
СВЕТАГЛЯД 1123 верасня 2020 г. З на го ды «I ра дзi ма му 
краю слу жыць...»

У Выдавецкім доме «Беларуская навука» выйшла кнi га 

Элi зы Ажэш кi. У вы дан не ўвай шлi най больш знач ныя яе 

тво ры — «Над Нё ма нам» i цыкл «Gloria Victis» («Сла ва 

пе ра мо жа ным»). Сён ня мы гу та рым з iх пе ра клад чы кам 

Ана то лем БУ ТЭ ВI ЧАМ.

— Хо чац ца га рэз лi ва спы таць: што 

ў вас з Ажэш кай?

— Мне зда ец ца, што чым больш мы 
бу дзем ве даць на шу даў нюю лi та ра ту ру, 
у тым лi ку тво ры пiсь мен нi каў, якiя хоць 
i не на мо ве на цыi, але апа вя да лi пра 
па дзеi, што ад бы ва лi ся на на шай зям лi, 
тым больш мы бу дзем упэў не ныя, што 
наш гiс та рыч ны пад му рак моц ны i што 
на iм мож на бу да ваць но вы дзень па-
спя хо ва i бес пе ра шкод на. Мая вя лi кая 
ўва га да Ажэш кi аб умоў ле на тым, што ў 
на ша га чы та ча не так шмат маг чы мас-
цяў зна ё мiц ца з яе тво ра мi: не ўсе яны пе ра кла дзе ны на ват на 
рус кую мо ву. На бе ла рус кай жа мож на бы ло знай сцi ма ла ва та. 
У «Бе ла рус кiм кнi га збо ры» двац цаць га доў та му вы хо дзi ла 
трош кi апа вя дан няў i апо вес цi, тра ды цый на ад не се ныя да бе-
ла рус кiх: «Хам», «Нi зi ны», «Дзюр дзi». Мне ж зда ва ла ся, што 
i ра ман «Над Нё ма нам» мае пра ва быць пе ра кла дзе ным на 
бе ла рус кую мо ву. Хоць поль скiя ма ты вы ў iм пры сут нi ча юць, 
але i бе ла рус кiя не па кi ну ты без ува гi, тое, пра што пi ша аў тар, 
ад бы ва ла ся на на шай зям лi. Гэ та па-пер шае. А па-дру гое, Элi за 
Ажэш ка ўме ла так вы бу доў ваць тэкст, каб ён не мог не за ха-
пiць, каб нель га бы ло спы нiц ца, па чаў шы чы таць. Яна ўме ла 
па ка заць i ха рак та ры лю дзей, i ўза е ма да чы нен нi кла саў, як ска-
за лi б у са вец кi пе ры яд, i пры ро ду, якая ў яе вы сту пае асоб ным 
ге ро ем. I яшчэ ад мет насць: ка лi пi саў ся ра ман «Над Нё ма нам», 
у той кра i не, у якой жы ла аў та рка, iс на ваў та кi прэс цэн зу ры, 
што яна бы ла вы му ша на ка рыс тац ца сха ва ны мi сэн са мi. I тое, 
як ёй уда ло ся рас ка заць пра па дзеi паў стан ня 1863 го да, на дае 
ра ма ну да дат ко вую пры ця галь насць. А тое, пра што яна рас па-
вя ла, зму шае нас ве рыць фак там i дае пад ста вы сцвяр джаць, 
што не ўсе та га час ныя за гад кi рас кры тыя. Вось ча му я за ха цеў 
пе ра клас цi ра ман «Над Нё ма нам». Ну, а на пе ра клад цык ла 
«Gloria Victis» штур хае са ма наз ва: «Сла ва пе ра мо жа ным». 
Зда ва ла ся б, якая iм мо жа быць хва ла. Але Ажэш ка апя вае 
ўчын кi паў стан цаў, на зы вае iх са праўд ныя iм ёны i апiс вае па-
дзеi, свед кай i ўдзель нi цай якiх бы ла i са ма.

— По бач з кнi га мi якiх пiсь мен нi каў вы ста вi це кнi гi 

Элi зы Ажэш кi?

— У роз ных ма тэ ры я лах, пры све ча ных яе твор час цi, ра ман 
«Над Нё ма нам» згад ва ец ца ў кан тэкс це па эм «Но вая зям ля» 
Яку ба Ко ла са i «Пан Та дэ вуш» Ада ма Мiц ке вi ча. Тое, што аб'-
яд ноў вае гэ тыя паэ мы, пры сут нi чае i ў ра ма не — у тым, як уз-
вы ша на па ка за ныя па чуц цi, i ў тым, што пры ро да апiс ва ец ца як 
ча ла век са сва ёй рэ ак цы яй на па дзеi, i ў тым, што ска за на пра 
ад но сi ны да зям лi i гас па дар кi. Пе ра кла да ю чы твор, на зi ра ю чы 
ў iм мiт рэн гi па мiж ула даль нi ка мi зям лi i ты мi, хто яе аран дуе i 
апра цоў вае, я за ўва жыў яшчэ ад ну па ра лель — з «Па лес кай 
хро нi кай» Iва на Ме ле жа. Тыя ж ад но сi ны да зям лi, тое са мае 
жа дан не яе ад ха пiць, тыя ж бун тоў насць i пра га па ра зу мен ня. 
А якая паэ тыч насць у апi сан нi жнi ва! Ме леж пра цяг нуў паэ тыч-
ную нiт ку, якую па чы на ла Ажэш ка. Гэ та яна апi са ла жнi во так, 
быц цам ня ма па дзеi вы шэй. Так для ся лян i бы ло. I яшчэ ад на 
па ра лель: чы та ю чы пра жнi во ў Ажэш кi, я згад ваю сваю ма цi. 
Я на ра дзiў ся ў Ня свiж скiм ра ё не, на ху та ры Яза вец, ва кол яко га 
кал гас ныя па лi цяг ну лi ся як во кам сяг нуць. I жы та жа лi сяр па мi. 
Та ды жня яр кi з'яў ля лi ся дзе-нi дзе, а кам бай наў нi я кiх i блiз ка не 
iс на ва ла. Дык вось, ка лi ма цi з iм пэ там жа ла жы та сяр пом, а я 
да па ма гаў ёй склад ваць сна пы ў мыд лi, так у нас iх на зы ва лi, 
яна заў сё ды спя ва ла. Вi даць, так бы ло ляг чэй. Па чуц цi, якiя ў 
мя не вы клi кае апi сан не жнi ва ў Ажэш кi, аса цы i ру юц ца, та кiм 
чы нам, з тым, што я i сам ба чыў i ў чым браў удзел.

— Што ска жа це пра «цяж кас цi пе ра кла ду»?

— Пры зна ю ся, мне бы ло трош кi скла да на, хоць поль скiя 
сло вы ўва мне з дзя цiн ства, ад па мя цi лю дзей той зям лi, якая 
да 1939 го да бы ла пад Поль шчай. Па чаў я пе ра кла даць та ды, 
ка лi пра ца ваў ген кон су лам у Гдань ску, з 1996 го да, а пра цяг ваў, 
ка лi быў па слом у Ру мы нii, i для мя не гэ ты пе ра клад стаў сцеж-
кай да ўспа мi наў пра аса бiс тае, род нае, пра жыц цё на ху та ры, 
дзе пры ро да вы му ша ла пад ладж вац ца, а не ва ла да рыць. Та кая 
пры ро да, як у ра ма не Ажэш кi. Вось гэ тае жа дан не — пе ра клас-
цi для iн шых тое, што за мi лоў вае ўлас ную ду шу, — да па ма га ла 
шу каць па трэб ныя сло вы. На коль кi ўда ло ся, ацэ нiць чы тач. Ва 
ўся кiм ра зе, пер шае вы дан не «Над Нё ма нам», якое вый шла ў 
«Мас тац кай лi та ра ту ры» ў 2003-м у се рыi «Скар бы су свет най 
лi та ра ту ры», ра зы шло ся iм гнен на. Дасць Бог, i но вы том «Бе-
ла рус ка га кнi га збо ру», дру гi ў гэ тай се рыi том тво раў Элi зы 
Ажэш кi, бу дзе доб рым па да рун кам для чы та ча.

— Цi не зда ец ца вам, што Ажэш ка не да ацэ не на?

— Ка лi мы па раў ноў ва лi яе тво ры з тво ра мi Яку ба Ко ла са, 
Ада ма Мiц ке вi ча, Iва на Ме ле жа, то ра бi лi гэ та ў пер шую чар гу на 
ўзроў нi за хап ляль нас цi для чы та ча. I гэ та га лоў ная ад мет насць 
яе твор час цi. Ка лi ство рыш неш та, на ўлас ны па гляд ге нi яль нае, 
але чы та чу не па трэб нае, — ацэ не ны бу дзеш у «нуль». А ка лi 
на пi са на неш та та кое, што вы му шае пра нiк нуць глы бо ка ў сут-
насць, абу джае жа дан не зра бiць неш та вар тае для зям лi, на якой 
жы веш... Ажэш ка сва ёй твор час цю вы клi кае ўсё гэ та, па каз вае, 
як «ра дзi ма му краю слу жыць», ву чыць быць год най асо бай.

Гу та ры ла Свят ла на ВО ЦI НА ВА. 

Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

24 ве рас ня а 16-й га дзі не ў Дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі бе-
ла рус кай лі та ра ту ры на Баг да но ві ча, 13 у Мін ску ад бу дзец ца 
прэ зен та цыя кні гі Элі зы Ажэш кі «Над Нё ма нам. Glorіa Vіctіs». 
У ме ра пры ем стве бя руць удзел пе ра клад чык Ана толь Бу тэ віч, 
а так са ма рэ дак та ры і да след чы кі, якія ме лі не па срэд -
нае да чы нен не да пад рых тоў кі вы дан ня. Ува ход сва бод ны. 
Пра ду гле джа на маг чы масць на быц ця кні гі і аў то граф-се сія з 
пе ра клад чы кам.

(Пра цяг. Па ча так у ну ма ры 

за 22 ве рас ня)

Ула дзі мір 
Мі ка ла е віч 
БОР БАТ

На бор сту дэн таў на фіз мат заў сё-
ды быў праб лем ны. Кон курс — 1,1—
1,2 ча ла ве ка на мес ца. Але ся рэд ні 
бал атэс та та для па ступ лен ня на гэ ты 
фа куль тэт заў сё ды за ста ваў ся са мы 
вы со кі ў па раў на нні з абі ту ры ен та мі 
ін шых фа куль тэ таў, на ват з гіст фа-
кам, дзе кон курс быў пяць ча ла век на 
ад но мес ца. Ка лі я пра ца ваў стар шы-
нёю эк за ме на цый най ка мі сіі па ма тэ-
ма ты цы, пас ля пісь мо ва га эк за ме ну 
мне да во дзі ла ся вы клад чы каў лі та-
раль на за ру ку тры маць, інакш бы яны 
гэ туль кі дво ек на ста ві лі, што ад ра зу 
склаў ся б не да бор. А так мы пра пус-
ка лі абі ту ры ен таў на вус ны эк за мен і 
тым са мым вы ра тоў ва лі аб ста ноў ку.

Ву чо ба на фіз ма це заў сё ды бы-
ла ня прос тай. Для гэ та га па трэб ны 
бы лі пэў ныя здоль нас ці, пры гэ тым 
школь ныя пос пе хі да лё ка не заў сё ды 
ў ін сты ту це па цвяр джа лі ся. Той аб' ём 
ма тэ ма тыч на га ма тэ ры я лу, які з пер-
шых дзён аб руш ваў ся на сту дэн та, не 
кож ны мог вы тры маць. Ад лі чэн няў за 
не па спя хо васць на фіз ма це тра ды-
цый на бы ло шмат. Та му мы ўся мер на 
пад трым лі ва лі ран ні школь ны на бор 
для на ступ най ву чо бы на фа куль тэ-
це, у пры ват нас ці, ра бо ту про філь ных 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ных кла саў. Але гэ-
тыя кла сы бы лі ў го ра дзе Ма гі лё ве, а 
га ра джан пас ля за кан чэн ня фіз ма та 
на кі ра ваць у сель скую мяс цо васць 
бы ло скла да на. На ват ад пра ца ваў шы 
там два га ды па раз мер ка ван ні, яны 
аба вяз ко ва із ноў вяр та лі ся ў го рад. 
І та ды дэ кан Ягор Яго ра віч Сянь ко з 
пра фе са рам А. А. Сто ля рам вы ра шы-
лі ад крыць фі зі ка-ма тэ ма тыч ны клас 
для сель скіх школь ні каў. Вы зна чы лі 
для гэ та га Кня жыц кую шко лу ў Ма гі-
лёў скім ра ё не. Яна бы ла з ін тэр на там, 
што нас за да валь ня ла. Рас пра ца ва лі 
ву чэб ныя пра гра мы, ада бра лі школь-
ні каў з усёй воб лас ці, знай шлі доб рых 
на стаў ні каў і на ват но ва га ды рэк та ра 
шко лы. На стаў ні кам за пра сі лі Ва ло-
дзю Бор ба та. Мы яго ве да лі як доб-
ра га сту дэн та-ма тэ ма ты ка, і ён ужо 
меў да гэ та га ча су не ка то ры во пыт 
ра бо ты ў шко ле. Я, як і ўсе да цэн ты 
фіз ма та, вёў спец курс у гэ тым кла се 
і та му быў з Ва ло дзем у па ста ян ным 
кан так це. Знеш не Бор бат пры га жу-
ном не вы гля даў: су ту ла ва ты, паў на-
ва ты, у аку ля рах, ды яшчэ і га ва рыў 
спе цы фіч на, буб ніў. Але дзе ці яго 
ад ра зу па лю бі лі. Ён цу доў на ад чу ваў 
ма тэ ма ты ку, у гэ тым прад ме це ў яго 
не бы ло цём ных плям, а для дзя цей 
за ста ваў ся ад кры ты і да ступ ны. Быў 
яшчэ не жа на ты, та му ўвесь свой час 
пры свя чаў вуч ням.

Вуч ні ў Кня жыц кую шко лу прый шлі 
са праў ды доб рыя. І пра ца ва лі мы з імі 
з вя лі кім за да валь нен нем. Але на шы 
за дум кі пра якас ны на бор на фіз мат з 
да па мо гай гэ тай іні цы я ты вы ўсё ж не 
ажыц ця ві лі ся. Ужо з пер ша га вы пус ка 
кла са да нас на фа куль тэт па сту пі лі 
ўся го толь кі тры вуч ні. Ас тат нія з пос-
пе хам вы тры ма лі ўступ ныя эк за ме ны 
ў ВНУ Маск вы, Мін ска, ва ен ныя ву чы-
лі шчы, тэх ніч ныя і ме ды цын скія ін сты-
ту ты. Так паў та ра ла ся не каль кі га доў, 
мы ўсе вы клад ва лі ся ў гэ тай шко ле, 
вы ні кі на шай пра цы бы лі ві да воч ныя 
і, без умоў на, уво гу ле для гра мад ства 
ка рыс ныя, але яны на наш фіз мат ні як 
не пра ца ва лі. І мы вы ра шы лі ад мо-
віц ца ад гэ тай ідэі. А як жа Ва ло дзя 
Бор бат?

У гэ ты час я за гад ваў ка фед рай 
ал геб ры і геа мет рыі і, ве да ю чы здоль-

нас ці Ва ло дзі, за пра сіў яго да ся бе 
асіс тэн там, але пры ўмо ве, што ён 
пой дзе ў ас пі ран ту ру па тэ о рыі ліч-
баў.

Кан ды дац кую ды сер та цыю Бор-
бат пі саў пад кі раў ніц твам вя до ма га 
бе ла рус ка га ма тэ ма ты ка, пра фе са ра 
Ін сты ту та ма тэ ма ты кі АН Бе ла ру сі Ва-
сі ля Іва на ві ча Бер ні ка. Ва сіль Іва на віч 
мне рас каз ваў, як да яго ў ла ба ра-
то рыю пер шы раз прый шоў Бор бат. 
Ва ло дзя за ўва жыў, што пры ўва хо дзе 
ста іць двух пу до вая гі ра, за пы таў ся, 
на вош та яна тут? Яму жар там ад ка-
за лі: «Ка лі здо ле еш яе вы жаць хоць 
бы адзін раз — ты наш!» Бор бат стаў 
моўч кі па ды маць гі ру. Гэ ты рэ корд у 
ла ба ра то рыі не па бі ты да сён няш ня-
га дня!

Аба ра ніў ся Ва ло дзя па спя хо ва. 
Вяр нуў ся пра ца ваць на ка фед ру. 
Раз ва жа ю чы пра яго перс пек ты ву, я 
за пы таў ся ў Бер ні ка, ці змо жа Бор-
бат зра біць док тар скую ды сер та цыю? 
Ва сіль Іва на віч ад ка заў без раз ваг: 
«За хо ча — зро біць!»

Ва ло дзя ажа ніў ся, у яго на ра дзіў ся 
сын. Жы лі яны ў ін тэр на це. Бор бат 
дру ка ваў ся, чы таў курс лек цый па ал-
геб ры і тэ о рыі ліч баў, сту дэн ты ўспры-
ма лі яго доб ра. Не ма гу ска заць, што 
па ха рак та ры ён быў ду шой кам па ніі. 
Хут чэй на ад ва рот — бо лей за мкну ты, 
чым ад кры ты. Але ад яго сы хо дзі ла 
на дзей насць. Ён не ад маў ляў ся ад ву-
чэб ных на гру зак, ні з кім не ўсту паў 
у кан флік ты, ад гу ка ўся на прось бы. 
Ва ло дзю я і вы ра шыў да ве рыц ца ў 
ад ной спра ве і тым са мым да па маг чы 
яму ж са мо му ў вы ра шэн ні жыл лё ва га 
пы тан ня.

У нас у Ма гі лёў скім пе дінс ты ту це 
быў геа гра фіч ны фа куль тэт, яшчэ 
да ва ен ны. З пра фе су рай, з ас пі ран-
ту рай. Але ў 1970-я га ды кі раў ніц тва 
рэс пуб лі кі вы ра шы ла яго за крыць, па-
лі чы лі, што геа фак БДУ пад рых туе 
на стаў ні каў геа гра фіі для ўсёй Бе ла-
ру сі. Але не зу сім так атры ма ла ся, як 
мер ка ва лі «на вер се»... Ужо ў 1980-я 
га ды рэ гі ё ны ад чу лі вост рую за па тра-
ба ва насць у гэ тых на стаў ніц кіх кад-
рах. Нам да лі да ру чэн не тэр мі но ва 
ад на віць фа куль тэт. Але гэ та ака за-
ла ся до сыць ня прос та. Праб ле ма бы-
ла перш за ўсё ў вы клад чыц кіх кад-
рах. Ра ней шыя пра фе са ры і да цэн ты 
раз ля це лі ся па ўсім Са вец кім Са ю зе. 
Вяр нуць іх ужо бы ло не маг чы ма. Да-
вя ло ся вы ка рыс тоў ваць тыя су вя зі і 
ме та ды, што ме лі ся ў нас, каб вый сці 
з сі ту а цыі, каб укам плек та ваць штат 
вы клад чы каў па асноў ных раз дзе лах 
геа гра фіі. Так мы вый шлі на пра фе-
са ра Б. М. Не ша та е ва. Яго баць ка не-
ка лі пра ца ваў у нас да цэн там, а сам 
Ба рыс Мі ка ла е віч вы кла даў у Су мскім 
пе дінс ты ту це, быў спе цы я ліс там у га-
лі не фі зіч най геа гра фіі. Ён па ста віў 
дзве ўмо вы: за бяс пе чыць яго ква тэ-
рай і даць яму маг чы масць са мо му 
вы зна чыць свой да лей шы лёс пас ля 
ся мі га доў ра бо ты ў Ма гі лё ве. Мы па-
га дзі лі ся. Не ша та еў ад пра ца ваў сем 
га доў сум лен на. І ква тэ ру мы яму вы-
дзе лі лі. Але ў Ма гі лёў ад мо ві ла ся пе-
ра яз джаць яго жон ка, і ён вы ра шыў 
вяр нуц ца ў Су мы. Прый шоў да мя не 
як да рэк та ра, і ска заў: «Я стры маў 
сваё сло ва — сем га доў у вас доб ра-
сум лен на ад пра ца ваў. І вы сваё сло ва 
стры ма лі — вы дзе лі лі мне ква тэ ру. 
Ад' яз джа ю чы, я ма гу ад даць сваю 
ква тэ ру ва ўлас насць гар вы кан ка ма. 
І та ды ін сты тут яе згу біць. Я ве даю, 
што вы ў доб рых ад но сі нах з мэ рам 
го ра да В. І. Шо ры ка вым, та му пра па-
ноў ваю та кі ва ры янт: ня хай вы клад-
чык, які жа дае атры маць ква тэ ру, 
за пла ціць мне пяць ты сяч до ла раў, а 
вы, Аляк сандр Мі хай ла віч, да мо ві це ся 
з мэ рам, каб гэ ту ква тэ ру па кі ну лі за 
ін сты ту там. І гэ так ча ла век атры мае 
доб ра ўпа рад ка ва нае жыл лё!..»

Я за ду маў ся... Пад няў спіс чар га-
ві коў на атры ман не жыл ля. Пер шым 

там ста я ла проз ві шча за гад чы цы ка-
фед ры рус кай мо вы да цэн та Т. М. Мі-
халь чук — вы дат на га ча ла ве ка, вя-
до май паэ тэ сы, але... жан чы ны. 
А дру гі ў гэ тай чар зе ста яў Ва ло дзя 
Бор бат! І я вель мі ха цеў яму да па-
маг чы. Та му пай шоў да гу бер на та ра 
воб лас ці Ба ры са Ва сі ле ві ча Ба ту ры, 
праў дзі ва вы клаў сі ту а цыю і па пра-
сіў вы дзе ліць ін сты ту ту ква тэ ру. І ён 
па га дзіў ся! Пас ля гэ та га я па клі каў 
Ва ло дзю і рас ка заў яму аб пра па но ве 
Не ша та е ва. Бор бат заў сё ды вы зна-
чаў ся зда ро вым ро зу мам, і яму я вы-
ра шыў да ве рыц ца ў гэ тай спра ве. Яна 
ўсё ж та кі бы ла ры зы коў ная. Ва ло дзя 
не толь кі па га дзіў ся, але ён не ха ваў 
сва ёй ра дас ці. Я толь кі па пя рэ дзіў і 
Не ша та е ва, і Бор ба та, што ўво гу ле 
ні чо га не ве даю пра іх да моў ле насць. 
У вы ні ку і Та ма ра Мі халь чук, і Ва ло-
дзя Бор бат атры ма лі ква тэ ры.

Бор ба та спра ба ва лі пры цяг нуць 
да ад мі ніст ра цый най ра бо ты. Ста ра-
вой таў па клі каў яго да ся бе ў на мес-
ні кі дэ ка на, але ра бо та ў дэ ка на це ў 
Ва ло дзі не скла ла ся. Ён быў до сыць 
воль ны ў сва іх ра шэн нях і ўчын ках. 
Мог, на прык лад, у абед за чы ніць дэ-
ка нат на ключ і пай сці праз ву лі цу ў 
бар вы піць ку фаль пі ва...

Я ўспа мі наў Бор ба та і яго ра бо ту ў 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ным кла се Кня жыц-
кай шко лы ўжо ў той час, ка лі пра-
ца ваў пер шым на мес ні кам кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. У той год 
мы за ўва жы лі не да бор прак тыч на на
ўсе фі зі ка-ма тэ матыч ныя фа куль тэ ты
рэ гі я наль ных уні вер сі тэ таў. На фіз ма-
ты не пай шлі на ват дзяў ча ты. Мя не 
гэ та здзі ві ла. На пра фе сію на стаў ні ка 
ма тэ ма ты кі, ін фар ма ты кі, фі зі кі дзяў-
ча ты заў сё ды іш лі ах вот на. Пра ца ў 
шко ле з дзець мі, на ву чаль ны прад мет 
сам дыс цып лі нуе, за сва ім знеш нім 
вы гля дам трэ ба са чыць, нач ных змен 
ня ма, а вы хад ныя дні ёсць заў сё ды, 
ды яшчэ ка ні ку лы, рэ гу ляр ны і не ма-
лы ад па чы нак. Чым не ра бо та для 
ра зум най жан чы ны? Але — не да бор! 
Гэ тую сі ту а цыю мне рас тлу ма чыў рэк-
тар БДУ І Ра, пра фе сар Мі ха іл Паў ла-
віч Ба ту ра. Пас ля гэ тыя тлу ма чэн ні я 
дак лад ваў Прэ зі дэн ту.

У мой час, ка лі мы па сту па лі ў ін-
сты ту ты, сту дэн таў ці ка ві ла, што на 
ўва хо дзе. Па сту піў ці не? Ку ды — не 
так і важ на. У Ін сты тут! А ця пер сту-
дэн таў ці ка віць, што на вы ха дзе? Дзе 
ён бу дзе пра ца ваць і, га лоў нае, коль кі 
бу дзе за раб ляць? Мі ха іл Паў ла віч мне 
па ка заў, што 83 сту дэн ты, якія пра-
хо дзі лі ва ўні вер сі тэт для ву чо бы за 
бюд жэт ныя срод кі, пе рай шлі на дру гі 
фа куль тэт, каб ву чыц ца на плат най 
асно ве. І там, і там — ІT-спе цы яль-
насць, але ў пер шым вы пад ку — раз-
мер ка ван не на за вод «Ін тэ грал» з ся-
рэд нім за роб кам у 500 до ла раў, а ў 
дру гім вы пад ку мож на ўлад ка вац ца 
ў Парк вы со кіх тэх на ло гій з ся рэд нім 
за роб кам у 1500 до ла раў. Вось яны, 
ду ма ю чы пра бу ду чы ню, і пе рай шлі 
на плат ную фор му. За ко ны рын ка-
вай эка но мі кі ня ўмоль ныя, і трэ ба іх 
паў сюль уліч ваць. Праб ле му на бо ру 
сту дэн таў на фіз мат праз про філь ныя 
кла сы ця пер не вы ра шыш, па трэб ны 
ін шыя па ды хо ды. Ды і ў ра ней шыя 
ча сы мы з Ула дзі мі рам Мі ка ла е ві чам 
Бор ба там яе не ра шы лі, але на бы ты ў 
Кня жыц кай шко ле во пыт нам па жыц-
ці спат рэ біў ся.

На фіз ма це заў сё ды бы лі ў па ша-
не шах ма ты. Бор бат лі чыў ся ся род 
моц ных шах ма тыс таў. Уво гу ле, яго 
сту дэн ты лю бі лі, хоць на лек цы ях ён 
пра цяг ваў буб ніць. Па мёр Ула дзі-
мір Мі ка ла е віч не ча ка на, у поў ным 
роск ві це сіл. Мой фіз мат яго шчы-
ра аплак ваў, ра зу ме ю чы, што згу біў 
вы са как лас на га да цэн та і доб ра га 
ча ла ве ка.

Пе ра клаў з рус кай мо вы 

Мак сім ВЕ Я НІС.

(Пра цяг бу дзе.)

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ

З кнігі «МОЙ ФIЗ МАТ»
Люс тэр ка лё су
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