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Н а в і н ы

      Паважаныя жанчыны і дзяўчаты! Ад
імя ўсёй рэдкалегіі віншуем Вас са
святам вясны, і ў знак сваёй павагі гэты
нумар мы прысвячаем Вам! Наконт
першай старонкі пытання ў нас не
ўзнікла, усе як адзін згадзіліся, што гэта
прывілегіяванае месца дастанецца
Барбары Радзівіл. На мой погляд,
менавіта яна заслугоўвае звацца
сапраўднай жанчынай . Барбара не
ўздымала войскі на вайну, не неслася з
аголенай шашкай  на ворага, не
ўзначальвала абарону айчынных замкаў.
Аднак гэта ліцвінка здейсніла сапраўдны
подзвіг, той, на які не здатны і шматлікія
мужчыны… Яна пакахала, ад усей душы
і назаўседы. І не дзіўна, што сапраўдная
жанчына выбрала сабе ў каханыя
менавіта караля. Адносіны Барбары
Радзівіл і Жыгімонта II Аўгуста
літаратары паэтычна называюць
“каханнем стагоддзя”. Не здзіўляе і тое,
што пра гэту пекную  панну шмат

пляткарылі, але ж пакінем зайздроснікам
іх хлеб. Аднак хто яна была: найпрыга-
жэйшая ліцвінка, статная каралева,
“чорная панна” ці таямнічая незнаёмка?
Барабару лічылі самай прыгожай
жанчынай дзвюх дзяржаў – ВКЛ і
Кароны . Ад  прыроды яна была
надзелена тонкім пачуццем гумару і
неардынарнасцю. Прыгожая, статная,
ганарлівая яна ўражвала і зводзіла з
розуму. Такое было ў яе і каханне:
узнёслае і адданае, адкрытае і бясконца
доўгае – да апошняга ўздыху. За гэта
наймацнейшае пачуцце лёс выставіў свой
кошт памерам ў жыццё… Гісторыя
Барбары  і Жыгімонта скончылася
трагічна, але іх каханне гэты ж лёс
наканаваў жыць вечнасць. Вось такая
гісторыя Барбары Радзівіл, сапраўднай
каралевы, сапраўднай каханай і
сапраўднай жанчыны.рпарпарпп

Васілеўская Г.

ББааррббаарраа  РРааддззііввіілл    

 
Юбілейная дата. 

24 сакавіка на гістарыч-
ным факультэце прахо-
дзіла навуковая студэнц-
кая лабараторыя, прысве-
чаная 90-годдзю абвяш-
чэння БНР. Было прад-
стаўлена шмат  цікавых 
дакладаў. 
 

 
Хатынь… 

22 сакавіка азнаменавана 
трагічнай датай – 65 год 
назад была спалена вёска 
Хатынь разам з ўсімі 
жыхарамі. Па ўсёй краіне 
прайшлі рэквіемы памяці. 

 
Вялікдзень. 

Віншуем усіх каталікоў з 
вялікім святам – Уваскра-
шэння Хрыстова, якое 
адзначалі 23 сакавіка. 

 
Вясна. 

Пад эгідай Студгарадка 
праходзіў конкурс прыга-
жосці сярод дзяўчын ўсіх 
інтэрнатаў БДУ. Перамо-
гу атрымала прыгажуня з 
“Пяцёркі”. 
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     Факультет состоит  из многих
вещей: учебных  дисциплин,
аудиторий, истории факультета,
деканата, студентов,  но самое
важное - это профессорско-препо-
давательский  состав. Эти люди несут
огромную ответственность: ведь они
готовят будущее страны, от них
зависит, какие люди выйдут из стен
факультета. И в этом  номере мы
решили обратиться к достойному
преподавателю и просто замеча-
тельной женщине - Вагановой Алле
Николаевне.шшшшшшшшшшшшшш

    Как Вы выбрали направление,
которым Вы занимаетесь?тттттт
   Дело в том, что я поступила в
университет в 1975 г. - в заочную
аспирантуру  на кафедру археологии, и
одновременно меня взяли на кафедру
преподавателем. Поэтому мои научные
интересы с того момента и  по
сегодняшний день сосредоточены на
археологии, “самой  гуманитарной из
всех точных и самой точной из всех
гуманитарных”. Меня увлекала как сама
археология,  так  и  личность
руководителя нашей кафедры. Им был
Эдуард Михайлович Загорульский
(тогда еще не профессор) - ученый с
мировым именем, один из крупнейших
археологов Беларуси. Долгое время мы
вместе работали на Вищинском замке.

Если  вам известно, в 1979 г. я принимала
непосредственное участие в открытии
уникального клада, который
экспонируется в Нашем факультетском
музее. Ну и, не побоюсь этого слова,
была, возможно, первым человеком,
кому этот клад открылся. В 80-х годах
защитила диссертацию по феодальным
замкам XI-XIII вв. В настоящее время,
поскольку я  читаю курс истории
первобытного общества, мои интересы
сосредоточились на палеоантропологии:
в частности проблеме  происхождения
человека - одной из фундаментальных
проблем  истории  первобытного
общества и мировой науки. В этой
области, к сожалени, у нас мало
специалистов.  п
папа Вы, студентка 70-х. Чем нынешние
студенты отличаются от тех?
      Наша кафедра в то время только
организовалась и Эдуарду
Михайловичу удалось  привлечь
широкий круг студентов, которые были
влюблены в археологию. Попасть на
нашу кафедру было сложно - на
конкурсной основе. Многие известные
ученые, теперь уже доктора наук -
воспитанники нашей кафедры,. Сейчас
они работают в музеяхи различных
научных учреждениях Республики.
   Так как  же Вы воспринимаете  совре-
менных студентов?шшооолллллллл
      Как вам сказать... В каждом году

появляются  свои энтузиасты, есть
люди, для которых археология уже чуть
ли не с первого курса мыслится в
качестве будущей профессии. Разные,
разные студенты! Отличие в том, что в
науку, сейчас идут единицы.  Очевидно
потому, что трудоустройство для
археолога достаточно проблематично в
настоящее время, но, тем не менее,
увлечённые люди есть.ооооооооооооо

   Расскажите, пожалуйста, какой-
нибудь случай  из Вашей прак-
тики?ррррррррррррррррррррррр
   Безусловно, все вокруг Вищинского
клада! Всё происходило совершенно
необычно. В тот день, когда мы нашли
клад, Эдуард Михайлович был не
здоров, и я вела раскопки. Было очень
жарко, группа студентов работала в
валу, а там, как известно, сложный грунт
- глинистый, они попросились в центр
площадки, а я говорю: «Подождите,
ребята, через 10 минут клад найдёте,
покопайте ещё».  Так и случилось.
минут  через 10, лопата ударилась о
металл, это оказалось ушко от колта
(височное украшение, женщины
закладывали  туда ароматические
вещества). Интересно, что сохранилась
даже верёвочка, на  которой колт
крепится.ьроьпроепнгенгегоенгооооо

    Есть ли, по Вашему мнению, разница
между преподавателем мужчиной и
женщиной?рррррррррррррррррррр
     По-моему, разницы быть не может!
Все зависит от увлечённости, от умения
зажечь аудиторию. Я люблю студентов,
но двойки ставлю железной рукой. Тем
не менее, мне кажется, что за 30 лет моей
работы - ни  одна не была
несправедливой . .
  Думаю, что студенты на меня за них не
обижаются.прарпартпарпртпрппоььььь

    Чего бы Вы пожелали нашим
читателем?ооо гншншшгдддд
       Найти себя, свое место в жизни.
Посвятить студенческие годы
действительно учебе: освоению тех
отраслей знаний, которые они выбрали,
самосовершенствованию на столько, на
сколько это возможно. Будущая жизнь
будет сложнее, когда вы выйдете  из
Университета. Желаю использовать это
время с максимальной пользой для
развития  личности.парарртттттт

Беседу вели: Зайцев Дмитрий,
Красногорская Елена.

Алла Николаевна, кандидат исторических наук,
преподаватель кафедры археологии.ппппппппппппп
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       Беларускамоўная плынь навучання
– сапраўдны  гонар гістфака БДУ. Такога
няма больш нідзе ў Беларусі .
 Наколькі часта вы ў сваім паўсядзённым
жыцці чуеце беларускую мову (акрамя
грамадскага транспарту)? Ці ёсць яшчэ
тыя, хто размаўляе на ёй? Аб тым, дзе
яна жыве, і тых, хто гутарыць на ёй,
піша Павал Махінаў.ььььрррррррррр
         Вось ужо больш як 16 год на
гістарчыным  факультэце існуе
беларускамоўная плынь навучання. За
гэты невялікі адрэзак часу яна бачыла і
ўздымы і падзенні. Плынь была створана
ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя.
У той час, паветра літаральна  было
насычана беларусчынай. Яго ўдыхалі
амаль усе колы грамадства. У тым ліку
выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага
універсітэта.рррроокккккккккккккк
  Многія выкладчыкі нашага факультэте
разумелі, што заставацца ўбаку, будучы
гісторыкамі  па прыродзе,  ад
нацыянальных працэсаў проста  было
не магчымым. Унутры факультэта
ўзнікла прапанова аб стварэнні
беларускамоўнай плыні, яе
падтрымаў рэктарат. І ў
1992 пачаліся чытацца пер-
шыя лекцыі на беларускай
мове.оожжжооооооооооо
  Тагачасны дэкан
П.А.Шупляк , а пасля
А.А.Яноўскі, загадчыкі кафедраў
факультэта: П.А. Лойка, В.А.Фядосік,

А.П.Салькоў,  Э .М .
Загарульскі і іншыя
адчувалі патрэбу ў
выкладанні лекцый па-
беларуску. Таму кадравых
пытанняў не паўставала.
Тым  больш  рэктарат
пайшоў насустрач гэтым
“піянерам”: тым хто
выкладаў па-беларуску,
дадавалі  10% да
заробку.жжжжжжжжжжж
   Узнікала сур’ёзная
а д м і н і с т р а ц ы й н а я
праблема- набор студэнтаў.
Было зусім немагчыма
спрагназаваць,  колькі
студэнтаў напіша заяву на
беларускамоўную плынь,
што будзе з руска-моўнай
плынню. Але, моладзь
прагна абірала навучанне
на беларускай мове.
“Першыя  наборы
студэнтаў  былі іншымі , чым
цяперашнія- кажа Алег Антонавіч

Яноўскі - тады, студэнты асэнсавана
прыходзілі сюды”. Паступова наборы

набылі хвалепадобны
характар – ў адзін год
пераважалі групы з
беларускай мовай, у
іншы год з
рускай.ьооооооооьььььььььььььь

У чым жа адрозненні
беларуска- і
рускамоўных плыняў?
Першае і галоўнае –
мова, на якой чытаюцца
лекцыі(no comment).
Н е к а т о р ы я
дысцыпліны чытаюць
розныя выкладчыкі.
Так  напрыклад , у
“беларусаў” курс
лекцый  па
сярэднявеччу чытае
Еўтухоў Ігар Арэставіч,
а ў  “рускіх” ().
Адрозненне ў колькасці
студэнтаў  ва
аўдыторыі:   меней
народу - болей
кіслароду;  няма

“дзікага” шуму, таму можна пачуць
выкладчыка; лектары хутка

запамінаюць студэнтаў. Адзіным
мінусам з’яўляецца тое, што калі
“беларусы” “сачкуюць”, дык гэта
добра бачна. Але, самі студэнты
унікальнай плыні  ганарацца тым,
што абралі  менавіта гэтую
п л ы н ь . л лж жж ж л л л л л л л л

     Сёння на першым курсе
беларускамоўнай плыні створана 2
групы, 20 чалавек у кожнай. Плынь
жыве. Але ў якім яна стане? Беларуская
мова гучыць з вуснаў выкладчыкаў, яны
патрабуюць пісаць КСР, адказваць на
семінарах, заліках, іспытах па-беларуску.
Па іншы бок барыкадаў – студэнты.
Нехта абіраў плынь свядома, хтосьці са
студэнтаў атрымоўваў сярэднюю
адукацыю на беларускай мове, таму
вырашыў працягваць атрымоўваць
веды па-беларуску надалей: зручна,
лёгка і прыемна; некаторыя трапілі
выпадкова. Сказаць, што ўсе студэнты
па-за межамі аўдыторыі гутараць па-
беларуску – схлусіць.  Большасць
вяртаецца да рускай.          е
Ёсць шмат фактараў, якія ўплываюць
на выбар мовы,  аб гэтым няхай
спрачаюцца навукоўцы. Я ж мяркую,
што галоўнае не гэта . Галоўнае - тое,
калі чалавеку ёсць, што сказаць, і
сказаць  гэта  трапна і да месца.

Павел Махінаў.

 

З   гісторыі факультэта 
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     Выпавший совершенно
неожиданно в конце марта снег
напомнил нашей редколлегии о
таких же морозных деньках, когда
“Ника”  сложила чемоданы и
отправилась повышать квали-
фикацию в  “Зимнюю школу
журналистики”. Это была уже не
первая “Зимняя школа”, но она
очень отличалась от предыдущей:
   - Мы объявляем начало игры.
Через два дня придёте и
распечатаете восемь листов своей

газеты, - о таком рифе предупре-
дили нас лоцманы-организа-
торы.дддддддддддддддитмитммтпар
     «Восемь листов! С ума сойти!
Может, это шутка? Мы  думали
отдохнуть, расслабиться на
выходных», - мысли вслух нашей
аудитории. Но потом мы поняли -
не шутка. Представляете, Наши
организаторы решили, что такие
профи-преподаватели журна-
листики, которые собрались  в
«Бригантине», лишь для учеников-
гениев . ит
     В СОК  БГУ «Бригантина»
собрались редколлегии студен-
ческих газет ВУЗов Беларуси, Рос-
сии и Украины. Им предстояло
провести вместе 3 дня. За это время

надо было успеть многое: завести
новые знакомства, поучаствовать в

конкурсах, поделиться опытом и
приобрести новые знания. тттттттт.
    Для этого
проводились
совместные
п с и х о л о -
г и ч е с к и е
тренинги ,
создавались
«интерна -
ц и он а л ь -
н ы е »
р е д к о л -
легии для
в ы п у с к а
конкурсных
с п е ц н о -
м е р о в ,
организо -

вывались мастер-классы известных
журна-листов, телеведущих, радио-
DJ .онпгонегонегонегонртьрлод
     Завершилось все подведением
итогов и пресс-конференцией с зам.
министра образования Жуком А.И.,
ректором БГУ Стражевым В.И.,
главным редактором «СБ»
Якубовичем П.И.рпрпрпрппрппрп
      Но не всё было так «грустно».
Мы успели насладиться прекрасной
природой, потому что комплекс
расположен в  живописной
местности. Особенно нам понра-
вились искусственные водопады,
которые удивительно красивы
ранним  утром, когда они замерзали
– все бегали на это посмотреть.

Редколлегия “Ники”.
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       Адным з найстаражытнейшых
святаў, якое і зараз з задавальненнем
адзначаюць  у Беларусі, з’яўляецца
Масленіца. Прыйшоўшы з язычніцкіх
часоў, гэтае свята захавала свае
першапачатковыя абрады , звычаі і
традыцыі і дайшло да нас у даволі
“чыстым” выглядзе. Усім добра вядомы
сучасныя гарадскія святкаванні-
кірмашы, аднак не ўсе ведаюць, як
традыцыйна адзначалі Масленіцу
беларусы, таму трэба аднавіць
“родавую памяць”.пророропрроп
Свята адзначаецца на восьмым
перадвелікодным тыдні, звычайна гэта
канец лютага – пачатак сакавіка. Галоўны
сэнс свята – праводзіны Зімы, таму
яскрава бачны ідэі адраджэння  і
абнаўлення. Характэрныя для свята
культ продкаў, сям’ і і шлюбу,
сельскагаспадарчыя культы, культ сонца
і вясны . орооорорроророоооор
        Масленіца святкуецца цэлы
тыдзень, кожны дзень з якога мае свой
сэнс, сваі традыцыі і абраднасць. У

суботу перад Масляным тыднем
спраўляюць Масляныя Дзяды. Гэты
звычай уваходзіць у цыкл памінальных
дзён, у які таксама ўваходзяць
Духаўскія (Стаўроўскія) Дзяды перад
Сёмухай  (Тройцай), Радуніца і
Змітраўскія Дзяды. У некаторых раёнах
Віцебскай вобласці ў гэты дзень і зараз
спраўляюць вельмі цікавы і архаічны
абрад – Пахаванне Дзеда, а праз тыдзень
пасля спраўляюць і Пахаванне Бабы.
Гэта водгук памінальных святаў у гонар
агульных продкаў. Панядзелак пачынае
Масленічны (Сырны) тыдзень і мае
назву “Масленіца”, “Масленка”.
Асабліва на святочным тыдні
вылучаецца чацвер, які мае назву
“Валоссе”, “Улас”, “Валосы”, “Крывы
чацвер”. Гэты дзень  прысвечаны
Вялесу – богу
багацця, жывёлы,
гандля , спадара
Падземнага свету,
памерлых, богу
валхвоў, клятвы,
дамовы, міру. У яго
дзень павінен першы
раз заспяваць жава-
ранак, які не вылятае
на зіму ў Вырай , а
замірае да вясны дзе-
небудзь ва ўтульным
месцы на полі,
пераважна пад мяжой.
У гэты чацвер таксама
навучаюць маладых коней і быкоў
(валоў), а таксама наладжваюць
“гойданку”, і гушкаюцца на арэлях
толькі хлопцы і дзяўчаты. Па звычаю,
гойдаюцца дзеля таго, каб “лён рос
доўгі і моцны”. У апошні дзень
Масленіцы, у нядзелю, - “Масленічныя

загавіны”- усе сямейнікі
просяць  адзін у аднаго
прабачэння за ўсе магчымыя
крыўды. Масленіца
звычайна заканчваецца
вячэрай, якая складаецца з
адным малочных страў,
сярод якіх значную ролю
адыгрываюць сыр, масла і
тварог з малаком. З апошнім
днём Масленіцы звязаны
таксама і абрад праводзін
Зімы-Масленіцы, пудзіла
якой урачыста спальваюць
на вогнішчы. Масленіцай
называюць не толькі
пудзіла, але і старыя рэчы,

рыззё і інш. У розных мясцовасцях
Масленіцу (пудзіла, рыззё, кола, старыя
рэчы і інш.) знішчаюць па-рознаму:
спальваюць, топяць, закопваюць у снезе.
Для агульнага вогнішча ўся грамада
зносіць салому, старыя рэчы, рыззё.
Абрад знішчэння  Масленіцы
накіраваны на выгнанне смерці,
хваробаў, голаду, нечысці. Таксама на
Масленічным тыдні ушаноўваюць
дамавіка, што звязана з культам
продкаў і таксама з культам святога-
хатняга агню.рпъъъъъъарпаппррп
        На працягу ўсяго тыдня людзі
святкуюць. Гулянні уключаюць
аб’езды на конях, абходы, катанне з
горак, гушканне на арэлях, адведванне
бабак-павітух, спальванне пудзіла
Масленіцы. Адным з абавязковых

артыбутаў-сімвалаў свята безумоўна
з’яўляюцца бліны, да якіх дадаецца масла
і тварог. Гэтыя стравы сімвалізуюць
Сонца і багацце ў сям’і.роррорлололо
        Ад Масленіцы і да Вялікадня
нельга ўступаць  у шлюбы . Таму
хлопцам і дзяўчатам, якія не паспелі
ажаніцца, у знак пакарання
прывязваюць калодкі. Яны мусяць
адкупіцца, каб  іх не цягаць. Вядомы
таксама і звычай насіць калодку да хаты,
дзе жыве сталая дзяўчына, якая за гэта
павінна пачаставаць хлопцаў. Вялікай
крыўдай лічыцца не завітаць гурту
хлопцаў да дзяўчыны.олорлрллрл
         Вось так адзначалі Масленіцу
нашы дзяды. Аднак не трэба забываць,
што каб так святкаваць, трэба шмат і
працаваць. А працавалі і святкавалі
беларусы заўжды добра. Дзяды і нам
загадвалі так жыць, па звычаю сваіх
бацькоў, бо калі жыве звычай – будзе
жыць і народ.огннороллдддддддддооо

Анацка Дзмітрый.

Масленіца 
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      У сакавіку мы ўспамінаем
юбілей вельмі неадназначнай, але
надзвычай важнай падзеі нашай
гісторыі. Роўна 90 год таму, 25
сакавіка 1918 года была прынята ІІІ
Устаўная Грамата, якая абвясціла
незалежнасць Беларускай
Народнай Рэспублікі. Здзіўлены свет
пачуў, што ёсць такая нацыя -
беларусы, і яна жадае заняць сваё
месца ў сусветнай супольнасці. БНР
доўга не праіснавала, ды і не факт,
ці існавала як дзяржава наогул, але
гэта быў пачатак працэсу, які стаў
незваротным…пппппппппппппппп
    Пачатак ХХ ст.  стаў пераломным
для Еўропы, ды і для ўсяго свету. Пад
націскам Першай Сусветнай вайны
і рэвалюцый бурацца імперыі, якія
здаваліся вечнымі , нацыі
заваёўваюць права на самавызна-
чэнне і выбар свайго ўласнага
шляху развіцця. Гэты подых
перамен данёсся і да нашай зямлі.
Ствараецца рэальная магчымасць
набыцця самастойнасці. Спачатку
гучаць нясмелыя прапановы
аўтаноміі  ў складзе розных
федэрацый ці канфедэрацый, але
ўсё мацней чуваць галасы
прыхільнікаў поўнай неза-
лежнасці.роджджжжжзззххххххх
      Але ў той ваенны час праўда

была за тым, хто меў больш шабляў,
штыкоў ды гармат. Што магла зрабіць
купка патрыятычна настроенай
інтэлігенцыі? І стаўка была зроблена
на Германію. Гэта быў нялёгкі
выбар, але ён быў
зроблены.олоооооооолджжжжжж
          Ва ўмовах нямецкай акупацыі
была  ўпершыню аб’яўлена
незалежнасць новай беларускай
дзяржавы.  Сталіца  - Менск,
дзяржаўная мова - беларуская, межы
- абшар з пераважнай большасцю

беларусаў. Але гэта было
толькі на паперы. Урад БНР
не кантраляваў сваю
тэрыторыю, не меў ні
рэальнага  адміністра-
цыйнага апарату, ні сілавых
структур, ні  атрыбутаў
паўнацэннай дзяржаўнасці.
Па зра-зумелых прычынах
яе стварэнне не сталася
вынікам народнага воле-
выяўлення: людзям проста
было трэба сканчэнне
вайны, разрухі ды іншых
нягод, а не барацьба за
незалежнасць. Да таго ж
востры палітычны крызіс у
самой Радзе БНР выклікала
няўдалая спроба дабіцца
падтрымкі акупантаў -
сумна вядомая тэлеграма
кайзеру Вільгельму.о роп
р о

   Першая Сусветная скончылася,
немцы сышлі з Беларусі, а разам з
імі вымушаны былі з’ехаць і дзеячы
БНР. Некаторыя яе прыхільнікі
потым  далучацца  да  легіёнаў
Пілсудскага, дарэмна паверыўшы
яго абяцанням, іншыя ў лістападзе -
снежні 1920 года ўзнімуць Слуцкае
паўстанне. Але ўсё будзе марна…
    Марна? Не! Без Беларускай
Народнай Рэспублікі не было б ні
БССР, ні  Рэспублікі  Беларусь.
Сам факт абвяшчэння незалежнасці
паказаў, што беларусы ўжо гатовы
для стварэння сваёй дзяржавы. З
гэтым не маглі не лічыцца нават
бальшавікі, якія доўга не жадалі
прызнаць беларусаў за самастойны
народ. Таму з ініцыятывы Савецкага
ўраду была створана Беларуская
Савецкая Сацыялістычная Рэс-
публіка, якая стала наступным
этапам фарміравання нашай
дзяржаўнасці.ррррррррррррррр
      Стаўленне да БНР і яе дзеячоў ва
ўсе часы было неадназначным і
супярэчлівым. Але тым не менш
абвяшчэнне БНР - значная веха
нашай гісторыі, першы крок, першая
прыступка да незалежнасці нашай
Бацькаўшчыны.роропрм79999999

Быль В.
Врублеўскі Дз.

9 0  г о д  Б Н Р
Падзея
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I haven’t seen
you for ages.

We were in sky together
But didn’t wont how angels

We flew and made good weather
I haven’t seen you for ages.

We never became other
And not must any changes

Our troubles was your father
I haven’t seen you for ages.

Why don’t you stay with me?
In book of life new pages
You died and I have injury

I haven’t seen you for ages.
Шабельский А.

Зімовы сын

Шэры мост па-над белай ракою,
Не кранецца вады цішыня.
Да пярыл дакрануся рукою.
Боль халодны, хвароба мая.

Што раблю над ракою я гэтай,
Не сядзіцца чаму ў цяпле,
І чаму не ўспомніцца лета,

Калі я ўбачыў яе.

Сам прыйшоў я да гэтай
праблемы,

Ды не змог я яе ўтрымаць.
Не чутны дабрадзейныя спевы,
Толькі зімнія ветры чуваць.

Ды навошта жыву ў гэтым свеце,
Калі месца сабе не знайду.

Крык адчаю знясе ўдалеч вецер,
Эха створыць сваю чараду.

Як у свеце ўсё зроблена проста,
Але мне вось ніяк не ўпісацца.
Так за зімамі прыйдуць вёсны.
Я ж у холадзе вінны застацца.

Ці не праўда, што сам вінаваты
Ў тым, што сонцу не рады, вясне.
Не пакіну халоднай той хаты,

У якой нарадзілі мяне.

І халоднае сэрца не б’ецца,
Басаножжу травы не падмяць;
А яна побач не засмяецца,
І яе без душы не дагнаць.

І баюся з ёй побач я быць,
Патрывожыць яе хараство,
Толькі не магу не любіць,
Для мяне яна як бажаство.

Толькі не падыйду да яе,
Бо абдымкаў маіх не стрымаць.

Пацалунак халодны заб’е.
Як магу я такое жадаць.

Кроплі падаюць прама на снег,
І ад солі вачэй не закрыць.

Хто прыдумаў шалёны той бег,
Калі людзі не могуць любіць.

Балыш М.

Посвящается
моей подруге

 Барсуковой Ирочке

***

Сбежала капля по щеке,
Но не по себе сегодня плачешь.
Ты очень добрый человек

И для меня, как друг, ты очень много значишь.
Ты пожалеешь, ты поймёшь,

И обогреешь лаской,
Ты сердце доброе узришь
Под самой  грубой маской.
Улыбка на губах твоих

Без слов кричит:”Вперёд иди!”
Глаза,  надеждою наполнясь,
Шепнули:” С обидой не сиди!”
И для меня один из главных
Ты в этом мире человек

И всё внутри к тебе стремится
И ласки не забыть вовек,
И никогда я не  забуду,
Моя прекрасная Ирина,

И огонек в глазах,
И счастье на губах,

И ты меня не забывай...
Твоя Марина!
Жилич Марина.
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Добры дзень паважаныя   чытачы, асабліва жанчыны
і дзяўчаты! Так-так!  Бо гэты нумар прысвечаны

менавіта Вам і святу 8 сакавіка, з якім і віншую цудоўную
палову чалавецтва! А зараз - усміхніцеся!лллллдрддолдло

Может быть, мы назначим
знающего?!иииииииииииии

***
Скауты  всегда помогают друг другу
-сплошной истфак!

О.В. Игнатенко.
***

Заочники уже освоили
эклектронные носители. ..  Я
собираю урожай на экзаменах...

***
Зачем бороться с Гитлером? Если
бы сосиски с тушеной капустой
запивали пивом...оооожжжоооо

***
Я знаю ваши закидоны.

***
Опиум и ради спортивного интереса
не рекомендую.оооооооооооо

В.С. Кошелев.
***

Что вы все по углам ? Страшно?
***

Когда преподаватель спрашивает
студентов: “Когда звонок?” - будто
не знает. Нужно отвечать: “Уже
сейча с” .ооооооооооооооооо

***
-Читали “Пинскую шляхту”?
-Да .ллллллллллллллллллллл
-Ну хоть это читали!оооооооопппп

***
Вы скорее готовы работать
грузчиками, чем изучать историю
Чехии.  пппппппппппп

Е.Л. Михайловская.

Вам  понятно это? Наконец!
В.А. Теплова.

***
Лепш позна,  чым  не позна .

І.А. Еўтухоў.
***

У мяне быў студэнт 54-х гадоў.
Аднойчы ен сказаў, што матэматыка
для яго цяжка. А я адказаў: “Хлопча,
ты спачатку  залік па фізвыхаванню
здай, а потым і пра матэматыку
пагаворым .”ппппппккккккккк

А.А. Самадураў.
***

Студенты вседа, иногда меня просто
забавляют.ее г

***
У женщины 18 оттенков улыбки.

***
Читала я ваши  рефераты... Иногда я
просто умилялась, как  студенты
решают свои проблемы  - левой
пяткой.ннкенекнкнрррррррррр

М.В. Сакович.

Как  летит время! Вот уже десять лет,
как мне двадцать пять!

Ванда Блоньская, польская
журналистка.

***
Получаю письма:“Помогите стать
актером”. Отвечаю: “Бог поможет!”.

***
Четвертый раз смотрю этот фильм и
должна вам сказать, что сегодня
актеры играли как никогда .

***
Проклятый девятнадцатый век,
проклятое воспитание: не могу
стоять,  когда  мужчины сидят.

Фаина Раневская,  актриса.

Рассказывают,  будто во время
официаольного визита в Италию Эва
ехала в открытом автомобиле по
улицам Милана; услышав крики
толпы,  она повернулась к своему
спутнику - аргентинскому адмиралу
в  отставке - и воскликнула:
- Вы слышите? Они меня называют
шлюхой!лллллллллллллллллллллл
- Я их прекрасно понимаю, мадам,-
ответил тот. - Я не был в море уже
пятнадцать лет,  а меня по-прежнему
называют адмиралом .

***
Милостыня увековечивает бед-
ность; помощь устраняет ее раз и
навсегда.жллллллллллллллдоропопрор

Эва Перон, жена президента
Аргентины Хуана Перона.
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