, десятки костров 
одновременно, гитары, тени... 
Лагерь "Бе - La - Русь" - это 
оригинально: живешь в Латвии, 
выступаешь в Беларуси, а чистишь 
зубы и моешься в России. Лагерь -
это, наконец, ш и к а р н о е 
развлечение: "ногоотшибающие" 
дискотеки до утра и 
"рукоотшибательные" концерты и 
сотни новых отличных друзей. 

Сергей ПАВЛОВ. 

СЭРВ1С ПА-ПРАГРЭСАУСКУ 
Жадаеце гарачы духмяны 

хот-дог? Кал1 ласка, некалыа 
xei/iiH i са спецыяльнага прыста-
савання здымуць зарумяненую 
булачку, з "сэрцашны" якой 
выглядае сакав|'тая c a c i c K a . Хо-
чаце палщь кетчупам? Кал1 лас-
ка! А можа, з маянэзам, з сы-
рам? Будзе! Хочаце кубачак 
кавы? Усяго хв1лжку - i гатова. 
Просще "колу" ц| >ншы газ|'ра-
ваны напой? Пададуць яшчэ 
хутчэй. 

Можаце сабе дазволщь са 
стыпендьи' гарачы тлусты ка-
валак бройлернай курыцы з 
апетытнай ружовай скарынач-
кай? Пакуль пагутарыце з 
сябрам1 за асвяжальным на-
поем, гаспадыня Надзея Ki-
рылауна уключыць конвек-
цыйную цуда-печ i праз 20-30 
х е т т - частуйцеся! Яшчэ хут-

чэй прыгатуе запяканку з тва-
рагом, напрыклад. Пакашту-
еце - яшчэ не а д з т раз прый-
дзеце сюды. Куды? Вы да 
гэтага часу не ведаеце, дзе 
бройлерныя куры, копчаныя 
каубасы i шшыя смаю прада-
юць без гандлёвай надбаую? 
Тады заз1рнще у буфет сту-
дэнцкага штэрната № 2 па 
вулщы Даватара. Тут багаты 
гаспадар, вядомы як былы 
калгас "Прагрэс " , аргажза -
вау гандлёвую кропку, каб i 
сваю прадукцыю хутчэй рэа-
л^заваць, i студэнтау забяспе-
чыць снеданнем - якаснай i 
недарагой стравай, якую мож-
на набыць, не выходзячы з 
штэрната. 

У памяшканж буфета, а ён 
больш нагадвае экспрэс-кафе 

- сучасны жтэр ер, тут утуль-

на, прыгожа, irpae музыка. 

Работнщы буфета Н.К. Ф а ж -

берг i яе памочнща гатовы 

абслугоуваць невял1юя бан-

кеты. 

Вас чакаюць i гасцжна за-

прашаюць! 

ЛЕТА - ПАРА 
Хоця i цяжка ужвератэту з 

фшансам1, аднак адмш1стра-
цыя i прафсаюзны кам1тэт 
знайцш сродю на летняе аз-
дарауленне супрацоужкау i 
ix дзяцей. На гэтыя мэты вы-
д а т к а в а н а 130 м т ь ё н а у 
рублёу са сродкау прыбыгку, 
атрыманага ад гаспадарча-
разл1ковай i к а м е р ц ы й н а й 
дзейнасц! ужвератэта. 

57 дзяцей с у п р а ц о у ж к а у 
змагш' летам адпачыць у дз1-
цячым лагеры "Вясёлка" на 
Нёмане, у м|'жкалгасным ла-
геры "Барав|'чок", у санато-
рьи" "Радон". 

Жадаючыя адпачыць суп-
рацоужю атрымат' санатор-
ныя пуцёую у Друсю'жнкай i у 

АДПАЧЫНКУ 
"Радон". Дарэчы, як адзна-
чыу у гутарцы з карэспандэн-
там "Гродзенскага уж'вера-
тэта " с таршыня п р а ф к а м а 
У . А . Х1люта, Ф е д э р а ц ы я 
п р а ф с а ю з а у Б е л а р у а мае 
магчымасць выдзелщь толью 
адну пуцёуку на 1000 членау 
прафсаюза. I наш калектыу 
атрымау усяго 9 пуцёвак на 
першае паугоддзе (5 для 
дарослых, 4 - дзщячыя). 

Рэдоктар 
С. М У Р Ы Н А 
Карэктура 
Н.ДУДКО 

Камп'ютарная вёрстка 
Ю.РАДСА 

Камп' ютарны набор 
М.ВЕРСТАК 

Аутары надрукавоных матэрыялау адказааюць за падбор i дакладнасць прыаедэеных 
фактау, цьгтатау, эканам1чных даных, асабястых |'мёнау, геаграфгчных наэаау i шшай шфарма-
цьм, а таксама затов, каб у матэрыялах на утрымл1валася даных, яю'я на падлягаюць адкрытай 
публшаиьн. Рздакцыя можа друкаааиь артыкулы у парадку абмаркааання, на падзяляючы 
пункту гледжання аутара. 

Наш адрас: 
И 

230023, г.Гродна, вул. Ажэшю, 22, покой 404. 

S 44-72-97 

Газета выходэщь адзж раз 
у месяц. 
Аб'ём - 1 друк. арк. 

Здаджвна у набор 21.08.96г. 

За коt 

Наклад 500 аеобн/кау. 

Газета набрана, звярстана i аддрукавана на 
тэхнщы выдавецкага аддзела Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта '|мя Я. Купалы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне №519. 

Заснавальшк: Гродзенсю дзяржауны yni-
вера'тэт /мя Яню Купалы. 


