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95 - што хаваецца за гэтымі лічбамі? 95 - 
гэта чатыры разы па 20 і яшчэ трохі. Цэлых 
чатыры маладосці ў адным ліку, неверагодна! 
Але, усё ж, для большасці людзей 95 – лік, 
які можа напалохаць. Уявіце сабе чалавека, 
якому трэба будзе адзначыць 95-гадовы 
юбілей. Вядома, у галаве адразу ўзнікае вобраз 
адчайна пажылога, прымудронага вопытам, 
чалавека, напэўна надзвычай здаровага, 
бо дажыць да такіх гадоў пашанцуе далёка 
не кожнаму. А колькі гісторый - дзіўных, 
трагічных, якія прымушаюць задумацца і 
проста займальных - захоўвае яго памяць 
- страшна нават уявіць. Але, як ні сумна, 
відавочна, што жыццё яго падыходзіць 
да свайго лагічнага завяршэння – людзі 
смяротныя. Дык няхай лепш заўсёды будзе 
20, праўда?

30 кастрычніка сваё 95-годдзе адсвяткуе 
наш універсітэт і баяцца тут зусім няма 
чаго, бо для ўстаноў адукацыі ўсё працуе 
якраз наадварот: чым старажытней - тым 
лепш. Балонскаму ўніверсітэту (самы стары 
ўніверсітэт свету, між іншым) амаль у дзесяць 
разоў больш (928, калі дакладна), Оксфард і 
Кембрыдж адстаюць ад свайго італьянскага 
калегі ўсяго на адно-два стагоддзі – нічога 
страшнага. Бо за ўсімі гэтымі лікамі стаіць 
гісторыя. Сапраўдная, жывая гісторыя. І ў 
БДУ, вядома, яна ёсць - асаблівая, свая, якая 
пачалася 95 гадоў таму.

  Гэтая гісторыя пра тое, як у будынку былой 
прыватнай мужчынскай гімназіі, які і па гэты 
дзень стаіць на вуліцы Чырвонаармейскай, 
носячы цяпер гордае званне гістарычнага 
факультэта, з’явіўся першы корпус 
універсітэта, дзе некаторы час прыйшлося 
жыць першаму рэктару - Уладзіміру Іванавічу 
Пічэту. Гэтая гісторыя пра самога Пічэту, 
які прыняў непасрэдны ўдзел у пачатку 
жыццёвага шляху будучага галоўнага 

ўнівэрсытэту нашай рэспублікі. Гэтая 
гісторыя пра тое, як літаральна за некалькі 
гадоў быў пабудаваны цэлы ўніверсітэцкі 
гарадок, паўсталі асобныя інстытуты. Гэтая 
гісторыя пра тое, як рык страшнай вайны 
хоць і перапыніў на два гады, але не змог 
спыніць заняткі, хай і прыйшлося туліцца 
на падмаскоўнай станцыі метро «Сходня». 
Гэтая гісторыя аб разбураным пасляваенным 
Мінску, аднаўленні, наладжванні мірнага 
жыцця, навучальнага працэсу, аб новых часах, 
новых людзях, адкрыццях, паляпшэннях. 
Гэтая гісторыя пра людзей і часах, аб лёсах 
і пакаленнях, якія прайшлі праз сцены 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Гэтая гісторыя аб цэлым жыцці не аднаго 
пакалення людзей. Даведацца яе падрабязней 
лёгка: на сайце БДУ ці ў падручніку па 
«ўніверсітэтазнаўству», або пацікавіўшыся ў 
выкладчыкаў.

І  галоўнае,  што гэтая гісторыя зусім не 
сканчаецца. Кожны дзень, прыходзячы ва 
ўніверсітэт, мы - і студэнты, і выкладчыкі, 
і аспіранты, і магістранты, і супрацоўнікі 
дэканата, усе мы - становімся часткай 
гэтай дзіўнай гісторыі. Гісторыі, даўжынёй 
у 95 гадоў. Гісторыі, якая працягваецца. І 
колькі б ні прайшло гадоў, колькі б юбілеяў 
не адзначыў наш універсітэт, для нас ён 
назаўжды застанецца маладым, такім жа 
20-гадовым (плюс-мінус пару гадоў), як і мы 
самі. Бо ў гэтых сценах - нашы студэнцкія 
гады, наша маладосць, наша гісторыя. Дык 
няхай яна захаваецца надоўга ці зусім не 
сканчваецца ніколі. З 95-годдзем, БДУ!

БДУ – гісторыя працягваецца!

Бялевіч Марыя
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Пабудова, размешчаная на вуліцы 
Чырвонармейская 6, падаецца, нічым не 
прыцягвае вока таго, хто праходзіць каля яё. 
Шыльдачка, якая прымацаваная да сцяны, 
павядамляе невядомаму, што перад ім нішто 
іншае як гістфак БДУ. 

Пабудова, менавіта пабудова… Яна стварае 
ўвесь вобраз і атмасферу ўстановы. Рашуча 
не, яна не магла быць сучасным “шкляным” 
будынкам, які захоплівае вока ў палон і 
дэманструе дасягненні тэхнікі. Яна сама носіць 
дотык да святога для студэнта гэтай установы 
– да гісторыі. Спачатку ў часы імперыі гэта 
вядомая гімназія К. В. Фальковіча. Вайна. 
Рэвалюцыя. Вайна. 1934 г. – старт гісторыі 
факультэта. Пачатак alma mater быў даволі 
сціплы: 18 выкладчыкаў і 67 студэнтаў. З гэтага 
моманту гісторыя факультэта – гэта каля 10000 
лёсаў, якія прайшлі праз факультэцкія сцены і 
так альбо інакш пакінулі частку сябе: змяніліся, 
пасталелі, набраліся вопыту і мудрасці ў гэтым 
будынку. Варта толькі расчыніць дзверы 
ўніверсітэцкага будынка, і адразу трапляеш у 
багаты на падзеі студэнцкі свет, які жыве сваім 
асаблівым унутраным жыццём, пранікнуцца 
якім можна толькі праз гады. Аснову гэтага 
ўнутранага жыцця зараз складае каля 1700 
студэнтаў. Такая колькасць людзей усіх 
магчымых ідэй і поглядаў, якія сабраныя і 
адносна мірна існуюць пад адзіным дахам – 
з’ява ўнікальная. Сваеасаблівы дух і вялікі 
запал патрыятызму заўсёды будзе адрозніваць 
студэнтаў гістфака ад іншых факультэтаў у 
лепшы бок. Гістфак - гэта яшчэ і 13 дэканаў, 
якія змяніліся за гэты час і зрабілі свой унёсак 
у яго развіццё. Дэканам, які найбольш доўгі час 
займаў сваю пасаду, з’яўляецца Пётр Захаравіч 
Савачкін (18 гадоў: з 1955 па 1973 гг.). 

Што аб’ядноўвае ФМА, ФФСН і эканамічны 
факультэт? Іх пачатак быў закладзены 
на гістарычным. Для таго, каб дасягнуць 
факультэцкай сталасці, быў пройдзены шлях 
развіцця ў якасці аддзелаў гістфака. ФФСН 
робіцца асобным факультэтам у 1989 г. У 1995 г. 
гэта чакае і ФМА. Арганізацыйны і навучальны 
вопыт гістарычнага факультэта паспяхова, як 
можам бачыць, выкарыстоўваецца і іншымі 
факультэтамі БДУ.

 

Любы артыкул пра гістфак атрымаецца 
далёка не поўным, калі не ўзгадаць аднаго 
чалавека. Постаць Уладзіміра Іванавіча Пічэты 
без усялякіх перабольшванняў падмурак 
факультэту, сапраўдная легенда і сімвал, вакол 
якога гуртуюцца студэнты і выкладчыкі. 
Чалавек, які заклаў духоўны фундамент 
факультэта і задаў імпульс у яго развіцці. 
Асоба, якая, аднак, пры ўсім гэтым ніколі не 
была дэканам. Выпускнікі факультэта гэта не 
толькі настаўнікі, але і шырокавядомыя людзі 
– міністры, дзеячы культуры, журналісты. 
Ад кожнага з нас залежыць,у якім накірунку 
выкарыстаць дадзеныя нам шырокія веды і 
дасягнуць поспеху.

 Найвялікшы і самы аўтарытэтны ў 
краіне цэнтр па падрыхтоўцы прафесійных 
гісторыкаў – такі вынік 82-гадовага развіцця 
факультэта. Такім гістфак быў, такім гістфак 
ёсць, спадзяемся, што і наперадзе чакае толькі 
найлепшае. 

Шур Уладзіслаў

У кастрычніку дзень нараджэння не толькі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, але і дзень 
нараджэння гістфака. У гэтым годзе наш факультэт будзе святкаваць 82-годдзе і зараз хацелася 

б акрэсліць некалькі момантаў з гісторыі факультэта

Некалькі слоў пра гістфак

У.І. Пічэта

Гімназія Фальковіча
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Яноўскі Алег Антонавіч. Вяртанне ў дарагое мінулае 

 

Літаральна праз пару тыдняў усе выкладчыкі, 
супрацоўнікі і студэнты БДУ будуць адзначаць 
знамянальную падзею – 95-годдзе ўніверсітэта. 
Здаецца, яшчэ зусім нядаўна наша альма-матар 
адкрывала дзверы для першых студэнтаў, якія 
з трапятаннем і хваляваннем чакалі першых 
лекцый. Адно імгненне даўжынёю ў 95 гадоў - 
і БДУ налічвае больш за 30 000 студэнтаў, каля      
2600 штатных выкладчыкаў. 

Безумоўна, кожны выкладчык ведае гісторыю 
БДУ, аднак у рамках нашага факультэта 
Яноўскі Алег Антонавіч ужо далёка не першы 
год чытае студэнтам лекцыі пра гісторыю 
ўніверсітэта. Свой лёс ён звязаў з гістарычным 
факультэтам яшчэ ў 1968 годзе. Амаль за 50 
гадоў Алег Антонавіч займаў пасаду дэкана 
гістарычнага факультэта, першага прарэктара 
БДУ, прысвяціў сваю даследчую дзейнасць 
старонкам гісторыі нашай альма-матар. І ў 
прыбліжэнні свята, ён з вялікім задавальненнем 
падзяліўся сваімі назапашанымі за столькі гадоў 
ведамі і ўспамінамі:

- Алег Антонавіч, раскажыце, калі ласка, як 
ішоў працэс стварэння і станаўлення БДУ ў 
пачатку 20-х гадоў?

- 1921 год з’яўляецца значным у гісторыі 
ўніверсітэта. Але ці ведаеце вы, чаму менавіта 
30 кастрычніка, а не 25 лютага 1919 года, калі 
ЦВК БССР прыняў рашэнне аб стварэнні 
БДУ, не 11 ліпеня 1921 года, у гонар гадавіны 
вызвалення Савецкай Беларусі ад польскіх 
акупантаў? У цёплы, сонечны, ліпеньскі дзень 
у гарадскім тэатры сабраліся члены ўрада, 
вядомыя партыйныя беларускія дзеячы, 
будучая прафесура, дзе ва ўрачыстай атмасферы 

быў абнародаваны тэкст дэкрэта аб адкрыцці 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ужо да 
канца ліпеня БДУ склаўся ў арганізацыйным 
плане. Аднак 30 кастрычніка 1921 года было 
афіцыйна абвешчана, што 31 кастрычніка 
будуць прачытаныя першыя лекцыі студэнтам. 
Універсітэт для тэрыторыі Беларусі стаў не толькі 
значным крокам у станаўленні навукі і адукацыі, 
але і дзяржаўна ўтваральным фактарам, бо 
менавіта ў сценах БДУ канцэнтраваліся лепшыя 
розумы, і на іх плечы клалася адказнасць 
ўзгадоўваць і аднаўляць беларускую гісторыю, 
культуру, нацыянальныя традыцыі, гаспадарку, 
эканоміку.

- Як вы ўжо адзначылі, БДУ спрыяў развіццю 
і ўздыму БССР ва ўсіх сферах жыцця, аднак у 
30-я гады педагагічны і студэнцкі калектыў быў 
падвергнуты рэпрэсіям. Як гэта адлюстравалася 
ў гісторыі БДУ?

- Кашмарна! Рэпрэсіўныя меры сталі 
страшнай трагедыяй для беларусаў, асабліва 
для актыўнай і плённай інтэлектуальнай эліты. 
Толькі ўспомніце гэтую трагедыю, калі з 29 
на 30 кастрычніка 1937 года, у знамянальную 
юбілейную ноч, былі расстраляны тры рэктары 
БДУ: Каранеўскі Я. П., Дзякаў А. І., Кучынскі А. 
С. Адзін з тых, хто трапіў у гэтыя рэпрэсіўныя 
жорны, быў і Уладзімір Іванавіч Пічэта. На 
сённяшні дзень, на жаль, мы канстатуем, што 
ніхто яшчэ не падвёў дакладных і канчатковых 
дадзеных, колькі студэнтаў і выкладчыкаў 
пацярпела ад рукі камуністычнай улады.
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- 21 чэрвеня 1941 года ў гісторыі  ўніверсітэта 

- чарговая вучэбная летняя сесія. Аднак раніца 
наступнага дня адзначылася страшнай трагедыяй 
для беларускага народа - пачалася Вялікая 
Айчынная вайна. Што было з БДУ ў гэтыя 
страшныя пяць гадоў і раскажыце самыя яркія 
прыклады гераізму студэнтаў і выкладчыкаў 
універсітэта?

- Універсітэт быў разбураны, падвергнуты 
бамбардзіроўцы. Менавіта першыя налёты 
фашысцкай авіяцыі прыйшліся на цэнтр 
Мінска, дзе размяшчаліся вайсковыя сілы. 
Вучэбная дзейнасць маментальна спынілася, 
кожны ў паніцы шукаў любы спосаб эвакуацыі. 
Ніхто на сённяшні дзень так не змог падлічыць 
дакладную колькасць студэнтаў і выкладчыкаў, 
якія ўдзельнічалі ў ваенных дзеяннях: вераломны 
напад не даў магчымасці правесці арганізаванай 
мабілізацыі. А прыкладаў гераізму можна 
прыводзіць шмат. Аднымі з самых вядомых 
герояў з’яўляюцца Варвара Вырвіч, камандзір 
партызанскага маладзёжнага атрада, Георгій 
Фалевіч, удзельнік падпольнай камсамольска-
маладзёжнай групы. Сваю працу ўніверсітэт 
аднаўляе ўжо ў 1943 годзе на станцыі Сходня. 
Дзякуючы дапамозе Маскоўскага ўніверсітэта 
ў кастрычніку 300 студэнтаў прыступілі да 
першых заняткаў. У ліпені 1944 года, пасля 
паспяхова праведзенай вызваленчай аперацыі 
«Баграціён», у Мінск прыбывае першая група 
студэнтаў і выкладчыкаў у колькасці 26 чалавек, 
якая крок за крокам пачынае працэс аднаўлення.

- У 1968 годзе вы паступаеце на гістарычны 
факультэт, і з гэтага моманту пачынаецца ваша 
актыўная навукова-даследчая дзейнасць. Як вы 
можаце характарызаваць гэты значны этап у 
вашым жыцці? Якім вы бачыце ўніверсітэт на 
сённяшні дзень?

- Цудам я апынуўся ў сценах гістарычнага 

факультэта. Першапачаткова планаваў 
паступаць у медыцынскі інстытут, аднак па волі 
выпадку апынуўся менавіта тут. Дзякуючы такім 
выкладчыкам, як Савачкін П. З., Ліўшыц Г. М., 
Абэцэдарскі Л. С., якія былі маімі навуковымі 
кіраўнікамі, я і знайшоў сябе, палюбіў гісторыю, 
за што ім бясконца ўдзячны. Да гісторыі альма-
матар я дакрануўся ў 1971 годзе, калі яшчэ быў 
студэнтам трэцяга курса. Той год адзначыўся 
вялікім святам - пяцідзесяцігоддзем ўніверсітэта. 
Вялікім шчасцем і гонарам было для мяне быць 
дэканам гістарычнага факультэта, першым 
прарэктарам БДУ. Гэта важны этап у маім 
жыцці, калі мне ўдалося цалкам прасякнуцца 
жыццём універсітэта, прыўнесці ўклад у яго 
развіццё. І па сённяшні дзень універсітэт для 
мяне - гэта альма-матар, а навуковая дзейнасць 
і выкладанне - аддушына ўсяго жыцця. Пакуль 
я дыхаю, жыву, з цікавасцю адсочваю, як і 
раней, усё тое, што звязана з дзеяннямі, крокамі, 
прарыву нашага ўніверсітэта. Калі гаварыць у 
плане пазітыўнасці, то за архікароткі перыяд 
часу, усяго толькі за 95 гадоў, наша альма-матар 

стала класічным універсітэтам, нягледзячы 
на розныя рэйтынгі сусветных ВНУ. На маю 
думку, гэта годная пазіцыя ў параўнанні з 
незлічонай колькасцю універсітэтаў ва ўсім 
свеце. Вядома, як і ўсюды, ёсць шэраг значных 
праблем, аднак пабыўшы ў ролі і выкладчыка, 
і дэкана, і прарэктара БДУ магу сказаць, што 
кожны дзень мы імкнемся знайсці рашэнне, 
перамагчы ўсе тыя цяжкасці, якія сустракаюцца 
нам на шляху. І я веру, што нягледзячы на 
будучыя кардынальныя змены, якія чакаюць 
наш універсітэт, мы справімся.

Лугіна Яўгенія
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БДУ… Што такое БДУ? Чуеш гэтую абрэвіятуру, 
і адразу ўяўляеш сабе нешта хатняе, сталічнае, 
утульнае і самабытнае. Альма-матар, Пічэта, 
“Капейка”… Гэтыя словы пранікаюць у сэрца 
гістфакаўца з самых першых дзён навучання! 
БДУ… Мы заўсёды глядзім на яго “знутры”, таму 
яго праблемы і перамогі здаюцца нам звычайнымі 
і зразумелымі. Але не ўсё так проста! Каб 
пабачыць нешта большае, трэба паглядзець на 
гэта “без акуляраў” ці іншымі вачыма. Для гэтага, 
тым не менш, мае сэнс прасачыць і гісторыю 
гэтых самых “вачэй” – студэнтаў-замежнікаў 
нашага ўніверсітэта, што і будзе зроблена.

Калі надта не паглыбляцца ў мінулае, то акрэслю, 
што значная дзейнасць па з’яўленні і арганізацыі 
навучання была адведзеная спецыяльнай 
структуры – факультэту падрыхтоўкі замежных 
грамадзян, які быў адчынены ў верасні 1961-га 
года (быў заснаваны адзіным з першых у СССР). 
Першымі студэнтамі з-за мяжы былі, што цікава, 
кубінцы. А навучальны працэс забяспечвалі, што 
прыемна, філалагічны і гістарычны факультэты 
(за навуковую падрыхтоўку адказвала кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт Плешчанок Т.П., а 
дэканам быў вядомы гісторык – Ігнаценка І.М.). 
У 2001 годзе ў БДУ быў створаны факультэт 
даўніверсітэцкай адукацыі для беларускіх і 
замежных грамадзян, у склад якога ўвайшоў 
падрыхтоўчы факультэт для замежных грамадзян. 
Вось ужо 55 год, як афіцыйна наладжаныя 
кантакты са студэнцкім “замежжам”! Віншуем 
універсітэт!

А зараз – ізноў восень! Цягне на ўспаміны. Мы 
памятаем людзей. У маім сэрцы – адна дзяўчына 
з Германіі, Сафі Холе, якая прыязджала да нас 
у мінулым годзе. Зараз мы падтрымліваем з ёй 
сувязь, але прыгадваецца на памяць наш першы 
“сур’ёзны” дыялог:

- Сафі, першае і найбольш цікавае пытанне: 
чаму ты вырашыла паехаць менавіта ў Беларусь?

- С: Таму што я была тут у мінулым годзе 
і мне вельмі спадабалася (смяецца). Але тады я 
была на моўных курсах у МДЛУ. 

- А вось першапачаткова, чаму менавіта да 
нас?

- С: Універсітэт, у якім я навучаюся   
(Берлінскі ўніверсітэт імя Гуібальта) мае сувязі з 
МДЛУ і вашым універсітэтам. У мінулым годзе 
мы ладзілі моўныя курсы ў Лінгвістычным 
ўніверсітэце. Таму цяпер за вопытам я прыехала 
да вас.

- Ведаю, што ты вучышся на 3 курсе 
гістарычнага факульта на спецыяльнасці 
“Этналогія”?

- С: Так…
- Сафі, якія ў цябе былі першыя ўражанні, 

калі ты прыехала ў Мінск? Што спадабалася, а што 
– не?

- С: Па-першае, мне спадабалася, што я 
нічога не разумею (смяемся). 

- А вось як у цябе адносіны са студэнтамі 
і выкладчыкамі? Не складана табе ў маральным 
аспекце?

- С: Тут чуллівыя людзі. Калі мне патрэбна 
дапамога, яны заўсёды побач.

- Сафі, чым цябе ўразіў Мінск? Якія гарады і 
гістарычныя месцы ты збіраешся наведаць?

- С: У ім шмат памятнікаў сацыялістычнага 
часу, а таксама паўсюль на будынках “чырвоныя 
зорка”! (смяемся) Збіраюся ў Мір, Нясвіж, 
Магілёў, Гомель, Брэст.

- Сафі, чаго ты чакаеш ад вучобы ў Беларусі?
- С: Жадаю палепшыць рускую мову, а 

таксама пачаць разумець беларускую.
Калі ўзяць смеласць і казаць за Сафі (усё ж 

такі яна мая сяброўка), магу адзначыць, што 

БДУ – 95, ці Яшчэ адзін год мінуў…
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некаторыя чаканні Сафі здзейсніліся, некаторыя – 
не, але, тым не менш, яе сэрца, як яна сама адзначае, 
“засталося на Усходзе Еўропы”. 

Сафі – дзіўны чалавек! Акрамя дзіўнага характару і 
добрага настрою, яна яшчэ і прафесійная спартоўка-
баскетбалістка (займацца спортам працягвала і ў 
нашым ўніверсітэце), і студэнтка, якая валодае ўжо 
4-ма мовамі (нямецкая, англійская, французская, 
руская) і вандравала па даволі шмат якіх цікавых 
месцах на зямным шары (у Канадзе, Францыі, Літве, 
Польшчы і інш.). Па спецыяльнай праграме яна 
прыехала ў Беларусь. І ёй спадабалася. І яна – не 
адзіная такая.

Ці гэта ўсё? Канешне, не! Новы навучальны год, як 
бусел, “прыносіць” новых людзей. Напрыклад, так 
на частцы нашых “пар” з’явіўся Міятбек Асербекаў. 
Ён з’яўляецца студэнтам 5 курса Еўрапейскага 
нацыянальнага ўніверсітэта імя Л.М. Гумілёва 
(Астана, Казахстан). З “госцем з Усхода” таксама 
займальна камунікаваць! Міятбек ідзе на сваім 
факультэце на “чырвоны” дыплом, таму дужа 
турбуецца за свае адзнакі і падрыхтоўку да семінараў. 
Калі я запытала яго пра тое, ці камфортна яму тут 

і чым не падобны адзін на аднаго нашы ВНУ, ён 
адказаў:

“У вас тут вельмі свабодна. Адчуваецца, што 
Еўропа. Усе такія розныя. Стрыжка, адзенне, манера 
паводзін... Ваш універсітэт падобны на класічны, 
тут адчуваецца дух навукі, добрая падрыхтоўка! І 
людзі ў Беларусі спагадлівыя, толькі часам сумныя. 
Я нядаўна спытаў хлопцаў па дарозе, як прайсці, дык 
яны мяне да месца давялі. Але студэнты не вельмі 
дружныя. Мы, напрыклад, пасля кожнага экзамена 
адзначаем ўсе разам яго завяршэнне. І, наогул, часта 
куды-небудзь ходзім. У Беларусі мне падабаецца. Тут 
прыгожа і чыста! “. 

Міятбек, між іншым, таксама спартсмен (раней 
займаўся боксам, зараз – лёгкай атлетыкай і 
плаваннем). Акрамя гэтага, яшчэ і малюе! Калі гэтыя 
людзі паспяваюць усё рабіць?!

Гэта – лёс чалавека. Чалавека ў сферы. Для кагосьці 
ён звычайны, для мяне – не. Але, між іншым, да чаго 
ішла размова? Мы павінны паважаць тое, што маем, 
але рухацца наперад і для гэтага цікавіцца думкамі 
іншых людзей. І, безумоўна, быць гасціннымі, як усе 
беларусы!

У БДУ – багатая гісторыя, якая працягваецца 
ўжо 95 год, з чым наша рэдкалегія яго і віншуе! 
Безумоўна, з пажаданняў будуць словы аб тым, каб 
гады павялічваліся ўдвая, разумных і старанных 
студэнтаў было больш, каб студэнцкая ініцыятыва 
кіравала рухам універсітэта наперад, каб новыя 
тэндэнцыі дазвалялі крочыць у нагу з часам са сваімі 
лепшымі традыцыямі!

Ляшук Валерыя

Сафі Холе
Міятбек Асербекаў
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Каун С.Б., выкладчык: Самае яркае ўражанне 
з майго студэнцкага жыцця– пераезд з 
галоўнага корпуса сюды, у гэты будынак, у 
1992 годзе. Тут да гэтага быў філалагічны 
факультэт і адчуваўся дух філалагічнага 
факультэта. Ён цалкам іншы ў параўнанні 
з нашым. Мы насялялі гэту тэрыторыю, 
асвойвалі гэты будынак. Я прымаў у гэтым 
удзел і таму гэта ўражанне такое моцнае 
для мяне. Другое ўражанне - гэта такое 
дэжавю, напэўна. Зараз, калі мы прыходзім 
у наш буфет, мы разлічваемся капейкамі. 
І вось зараз прыходзіць адчуванне нашага 
студэнцкага жыцця: там таксама прыходзілі ў 
буфет і адлічвалі гэтыя капейкі. Такое моцнае 
адчуванне, быццам я злёгку вярнуўся на 25 год 
назад. Гэта такі элемент студэнцкага жыцця 
- разлік капейкамі - уражанне постфактум. 
А яшчэ археалагічная практыка засталася 
ў памяці. Мы тады ездзілі з Плавінскім 
Аляксандрам Мікалаевічам. Там таксама яркі 
быў момант. Калі я са сваімі таварышамі 
раскапывалі курган, мы лапатай выпадкова 
раздзяўбалі асінае гняздо. Осы, натуральна, 
раз’юшаныя кінуліся ва ўсе бакі. Добра, што 
мне пашанцавала- я ў джынсах быў і мяне тады 
толькі адна аса ўкусіла, а астатніх - штук 5-6. 
У ліку пацярпелых былі і Александровіч С.С., 
і Лукашэвіч А.М., і многія іншыя таварышы. 
Вось такая жорсткая гісторыя! 

Раманюк Ліза, 5 курс: Калі мне задаюць 
падобнае пытанне, я губляюся, таму што 
гістфак займае 80% майго жыцця: гэта месца, 
дзе я навучаюся, а таксама звязана з месцам 
маёй працы, таму выбраць нешта адно 
гэта немагчыма. Калі казаць пра вучобу, то 
ўспамінаецца першы курс, лекцыі археалогіі. 
Мы сядзелі ў 23 аўдыторыі на першых партах, 
нас было чалавек 15 максімум. Лекцыю 
чытаў Загарульскі Эдуард Міхайлавіч. 
Таксама слухалі гісторыі з археалагічных 
экспедыцый, разглядалі фатаграфіі. Святло 
было выключана і за акном мякка падаў 
снег. Было вельмі паэтычна. Адно з самых 
яркіх успамінаў на эмацыйным узроўні- гэта 
вельмі цікавыя лекцыі, на якія ідзеш, нават 
калі гэта першыя пары ў суботу або апошнія 
пары ў пятніцу. Вядома ж гэта і гістфакаўская 
школа жыцця і любові імя В.М. Сідаровіча. 
Успамінаецца дзень студэнта на нашым 
факультэце гады тры таму, калі ўсім раздавалі 
бела-чырвоныя ружы, і ўсе вакол нагадвалі 

удзельнікаў вялікай французскай рэвалюцыі.
Гедзімін Л.А., выкладчык: Самы яркі 

ўспамін – гэта як мяне выгналі з вучобы. Я 
вучылася на філалагічным факультэце, але 
мне захацелася паступіць яшчэ кудысьці 
вучыцца па парадзе свайго сябра. Ну куды 
яшчэ можна? Толькі на гістфак! Я прыйшла, 
усё зрабіла, дакументы тады, відаць, 
аформілі, але я пра іх не ведала. Праз год 
выклікае мяне намеснік дэкана, які стаў на 
мяне крычаць, што я такая-сякая, падвяла 
яго, таму шта званілі з гістфака і сказалі, што 
Гедзімін увесь год не хадзіла на заняткі. Мяне 
запыталі, ці буду я вучыцца, я адказала, што 
не, і мяне адлічылі з гістфака за акадэмічную 
непаспяховасць. Таму я і прыйшла выкладаць 
на гістарычны факультэт, каб адпомсціць! :) 

Блізнюк Ганна, 2 курс: Кожны дзень на 
гiстфаку для мяне асобны, не падобны на 
астатнія. Кожны дзень там адбываецца 
нешта новае і калi раніцай ідзеш на заняткi, 
не ведаеш, што там адбудзецца сёння. Для 
мяне самы яркі ўспамін – гэта святкаванне 
дня студэнта ў гарналыжным комплексе 
“Лагойск” пасля зімовай сесіі. Яркім ён быў, 
па-першае, па той прычыне, што гэта была 
першая для мяне сесія і першыя студэнцкія 
канікулы. А па-другое, гэта было вельмі 
цікава і весела катацца на лыжах, калі многія 
не ўмелі. Вядома, што студэнцкую атмасферу 
БДУ не магчыма пераблытаць ні з чым!

Пытанне-адказ
Усім вядома, што студэнцкія гады – самы лепшы час у жыцці! Карэспандэнты газеты 
запыталіся ў студэнтаў, магістрантаў і выкладчыкаў аб іх самым яскравым успаміне са 
студэнцкага жыцця! Цікава даведацца? Калі ласка!
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Тарканеўскі А.А., выкладчык: Адно з самых 
яркіх уражанняў, звязаных са студэнцкім 
жыццём на гістфаку, - гэта выпускны. Тады 
адчуваў моцнае пачуццё смутку ад таго, што 
скончылася вучоба і прайшлі 5 цудоўных гадоў 
студэнцтва. Не хацелася развітвацца з родным 
факультэтам, з сябрамі і выкладчыкамі. У 
выніку, я да гэтага часу на гістфаку.

Дубанос Ігар, магістрант: Самай яркай 
падзеяй майго студэнцкага жыцця стала 
стажыроўка ў Усходне-Кітайскім педагагічным 
універсітэце ў Шанхаі. Стажыроўка ў новай 
для мяне краіне падаравала мне новых сяброў. 
Гэта быў цэлы новы свет, які атрымалася 
адкрыць.

Козел Сяргей, 3 курс: Гістфак БДУ займае 
асаблівае месца ў маім жыцці. Калісьці, яшчэ 
вясной 2014 года, калі я атрымаў дыплом 
рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі, 
я ўжо ведаў, што лёс звёў мяне на доўгія 
гады з лепшай ВНУ краіны. За што я яму 
неверагодна ўдзячны. Што датычыцца самых 
захапляльных моманта за маё навучанне, то 
адразу ўзгадываецца некалькі. Першы такі 
момант – гэта іспыт у Сяргея Барысавіча 
Кауна. Яго я не забуду ніколі. Асабліва 
тое хваляванне, якое я адчуваў пад час 
свайго адказу, і тыя неверагодныя эмоцыі, 
калі ўбачыў як ён выстаўляў мне 10 у маю 
залікоўку. У той момант я анямеў, у меня 
задрыжалі калені, і мне хацелася крычаць 
ад шчасця, аднак я не мог вымавіць ні слова. 
Другі момант – гэта першыя ў маім жыцці 
археалагічныя раскопкі, а менавіта, калі я, 
пасярод Белавежскай пушчы, выкапаў свой 
першы крамянёк. Гэта было цудоўна. Ну і 
трэці момант, які застанецца ў маім сэрцы 
назаўжды – гэта мой выступ на першым курсе 
на сцэне, пад час Купустніку, прысведчанаму 
васьмідзесяцігоддзю Гітфака БДУ. Тыя 
эмоцыя, якія я адчуваў, цяжка перадаць 
словамі. Аднак, менавіта ў той момант, у маім 
сэрдцы ўспыхнула любоў, гэтае маё пачуццё 

доўжыцца ўжо два гады, і працягнецца ў 
далейшым. Я люблю свой родны Гітфак БДУ.

Кімбар Андрэй, магістрант: Пяць гадоў 
навучання на гістарычным факультэце БДУ 
праляцелі вельмі хутка. Студэнцкае жыццё 
было вельмі насычаным: лекцыі, семінары, 
практыкі, канферэнцыі, удзел у арганізацыях 
студэнцкага самакіравання, новыя знаёмствы, 
сяброўства, каханне - усё змяшалася ў 
імклівай плыні, якая рабіла кожны дзень 
незабыўным і непаўторным. Цяжка вылучыць 
які-небудзь успамін і сказаць, што менавіта 
ён з’яўляецца самым яскравым. І ўсё ж такі, 
калі паспрабаваць гэта зрабіць, то адразу 
прыгадваецца навучанне на першым курсе. 
Час, калі ўсё было новым і незвычайным. Час 
захаплення і пэўнага страху ад сутыкнення 
з невядомым. Час знаёмства з горадам і 
аднагрупнікамі. Час знаёмства з БДУ у яго 
дзевяностагоддзе. 1 верасня 2011 года мне 
выпаў гонар несці штандар гістарычнага 
факультэта падчас такога мерапрыемства, як 
“Віват, студэнт”, якое ў тым годзе праходзіла 
ў Палацы спорту. Памятаю, як пасля 
рэпітыцыі я выйшаў з Палаца і, прысеўшы 
на адну з лавак, адчуў незразумелае 
хваляванне і адказнасць. Вечарам, калі наша 
знамённая група несла штандар перад амаль 
чатырохтысячнай заляй студэнтаў БДУ, 
якія сабраліся на гэтае свята, хвалявання 
не было.  Стоячы на сцэне за дэканам 
факультэта і трымаючы сімвал факультэта, 
я адчуў радасць і пачуццё еднасці са сваімі 
аднакурснікамі і наогул з універсітэтам. Зараз 
у час дзевяностапяцігоддзя ўніверсітэта, 
навучаючыся ў магістратуры, прыемна 
прыгадаць першае верасня свайго першага 
курса і ўсё тыя сяброўствы і прыгоды, якія 
адбыліся за пяць год. За пяць год навучання у 
Беларускім дзяржаўным універсітэце.
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Сіленкоў Дзяніс, 3 курс: Спачатку варта 
сказаць пра першы семестр першага курса. 
Вельмі цудоўны быў час: спрабаваў акунуцца 
ў студэнцкае жыццё, усякія там турслёты, 
капуснікі, «Брыганціна», «Кітайская» 
канферэнцыя, семінары, лекцыі, залікі, 
экзамены. Першы залік быў па Беларускай 
мове ў Ларысы Анатольеўны. Страшнавата 
было спачатку, а потым стала зразумела, што 
нічога складанага. Нават весела было! Ну і 
вядома, першы семестр - гэта знаёмства з 
самымі выдатнымі людзьмі на зямлі, з маімі 
аднагрупнікамі! Люблю іх усім сэрцам! Яны 
для мяне як браты і сёстры.

Нельга не сказаць пра выдатную 
археалагічную практыку ў Белавежскай 
пушчы пад кіраўніцтвам Аляксандры 
Уладзіміраўны Зуевай! Якая ж там была 
прыемная і сяброўская атмасфера! Гэта 
тры тыдні бесперапыннага шчасця! Ну і 
вядома ж куратарства. Вяселыя дні з самымі 
лепшымі першакурснікамі! Быў з імі ў цяжкія 
хвіліны, стараўся дапамагчы ва ўсім, са сваімі 
вернымі таварышамі Аляксандрам Гуней 
і Яўгенам Шэўчыкам прывёў хлопцаў да 
перамогі на капусніку (але варта адзначыць, 
што вырашальную ролю ў перамозе ўсё ж 
сыграў Саша). Хоць яны ўжо і выраслі, сталі 
дарослымі і самастойнымі, усё роўна часам 
хочацца праявіць клопат.

Ларыёнаў Д.Г., выкладчык: Часта 
ўспамінаюцца розныя сітуацыі на іспытах, 
заліках. Кожны год адбываецца што-
небудзь асаблівае, аднак ёсць выпадкі, якія 
застаюцца ў памяці на доўгі час. Пяць гадоў 
таму студэнтка прыходзіць на экзамен, цягне 
білет, садзіцца рыхтавацца, аднак падчас 
адказу разумею: білет ведае дрэнна. Каб 
выправіць сітуацыю задаў некалькі пытанняў 
дадатковых, каб выцягнуць - нічога не ведае. 
Ну ўжо тады, каб хоць неяк яе выратаваць, 
пытаюся ўжо зусім прымітыўныя пытанні: 
чаму Лацінская Амерыка так называецца? 
Ну ў гэтай сітуацыі дзяўчына не разгубілася 
і з упэўненасцю адказала: «Ды таму, што 
там жывуць лацінасы». Я, канешне, ад 

душы пасмяяўся, але ўсё-такі студэнтку на 
пераздачу адправіў.

Левіцкая Вікторыя, 5 курс: Самыя яркія 
ўспаміны ў мяне захаваліся з першага курса. 
Гэта і зразумела, усё было такім новым і 
незвычайным. Але галоўнае, што было для 
мяне па-сапраўднаму ўражлівым - гэта 
археалагічная практыка. І я думаю, тут я 
не буду арыгінальнай! На сваёй першай 
практыцы я атрымала шмат уражанняў, і 
менавіта дзякуючы гістфаку, я была ўжо ў 
сямі экспедыцыях, і не толькі ў Беларусі!

Араліна Крысціна, 2 курс: Маё самае яскравае 
ўражанне - пасвячэнне ў археолагі на практыцы. 
Мы ўсе спявалі і танцавалі, тварылі ўсякае 
глупства, зусім як дзеці. Там я ўпершыню 
зразумела, што побач людзі, якіх не варта 
саромецца. Там я знайшла самых сапраўдных 
сяброў, і, што не менш важна, я знайшла сябе!

Рэпін В.В., выкладчык: Адна з самых 
запамінальных падзей у гады майго студэнцтва 
на гістфаку, напэўна, стала правядзенне дня 
Балгарыі ў 2006 г. Калі я вучыўся на 4 курсе, 
у нас стала чытаць факультатыўны курс па 
балгарскай мове выкладчык кафедры гісторыі 
паўднёвых і заходніх славян, Каця Бенчэва, якая 
сама была родам з Сафіі. І тады мы з ёй вырашылі 
арганізаваць аднадзённае мерапрыемства з мэтай 
папулярызацыі балгара-беларускіх адносін. Гэта 
здарылася ўвесну 2006 г., і з дапамогай кафедры 
і пасольства Балгарыі быў праведзены дзень 
Балгарыі ў рамках тыдня Еўрапейскага саюза 
ў Рэспубліцы Беларусь: на факультэт прыехалі 
ўсе паслы ЕС, у актавай зале, дзе былі павешаны 
сцягі дзвюх рэспублік і ЕС, адбылося ўрачыстае 
адкрыццё, лекцыя балгарскага амбасадара Петка 
Ганчава, выступы выкладчыкаў кафедры, а потым 
адбылася вялікая гісторыка-моўная віктарына, 
у якой прынялі ўдзел 4 каманды студэнтаў з 
розных факультэтаў БДУ. Дзіўна, што ўсё гэта 
мерапрыемства было арганізавана групай 
студэнтаў. Хацелася б, каб і цяперашнія студэнты 
былі такімі ж ініцыятыўнымі і арганізаванымі!

Кучук Вераніка
Лугіна Яўгенія
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***
Мой дом другі, мой храм навукі,
Я зноў і зноў сюды прыйду
Адкрыюць дзверы мае рукі,
І вось стаю я ў БДУ!

З каханай, з новымі сябрамі
Знаёмлюся цяпер тут я,
Вучыліся б яшчэ гадамі, 
Бо сталі як адна сям’я!

Былі шчаслівыя гадзіны
У гэтых сценах за гады… 
Якія добрыя ўспаміны
Я маю, хоць і малады!

Мой БДУ, дзіця Пічэты,
Працуй далей, далей жыві!
І маладых студэнтаў мэты
Не пакідай, ажыццяві! 

Бодрыкаў Яўген

***
У першы дзень, яго гадзіны,
Калі ступіў я праз парог.
Не ведаў я адной навіны:
Абраў я лепшую з дарог.

У маладым жыцці імгненні,
Ад БДУ мне цяжка аддзяліць.
Знайшоў я тут сваё натхненне,
Яно дае мне сілы жыць.

У сценах гэтых ёсць сустрэчы,  
Што назаўжды змяняюць свет 
Тады глядзіш інакш на рэчы 
Наблізіш сам здзяйсненне мэт.

Сказаў бы дзякуй -толькі мала, 
Што тут сустрэў за ўсіх людзей.
Без іх жыццё няшчасным б стала.
Не меў у дабро б я тых надзей.

Русін Алег

Да 95-годдзя БДУ

Я сяброў надзейных маю,
Лепш за новых сто рублёў,
І адзін з іх адзначае,
Дзевяноста пяць гадоў!

БДУ, трымай падзяку
За надзейнасць і крыло,
Я табе сваю павагу
Аддаю, а з ёй цяпло!

Ты асілак, безумоўна,
Сярод іншых ВНУ,
Моладзь вучыш бездакорна,
Маеш шчырую сям’ю!

У ёй студэнт, дацэнт, прафесар
Знойдуць цвёрдае плячо,
Быццам гурт, а мо аркестар
Славяць лёс, імя тваё!

Ты навукі асяроддзе,
Добры старт і вышыня,
Ды прэстыжны ў народзе
Без усялякіх акрамя!

Я табе жадаю шчыра
Сто гадоў разоў па сто
Існаваць, квітнець, быць сілай
Першым, лепшым, як было!

Бачыла Ірына Генадзьеўна, 
выкладчык

ВЛАДИМИРУ ПИЧЕТЕ– 
ПЕРВОМУ РЕКТОРУ 

БЕЛОРУССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

История знает немало
Богатых учёных людей – 
Богатство у них состояло
Из знаний, горячих идей:

Один написал теорему,
Другой – микроскоп изобрёл, - 
Иную немножечко тему
Для этих стихов я нашёл,

Ведь есть у науки поэты – 
Не те, что поэмы творят,
А те, что на кафедрах где-то
О прошлом всегда говорят – 

Историки! Им эти строки
Могу я сейчас посвятить – 
Творцам той бессмертной науки,
Которой без нас не прожить, - 

Ведь именно добрый историк
Возглавил родной БГУ – 
Науки и творчества домик – 
В «лихом» двадцать первом году!

Учёный Владимир Пичета
Всю жизнь изучал Беларусь,
Украйну, Россию – и это
Не всё, ведь он знал наизусть

Практически все диалекты,
Наречия и языки
Славянских народов планеты!
И он не страдал от тоски – 

Как жизнь его только не била – 
И в ссылке пришлось побывать,
Объездить пол-Родины милой,
Однако не смог потерять

Любви к замечательной Клио,
А также стремления вверх – 
К звезде, к журавлиному клину
И к Солнцу, что светит для всех!.. 

Пятровіч Ігар

Табе, універсітэт!
    95-годдзе нашага любімага універсітэта – значная падзея як для студэнтаў, так і для выкладчыкаў наша 
факультэта. На гістарычным факультэце шмат таленавітых людзей, якія добра вядомы ўсім гістфакаўцам. 
Некоторыя з іх згадзіліся падзяліцца з нашай рэдкалегіяй сваёй творчасцю. Калі ласка, знаёмцеся з паэзіяй 
нашых зорак! 
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Гумар, гумар і яшчэ раз гумар. Менавіта ён з’яўляецца неад’емным атрыбутам студэнцкага жыцця. 
Прыўносіць крыху пазітыву ў руцінныя адукацыйныя будні. Так было заўсёды. І хочацца верыць, што 
так будзе яшчэ шмат гадоў. Да 95-годдзя БДУ Спадарыня Кліа падрыхтавала выбарку выказванняў нашых 

паважаных выкладчыкаў пра родны універсітэт і факультэт за апошнія некалькі год.

Спадзяемся, Вас спадабалася.
Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы 
свае назіранні за выкладчыкамі і 
студэнтамі на маю электронную скрыню: 

klio.istfak@mail.ru
 Дзякуй за ўвагу!

             Егорейченко А.А.:
1) Вы - историки, я - археолог! Подсказывай мне!
             Симоновский С. И.:
1) Начало октября. Зачет ему был сдан еще летом, увидев студента в коридоре истфака: 
- Ну, и когда же вы ко мне на пересдачу явитесь? 
- Хм... так я еще летом сдал...
- Как вы посмели?!
              Федосик В. А.: 
1) Гамэр існаваў, пра гэта сведчыць ягоны бюст на нашай кафедры».
2) «Калі вас перавялі на наступны курс - гэта не ваша паслуга, гэта наша недапрацоўка!»
              Каун С.Б.:
1) В течение 15 минут истфак сгорает. Просто, чтоб вы знали.
2) А где ваш староста? Вы бесхозные? Да у вас анархия!
              Захаркевич  С.А.
1) Мой удел — буфет истфака. И его никаким пиаром не испортишь. 
2) За те деньги, что пошли на строительство истфака, построена половина Сан-Диего. Причём 
строили каждый день по улице.
              Сидорович В.М.:
1) Дзеці адразу зразумеюць, што вы лох, а не гісторык.
              Козик Л. А. 
1) Мы студэнты БДУ. Круцей нас толькі вараныя яйкі!
              Плавинский А.Н.
1) У меня есть нехорошая привычка: я читаю рефераты. Поэтому вы тоже читайте.
              Перзашкевич О.В.
1) Экзамен – это разговор двух умных людей, и если один из них не прав, то другой не получит 
стипендии.
     

Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. 

Тэл. +375447248730
E-mail: nika.hist@gmail.ru

Web:http://www.hist.bsu.by/studentam/sovet-po-
kachestvu-obrazovaniya/gazeta-qnikaq.html

Група ў “Вконтакте” : http://vk.com/public_nica

Галоўны рэдактар:
Вераніка КУЧУК

Заснавальнік: Студэнцкі Савет 
па якасці адукацыі гістарычнага 

факультэта БДУ

Дызайн і верстка:
Іван ПРЫСТАЎКА

Карэктары:
Артур Кандраценка
Вераніка Васільева

Вікторыя Макоўская
Сяргей Козел

Распаўсюджваецца на правах 
унутранага карыстання 

(бескаштоўна)

Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 

рэдактараў.
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