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Три  события октября глазами декана 

факультета  С. Н. Ходина
Три даты октября для меня 

совершенно очевидны. Их 
определяют следующие факто-
ры. Во-первых, страна, в которой 
я живу, университет, в котором я 
учился и работаю, и семья, мои 
родители. Это три вещи, которые 
в жизни каждого человека сопря-
жены.

Родители – это те люди, которые 
дают нам путевку в жизнь. Мы 
считаем, что многого добиваемся 
сами. Вместе с тем определенные 
аспекты, которые мы реализуем в 
жизни, даже профессиональные, 
все-таки связаны с тем, какие за-
датки, какие направления, какой 
импульс нам передали наши 
родители. 15 октября День рож-
дения моего отца. Для меня это 
дата очень важна. Всегда наде-
юсь, что я и на следующий год 
буду иметь возможность его по-
здравить с очередным  Днем Рож-
дения. 

Вторая дата, 30 октября  - это День 
основания нашего университета. 
С университетом меня связыва-
ет эта  дата с 1980 года. В этом 
году 35 лет. 35 лет – это не мало.
Да, был небольшой перерыв, ко
гда работал по распределению 
учителем, а потом директором 
Докторовичской средней школы 
– это с 1985 по 1988 год, а все 
остальное  -       университет.  
Одна из важнейших традиций, 
которая идет от Владимира Ива-
новича Пичеты, дата 30 октября. 
Известно, что предлагалось в 
какой-то период времени празд-
новать другие даты. Но  он счи-

тал, что очень важ-
но, когда начались 
занятия в универси-
тете, когда реально 
забурлила жизнь.  И 
мы, находясь в сте-
нах БГУ, как исто-
рики, должны при-
ложить свою руку к 
изучению истории 
университета, наших 
отцов-основателей.  
Потому что кто, как 
ни историки, будут 
движущей силой для 
познания прошлого 
университета? По-
знавая прошлое, мы 
извлекаем уроки для 
настоящего и буду-
щего.

И третье – это то, 
что связано с нашей 
страной. 11 октября 
- выборы Президента РБ. 
Учитывая роль и значение Пре-
зидента в нашем обществе, это 
очень важное событие для  Бе-
ларуси. Наша независимость, 
наша страна достаточно молодая, 
сколько бы мы не говорили о том, 
насколько корни глубоки… Это 
событие как лакмусовая бумажка 
– показывает зрелость, с точки 
зрения формирования граждан-
ского общества.

Мы дружим семьями, мы сотруд-
ничаем с разными корпорация-
ми, наша страна открыта в мир. 
Но нужно понять, что никто кро-
ме нас не позаботится о своих 
родителях, о своей корпорации, 

о своем государстве. Поэтому 
очень важно понимание роли 
«меня лично». И то, что нами 
движет - это надежда, что новое 
поколение в этом не только будет 
достойно своих предков,  но и 
будет более образованным, куль-
турным во всех смыслах. Ибо то 
лучшее, на которое мы так наде-
емся, зависит от нас, точнее - вас, 
новых поколений!

(Полную версию интервью чи-
тайте в блоге газеты «Niki» http://
nikahistfakauna.blogspot.com.by)

ПАДЗЕІ

 Вераніка Каско

Сергей Николаевич

Банцэвiч Iлля
Cross-Out
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— Прывітанне, Саша. Віншую 
цябе з пачаткам навучальна-
га года. Скажы, а ці любіш ты 
гістфак і БДУ?

— Так і не. Так, таму што на фа-
культэце даволі шмат цікавых 
прадметаў і выкладчыкаў, тут мае 
знаёмыя, сябры. Што тычыцца 
БДУ, то я ўсё ж такі больш пры-
вязаны да факультэта, чым да 
ўніверсітэта.

— Якое самае яркае ўражанне 
за студэнцкае жыццё?

— Мне больш за ўсё запомніліся 
этналагічная і педагагічная 
практыкі. На этналагічнай мы былі 
ў вёсцы Семежава Капыльскага 
раёна. У нас была вельмі прыем-
ная група, таму я атрымліваў за-
давальненне і ад працы, і ад адпа-
чынку. Плюс я сам гарадскі, і мне 
было вельмі цікава пазнаёміцца з 
вясковым жыццём. Педагагічная 
практыка праходзіла ў Ліцэі БДУ, 
уражанні самыя станоўчыя, у мя-
не былі вельмі добрыя і мілыя дзеці.

— Кім ты бачыш сябе праз 
тры гады?

Магчыма, паеду вучыцца за мяжу, 
але аб гэтым гаварыць пакуль 
рана: узровень ведання мовы па-
трабуецца дастаткова сур’ёзны. 
Жаніцца праз тры гады дакладна 
не планую(смяецца). У гэтым пла-
не я не хачу фарсіраваць падзеі.

— Распавядзі, як ты пачаў гу-
ляць у “Што? Дзе? Калі?”

— Пачаў гуляць у 9 класе, у 
2008 годзе. Для ШДК гэта да-
статкова позна. Прыйшоў на 
турнір паміж школамі ў Гомелі, 
мне спадабалася, і мы камандай 
класа пайшлі на трэніроўку да 

Клімовіча Леаніда Валянцінавіча, 
дастаткова знакамітай асобы ў 
свеце ШДК. Спачатку  я гуляў не 
вельмі актыўна, але пасля паступіў 
у Ліцэй БДУ і стаў гуляць часцей. 
У нас былі трэніроўкі два разы на 
тыдзень, дастаткова шмат розных 
выязных турніраў. 

— А як ты трапіў у тэлевізійную 
каманду?

Трэба “засвяціцца” перад тэ-
легрупай: альбо добра гуляць у 
спартыўную  версію ШДК, аль-
бо добра згуляць у тэлевізіённым 
брэйн-рынгу. Галоўнае, каб 
цябе заўважылі і запрасілі да ад-
бору. І потым сярод вызначанай 
групы людзей (чалавек 15-20) 
праводзіцца адбор у каманду. Я 
быў вельмі рады, калі прайшоў 
яго.

— Якія ўражанні ад гульні?

— За сталом намнога цікавей, 
чым назіраць за гульнёй з экрана 
ці са студыі. Калі ты  сядаеш гу-
ляць, тое, што знаходзіцца па-за 
сталом, проста не існуе. У цябе 
ёсць толькі хвіліна, каманда —  і 
ўсё.  Адразу знікае  ўвесь страх. 
Першы раз перад гульнёй я вельмі 
баяўся, але ,калі толькі сеў за стол, 
адразу ўсё прайшло, не да страху. 
Гульня захапляе.

— Пераглядаеш гульні са сваім 
удзелам?

— Першую пераглядзеў з 
суседзямі па інтэрнату, а па-
глядзець фінал сабраліся каман-
дай. Збоку, на наш погляд, мы 
выглядалі дастаткова смешна.

— А які варыянт гульні табе 
падабаецца больш: спартыўны 
ці тэлевізійны?

— Кожная версія добрая па-

          Цаню людзей за іх асаблівасці!
Напэўна, кожны з вас чуў пра гульню “Што? Дзе? Калі?”,  якая палюбілася многім пакаленням. 
А ці ведаеце вы, што студэнт пятага курса гістарычнага факультэта гуляе ў тэлеверсіі? 

Прапануем вам інтэрв’ю з простым і цікавым хлопцам – Аляксандрам Марозавым.
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свойму. Эмоцый і ўражанняў 
больш ад тэлевізійнай, але 
спартыўная версія цікавей тым, 
што ты спаборнічаеш з боль-
шай колькацю каманд. І пытанні 
спартыўнай версіі мне, у цэлым, 
падабаюцца больш.

‑— Раскажы пра лагер БЛІК  
Якія ўражанні ад працы ў 
якасці важатага? 

— Лагер БЛІК — гэта мера-
прыемства, якое праводзіцца 
штогод і па сутнасці з’яўляецца 
інтэлектуальнай зменай. Гэта зна-
чыць: для ігракоў ШДК з усёй 
краіны арганізуецца лагер, дзе 
яны бавяць час. Прычым дзеці 
не толькі кожны дзень гуляюць 
у разнастайныя інтэлектуальныя 
гульні! У лагеры прадугледжаны 
шырокія спартыўныя і культур-
ныя праграмы. Што датычыцца 
ўражанняў, то жнівень( час зме-
ны) адназначна быў для мяне 
лепшым месяцам у гэтым годзе. 
Я атрымаў мора пазітыўных эмо-
цый, дзеці трапіліся цудоўныя, 
проста коцікі. Але гэта вельмі 
моцна знясільвае , таму што за 
ўсімі імі вельмі цяжка ўгледзець. 
Мы з дзецьмі пасябравалі і нават 
пасля заканчэння змены не пры-
пыняем падтрымліваць добрыя 
адносіны.

— Што ўвогуле дае ШДК?

— З аднаго боку, гэта моц-
ны ўнутраны штуршок, каб 
развівацца. Я разумею, што калі 
хачу добра гуляць, то трэба чы-
таць кнігі, глядзець фільмы і г.д. 
Я адчуваю, што развіваюся і не 
стаю на месцы. З другога боку, я 
вельмі ўдзячны ШДК за тое, што 
ў мяне з’явілася шмат цікавых 
сяброў, знаёмых, аднадумцаў. За-
раз працэнтаў 80 майго навакол-
ля – гэта ШДК-шнікі. А яшчэ я 
пачаў трэніраваць дзяцей, гэта 
таксама вельмі цікавы і захапляю-

чы працэс.

— Як‑небудзь змянілася жыц-
цё пасля таго, як цябе паказалі 
на цэнтральным канале 
краіны?

— У цэлым не. Аднак ваша газета 
паклікала мяне на інтэрв’ю.

— Ці ёсць у цябе куміры ў 
ШДК?

— Мусіць, няма. Хочацца, 
каб у цябе быў свой стыль, 
свая індывідуальнасць, нейкая 
асаблівасць.

— Якія адносіны ў камандзе?

— Вельмі добрыя. Мы перыядыч-
на збіраемся на трэніроўкі, проста 
пагутарыць, гуляем у настольныя 
гульні. Лепшымі сябрамі нас не 
назавеш, але мы сябруем даволі 
нядрэнна.

— А “саву” атрымаць хочацца?

— На аватарку (смяецца). А калі 
сур’ёзна, то канешне хочацца. 
Мне здаецца, што любы ігрок, 
які сядае за стол, хоча атрымаць 
“саву”.

— А твае бацькі ганарацца та-
бой?

— Так, канешне. Мама перад 
гульнёй расказала ўсім сваім 
сяброўкам, што я буду гуляць. А 
ў час трансляцыі самой гульні 
яна тэлефанавала на кожнай рэ-
кламе, казала, што хвалюецца, 
што тое ці іншае пытанне можна 
было ўзяць і г.д. Яна вельмі моцна 
непакоілася.

— Якія якасці ты цэніш у люд-
зях?

— Я цаню не канкрэтныя якасці 
ў людзях, а саміх людзей за іх 
асаблівасці. У кожным чалаве-
ку мне падабаецца штосьці сваё. 
Універсальных крытэрыяў у мяне 
няма.

— Пажаданне на вучэбны год.

— Жадаю, каб ён прайшоў добра 
і насычана, каб усе паспяхова здалі 
сесіі, а пяцікурснікі — абаранілі 
дыпломы і добра размеркаваліся. 
А потым знайшлі сябе ў гэтым 
жыцці.

АСОБА

 Вераніка Каско 



NIKA 5№ 57СТУДЖЫЦЦЁ

Капуснік. З гэтым словам у 
пасвечаных людзей звя-

зана шмат успамінаў. Бяскон-
цыя рэпетыцыі на факультэце і 
ў інтэрнаце, сумесныя паходы ў 
кавярню, спрэчкі наконт сцэна-
рыя…Усё  дзеля таго, каб паказаць 
сябе і свае здольнасці, сваё пачуц-
цё гумару, сваю захопленасць  і 
апантанасць змагацца. Курата-
ры – іх настаўнікі, іх паплечнікі і 
саўдзельнікі. Выкладчыкі – невы-
чэрпная тэма для жартаў і паро-
дый. Гістфак – яшчэ не засвоенае, 
але такое роднае месца, дзе з аса-
лодай адчуваеш сябе “сваім”.

Першымі на сцэну выйшлі 
прадстаўнікі (як вы думалі?) пер-

шай групы. Няўдача ў выглядзе 
ваенкама, які не прызнае белару-
скую мову і далейшыя ліхтугі трох 
гістфакаўскіх хлапцоў не змаглі 
пакінуць гледачоў абыякавымі. А 
з’яўленне анёла ў белай вопратцы, 
і наданне ім беларускай мове ста-
туса афіцыйнай, дапамагло аднаму 
з галоўных герояў заваяваць сваё 
каханне.

Другая група заінтрыгавала ўжо 
з першых хвілін сваім прома-
відэа. Знятае ў лепшых традыцы-
ях баявікоў, яно цалкам захапіла 
залу, прымушаючы задумацца: 
што будзе далей? А далей была 
сустрэча з нечаканым Рамеа, 

БРСМам – Брацтвам рыцараў 
сеньёраў Мантэкі, ізвозчыкам, 
што абояў сваёй непасрэднасцю, 
Джульетай, якой  вельмі  не ха-
пала захаплення з боку мужчын-
скага полу. А запальны танец пад 
песню групы “Акіян Эльзы” яшчэ 
не доўга забудуць.

Трэцяя група зрабіла стаўку на 
“сапраўдныя-несапраўдныя” 
будні гістарычнага факультэта, а 
менавіта – на будні адміністрацыі 
і выкладчыкаў. Нас прыемна 
парадавалі спонсары іх высту-
па: сацыяльная сетка “У дэкана-
це”, рэстараны хуткага харча-
вання “Малюгін”, шыкоўны 
ласунак “Корзун сюрпрайз” і 
іншыя. Крэатыў і арыгінальнае 
выкананне песні падчас адпачын-
ку “дэкана” зрабілі сваю справу. 
Выдатны нумар.

Запаліла агонь у сэрцах гледачоў 
4 група. Будні студэнтаў гістфаку 
былі бліскуча абыграны. Гумар, 
ад якога часам сіл не ставала, які 
часам даводзіў сітуацыі да абсур-
ду, але які цалкам захапіў залу. 
Асобная падзяка хлапцам, што 
ўчынілі дзікія танцы. Ярка, жыва, 
непасрэдна! Брава.

5 група парадавала нас незвычай-
ным батлам “Што?Дзе?Калі?” – 
студэнты супраць выкладчыкаў. 
Шасцёра зусім розных рабят 
паспрачаліся за званне лепшай 

Даўгачаканы капуснік
Ужо які раз гэта мерапрыемства збірае студэнтаў і выкладчыкаў на гістфаку. У параўнанні  
з мінулым годам размах, канешне, не такі. Няма ні чырвонай дарожкі, што сустракала ўсіх 
на лесвіцы і прымушала нас гадаць: мы сапраўды на гістфаку, ці трапілі  на цырымонію 
ўручэння Канскага кінафестывалю? Але мінулы юбілейны год прынёс столькі яскравых 
момантаў, што іх хапіла з лішкам і на 28 кастрычніка 2015 года. Святочны настрой, 
нібы сонейка,”асвяціў” увесь дзень. З самага ранку прадчуванне вяселля не пакідала калідоры 
гістфаку. Так званы фотабокс, фотазоны, аніматары Студсаюза – гэта было толькі  
“ўпрыгожваннем-крэмам” віншавальнага торта. Самае смачнае чакала нас наперадзе 
- Капуснік. Дарэчы, сапраўдны віншавальны торт у буфеце падрыхтавалі актывісты Студ-

саюза.

Пераможцы
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каманды. Не ўсё ішло  гладка: мах-
лярства ў адказе на пытанне Сяр-
гея Барысавіча Каўна было жор-
стка пакарана. Але гэта не стала 
перашкодай на шляху да перамогі. 
3:1 – і Кубак “Што?Дзе?Калі?” за 
першакурснікамі.

Цікавым завяршэннем мерапры-
емства, але не вечара, стаў вы-
ступ 6 групы. Яны паспрабавалі 
замацаваць за сабой тытул 
“упраўленцаў” – і гэта атрымалася 
нядрэнна! Сустрэча са Сталінам, 
Елізаветай II і іншымі, дабавіла 
арыгінальную нотку напрыкан-
цы. Нумар запомніўся ўсім, ня-
гледзячы на невялічкае нерваван-
не канкурсантаў.

Конкурсы, жарты, выдатныя 
музычныя кампазіцыі і про-
ста святочная атмасфера вы-
датна дапаўнялі вясёлыя і 
прафесійна пастаўленыя ну-
мары каманд-удзельнікаў. Па-
куль журы ў складзе Паўла 
Бабкіна, Крысціны Раманоўскай, 
Анастасіі Мяніцкай, Уладзіміра 
Аляксандравіча Панфілава і Ліліі 
Уладзіміраўны Бярэйшык вы-
значала пераможцаў, прафбюро 
падводзіла вынікі намінацый ка-
федр.

Лепшым акцёрам на Капусніку, 
безумоўна, стаў Павел Піліпішын. 
Таццяна Свянцецкая атрыма-
ла прыз у намінацыі “Лепшая 
жаночая роля”. Лепшае прома-
відэа зняла група нумар 4. А 
цяпер – месцы. Трэцяе месца 
заслужана дасталася гісторыкам-
прызыўнікам з 1 групы. На другім 
размясціліся шыкоўныя архівісты 
(4 група). Ну, а першае месца і 
званне абсалютных пераможцаў 
капусніку, як і  чакалася, было за-
ваявана гісторыкамі 2 групы.

Застаецца толькі выказаць падзя-  Карына Кушчэнка

Па выніках галасавання нашых студэнтаў 
пераможцамі ў намінацыях сталі:

Самая спагадлівая ка-
федра

кафедра гісторыі Беларусі 
новага і навейшага часу

Самая суровая кафедра кафедра крыніцазнаўства 
(Вы сумняваліся?)

Самая душэўная кафе-
дра

кафедра археалогіі

Самая справядлівая кафедра гісторыі Расіі і 
Украіны

Самая творчая кафедра
этналогіі, музеялогіі і 

гісторыі мастацтва

Рамэа і яго “Джульетта”

ку Студэнцкаму саюзу БДУ за выдатна арганізаваны Капуснік і Дзень 
Нараджэння гістфаку. 



NIKA 7№ 57АРХЕАНІКА
Сібірская казка

На працягу жніўня гэтага 
года праходзіла заключная 

частка археолога-геаграфічнай 
экспедыцыі «Кызыл-Курагіна» ў 
Краснаярскім краі. Не абыйш-
ла гэта падзея і нас, студэнтаў 
гістарычнага факультэта. 
Прайшоўшы адбор у конкурсе і 
атрымаўшы квіткі на самалёт, мы 
адправіліся ў доўгі шлях, на су-
стрэчу сібірскім таямніцам.
Праз некалькі дзён дарогі нас 
цёпла сустрэлі нашыя калегі-
валанцёры ў лагеры Ярмак, што 
раскінуўся на беразе ракі Тубы 
недалёка ад г. Курагіна. Склад 
валанцёраў быў не зусім стан-
дартны. Мы былі не адзінымі 
замежнікамі ў гэтай экспедыцыі: 
спазнаць археалагічныя будні ў 
Сібіры прыехалі гэтак жа аматары 
з Аўстрыі і Паўднёвай Афрыкі, 
дзякуючы чаму мы змаглі абмя-
няцца сваімі навыкамі ў працы 
і палепшыць камунікацыйныя 
здольнасці.
Кожную раніцу нас чакаў ранні 
ўздым і выезд на раскоп, раз-
мешчаны ў 20 хвілінах  ад 
нашага лагера. Велізарная плош-
ча зямлі, якая шмат тысяч гадоў 
насычаецца культурным пла-
стом, ужо часткова была адкапа-

на валанцёрамі папярэдніх двух 
змен і археолагамі. На месцы 
раскопу запланавана пракласці 
чыгунку, і нашай задачай было 
максімальна хутка і эфектыўна 
зрабіць раскопкі.
Археалагічны помнік “Ирба 2” 
размешчаны на беразе ракі ў 
маляўнічым месцы, ля паднож-
жа гары. На ім былі знойдзе-
ныя артэфакты розных эпох - ад 
верхняга палеаліту да перыяду 
неаліту, бронзы, жалезнага і ся-
рэдняга вякоў. Найбольш важ-
ным тут было вывучэнне слаёў 
часоў позняга палеаліту, у якіх 
мы маглі знайсці косткі стара-
жытных жывёл і прылады працы 
старажытных людзей. Начальнік 
экспедыцыі - С.А. Васільеў 
лічыць, што старажытныя людзі 
прыходзілі сюды, на Мінусінскую 
катлавіну, падчас цёплага перыя-
ду года як на часовую стаянку, з 
горных раёнаў, якія размешча-
ны ў 200-300 км на поўдзень. У 
пераходнай з раўніннай ў гор-
ную мясцовасці яны маглі хавац-
ца зімой ад халадоў і сустрэць 
вялікую колькасць жывёл, на якіх 
палявалі.
У выходныя дні прыемнымі былі 
экскурсіі і паходы. Куды б мы 

не адправіліся, уздоўж дарогі су-
стракалася шмат курганоў, што 
стварала ўражанне велізарнага 
музея сярэднявечных пахаванняў 
пад адкрытым небам. У Хакассіі 
мы наведалі найбольш вядомы і 
велічны - Салабыкскі Курган. 
Мясцовыя называюць яго «Хакаскі 
Стоўнхэндж» за яго вялізныя су-
цэльныя каменныя пліты, размеш-
чаныя на помніку. Ўражваюць  
памеры кургана і апрацоўка пліт. 
Далей мы наведалі шэдэўры 
мінулага ў Мінусінскім музеі, 
які быў заснаваны правізарам і 
батанікам, навукоўцам родам з 
Віленскай губерні, Н.М. Марцья-
навым. У пакінутыя выходныя быў 
незабыўны паход у нацыянальны 
парк «Ергакі», месца сапраўды 
прыгожае, і больш падобнае да 
казкі. Чыстыя блакітныя горныя 
азёры і стройныя піхты з кедрам, 
бясконцыя ручаі зачароўвалі, а 
высокая гара адкрывала позірк 
на Сібір. Шмат цікавага як для 
археолага, так і для простага ту-
рыста можна было выявіць у 
Шалабаліскай пісаніцы – месцы, 
дзе на скале, даўжыней у некалькі 
кіламетраў, расцягнуўся жывапіс 
старажытных людзей. Тут без 
дэструктыўнай археалогіі мож-
на літаральна зірнуць на мінулае 
жыхароў дадзенага рэгіёну. Ад-
нак інтэрпрэтацыя некаторых 
петрагліфаў з’яўляецца няпростай 
працай, якая патрабуе пэўных 
ведаў у гэтай галіне.
Так раскопкі і экскурсіі па 
археалагічных помніках і музеях, 
паходы ў горы стваралі агульнае 
ўражанне пра традыцыі людзей, 
якія засялялі гэты рэгіён са стара-
жытных эпох і да сучаснасці. Па 
завяршэнні экспедыцыі, вопыт, 
атрыманы пад час знаходжання 
ў ёй, натхняе на наступнае пада-
рожжа, на новыя раскопкі і выву-
чэнне вытокаў чалавецтва.

Іван Прыстаўка

Петрогліфы з Шалаболінскай пісаніцы



кастрычнік, 2015 NIKA8 КОНКУРС

Шаноўнае спадарства! Не так даўно праводзіўся конкурс “Мой ідэальны дзень”. Творчая мо-
ладзь нашага факультэта ажыццявіла “пробу пяра”. У выніку ў нас два фіналіста! Іх працы будуць 
апублікаваны ў двух асобных нумарах “Нікі”. Вітаем першы талент! Гэта Прывалаў Васіль, студэнт  

1 курса 1 групы!
Цудоўна часам прачнуцца во-
сеньскай раніцай, калі сонейка 
грае на лісці прыдарожных дрэў, 
што растуць за вакном. Асабліва 
калі разумееш, што дома нікога 
няма і ты можаш урэшце адпач-
нуць, адкінуўшы ў бок усе турбо-
ты. Ты ўстаеш з ложка, глядзіш у 
вакно,  і нішто не перашкаджае 
табе пачаць гэты дзень з усмешкі. 
Усё засталося па-за гэтым днём. 
Добры пачатак.

Яшчэ не адышоўшы як след ад 
сну, ты  ідзеш на кухню, па да-
розе разважаючы, што б тако-
га зрабіць, каб не страціць гэты 
дзень. Пра сябе адзначаеш, што 
гарбаты засталося мала, і было б 
няблага схадзіць у краму. Дзень 
пачынае набіраць пэўныя рысы. 
Пасля невялікага сняданку, ты ад-
крываеш лэптоп і заходзіш на 
сваю старонку ў сацыяльнай сет-
цы, цудоўна разумеючы сваю 
хваравітую адданасць да гэтага 
кавалка жалеза. Нічога новага. 
Усё тыя ж малюнкі паўстаюць 
перад вачыма, усё тыя ж жарты, 
і ў выніку ты, расчараваўшыся ў 
сучасным становішчы грамад-
ства, хутчэй выходзіш з інтэрнэту, 
тым часам адзначаючы, што 
ты даволі шмат часу згубіў на 
прагляд бессэнсоўных па сва-
ёй сутнасці старонак. Са словамі 
“хопіць з мяне інфармацыйных 
тэхналогій на сёння”, ты  спра-
буеш  успомніць, што ты раней 
планаваў зрабіць  у адзін з такіх 
дзён. І не ўзгадаўшы нічога,    што 
б адпавядала твайму настрою, ты 
садзішся на канапу. Паступова ты 
заўважаеш, што дзень патроху 

страціў сваю першапачатковую 
прывабнасць, пакінуўшы толькі 
фантом тваіх мараў.

Працягваючы разважаць на тэму 
“Што б такога зрабіць”, ты ўрэшце 
заўважаеш на палічцы кнігу, якую 
даўно марыў прачытаць. За такі, 
здавалася б, невялічкі тэрмін 
разваг, яна ўжо паспела набыць 
тонкі слой пылу. Узрадаваўшыся, 
што ўрэшце знайшоў занятак 
на астатак дня, ты бавіш нейкі 
час з кнігай. Дзіўнае чараўніцтва 
разгортваецца вакол цябе. 
Ты і не заўважаеш, як паступова 
ты ствараеш цэлы свет у сваёй 
галаве, калейдаскоп новых, 
дагэтуль невядомых табе пад-
зей агортвае твой розум, і гэтая 
невялічкая рэч, зробленая з па-
перы, ужо цалкам авалодала тва-
ёй фантазіяй, тваёй мовай, тваімі 
пачуццямі. Дзіўны новы свет 
агортвае цябе, нібы хвалі цёпла-

га паўднёвага мора, што заўсёды 
вабіць да сябе бясконцай лініяй 
гарызонту і насычаным блакітам 
нязведаных глыбінь. Здолеўшы 
адарвацца ад кнігі, ты патроху 
вылазіш з-пад утульнай коўдры і 
пачынаеш збірацца ў краму.

Выходзіш на вуліцу і павольна 
шпацыруеш у бок крамы. Вуліца 
сустракае цябе восеньскай пра-
халодай ветру, што прымушае 
ўтаропіць шыю глыбей у каўнер. 
Але цябе гэта не палохае, і ты па-
чынаеш назіраць за людзьмі наво-
кал. Цікавая справа. Але чым далей 
назіраеш, тым болей заўважаеш 
падабенства. Усе, як адзін, неку-
ды спяшаюцца, бягуць быццам 
навыперадкі адзін за адным. І 
толькі ты, не зважаючы ўвагі на 
хуткі рух мясцовага жыцця, ідзеш 
сваім шляхам. Набыўшы новы па-
чак гарбаты, ты накіроўваешся 
ў парк, дзе сеўшы на першую ж 

Мой ідэальны дзень
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вольную лаву, няспешна адпа-
чываеш. Перад табою пралятае 
яскравае лісце, прабягае самотны 
спартсмен, які, здавалася, нічога, 
акрамя дарогі перад сабою не 
бачыў і не чуў. Паступова да гукаў 
восеньскай ідыліі дадаецца шум 
невялічкага дажджу, што разганяе 
і без таго нешматлікія пары зака-
ханых, якія адважыліся выйсці ў 
такое надвор’е. Ты   узгадваешь, 
што забыў захапіць парасон, і 
накіроўваешся дадому, спадзяю-
чыся не трапіць пад вялікі дождж.

Нарэшце ты вярнуўся дадому. 
З твайго паліто сцякае вада, і ты 
хутчэй бяжыш пад гарачы душ, 
распранаючыся і раскідваючы мо-
крыя рэчы па дарозе. Атрымаўшы 
зарад бадзёрасці, ты пачынаеш 
збіраць сляды сваёй спешцы, як 
твой погляд накіроўваецца на 
вакно. Ты бачыш, як, разарваўшы 
хмары, сонца кідае свае апошнія 
прамяні на зямлю. Нават дождж 
прыпыніўся, каб ушанаваць 
велічнасць моманту. Нібы Пра-
метэй, сонца да апошняй хвіліны 
імкнецца даць усяму жывому гэты 
жывы агонь, што так прываб-

на блішчыць у тваіх вачах. Яно 
сышло, але яшчэ нейкі час ты 
назіраеш за апошнімі яго слядамі 
ў сённяшнім дні. Ты адыходзіш 
ад вакна з ясным паразуменнем, 
чаму людзі старажытнасці так 
натхняліся гэтым бясконцым ру-
хам жыцця.

Нейкі час пасля ты нібы чуеш 
уласны голас: “Спыніся. Сядзь 
ля каміну. Вазьмі кубачак гар-
баты. Глядзі ў агонь. А зараз 
спрабуй адключыць розум, ад-
крый пачуцці. Гэта проста”. Ты 
падпарадкоўваешся нечаканай 
думцы, і  замацаваўшы позірк у 
агонь, прыслухоўваешся да сваіх 
пачуццяў. Цёпла. Ты адчуваеш 
няспешны бег думак у галаве. Усё, 
што турбавала цябе дагэтуль, пе-
растала існаваць. У гэтым свеце 
застаўся толькі ты. Прыемны пах 
гарбаты дражніць твой нюх, нед-
зе побач ледзь чутна патрэсквае 
агонь. Прыемная цеплыня кранае 
цела. У такія моманты хочацца 
жыць. 

Роздумы аб жыцці прыводзяць 
да высновы, што аднаго твайго 
жыцця не хопіць, каб увабраць 

і ажыццявіць усе ўяўленні чала-
вецтва аб ідэальным жыцці, аб 
ідэальных днях. Таму мы і павінны 
знайсці тое, што мае сэнс толькі 
для нас, бо каштоўнасць нашага 
жыцця, у канечным разліку, вымя-
раецца вартасцю яе не толькі для 
іншых, але і для сябе. Мабыць, мае 
сэнс пошук шчасця не ў нейкіх 
далёкіх мэтах, а у простых моман-
тах твайго жыцця. 

Толькі тое будзе мець нейкую 
карысць, што будзе прыносіць 
асалоду ад жыцця, натхненне, бо 
менавіта ў гэтыя моманты, адчува-
ючы эйфарыю ад сваіх спраў, мы 
можам сказаць, што жывем  неда-
рэмна. Спыніся. Паглядзі на свет 
навокал. Знайдзі тое, што заўсёды 
вабіла цябе сваім далёкім прамя-
нём. Ніводны пражыты табою 
дзень ужо не вернецца назад. Так 
злаві яго, натхніся і напоўні яго 
эмоцыямі, бо толькі такім чынам 
у канцы свайго жыцця ты зможаш 
шчыра сказаць: “Я ні аб чым не 
шкадую”.

Васіль Прывалаў
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У верасні ў Маскве прайшоў 
першы  Маскоўскі міжнародны 
валанцёрскі турысцкі форум пад 
цікавай назвай «Эт’хорошо».

Самае, на мой погляд, вартае ме-
рапрыемства, якое прайшло ў 
рамках дадзенага злёту быў май-
стар - клас «Журналісты - ва-
ланцёрам». Аляксандр Пранікаў, 
рэпарцёр тэлеканала “Мая Пла-
нета” падзяліўся з гасцямі форума 
сваімі назіраннямі, вынесенымі 
за доўгі час падарожжаў па ўсім 
свеце. Самае галоўнае, што хацеў 
данесці журналіст да слухачоў, на 
першы погляд банальная і зусім 
не новая думка пра тое, што ў 
час падарожжаў, варта схадзіць 
з раскручаных і класічных туры-
стычных маршрутаў, выходзіць за 
рамкі даведнікаў. У пацвярджэн-
не сваіх слоў Аляксандр прывёў 
некалькі яркіх прыкладаў са свай-
го  рэпарцёрскага жыцця.

Так, напрыклад, мала хто ве-
дае, што ў горадзе Чэджу, што ў 
Паўднёвай Карэі, жывуць бабулі-
ныральшчыцы. Здабыча дароў 
мора – традыцыйны занятак жан-
чыны ў гэтых краях. Толькі ўявіце 
сабе, 75-гадовыя бабулі прыход-
зяць на ўзбярэжжа, апранаюць 
гідракасцюм, маску з трубкай і 
адпраўляюцца на глыбіню зда-
бываць васьміногаў, крэветак і 
малюскаў. Затым яны тут жа на 
беразе прадаюць ўлоў на пры-
бярэжным рынку, забяспечваю-
чы, тым самым сябе і свае сем’і. 
Відовішча надзвычайнае.

А горад Антвэрпэн ў Бельгіі адмет-
ны не толькі спадчынай выбітнага 
мастака Піцера Паўля Рубенса. 

Тут ёсць рынак, дзе гандлююць 
людзі, якія завінавацілі банкам. 
Асартымент самы разнастайны: 
ад адкрытай пачкі пральнага па-
рашку да сапраўды каштоўных 
антыкварных рэчаў і фамільных 
каштоўнасцяў. Відовішча кагосьці 
прыгнятае, кагосьці проста 
здзіўляе. Але наўрад ці пакіне абы-
якавым. А тое, што гэта можа быць 
цікава турысту, не падазраюць не 
толькі складальнікі даведнікаў, але 
і работнікі турыстычнага офіса ў 
самым Антвэрпэне.

Канешне, кожны чалавек мае 
права сам выбіраць мэты свайго 
падарожжа, тыя аб’екты, якія ён 
хацеў бы наведаць. Кожны ча-
лавек індывідуальны. Кожны ча-
кае ад падарожжа чагосьці свай-
го. І кожны падарожнік, на мой 
погляд, усё ж такі выходзіць за 
класічныя канцэпцыі «турыста-
пляжніка», «турыста-экстрэмала», 
«турыста-экскурсіёншчыка» і г.д.. 
Вядома, пабываць у Парыжы і не 
ўбачыць Эйфелеву вежу падоб-
на злачынству. Роўна гэтак жа, як 

і ў Рыме не ўбачыць Калізей, а ў 
Рыа-дэ- Жанейра статую Хрыста-
Збавіцеля і г.д .. Гэта тыя прызна-
ныя аб’екты сусветнай спадчыны, 
якія, што называецца «must see» 
кожны. Але, часцяком, якая-не-
будзь цэркаўка ўдалечыні ад туры-
стычных маршрутаў з непрыкмет-
най, на першы погляд, гісторыяй 
можа зрабіць значна большае і 
глыбокае ўражанне, чым велічны 
Нотр-Дам. А забягалаўка для мяс-
цовых жыхароў уразіць куды мац-
ней, чым раскручаны мішленаўскі 
рэстаран.

Як усё ж такі прыемна ад-
крыць для сябе цэлую краіну, 
рэгіён, горад ці вёсачку з іншага 
боку. Адчуваеш сябе сапраўды 
першаадкрывальнікам, місіянерам 
і канкістадорам у адным флаконе. 
Падарожнічайце, адкрывайце для 
сябе новыя грані і гарызонты. І 
схадзіце з пракладзеных сцежак. 
Гэта, і праўда, добра.  Эт’хорошо. 

Cыдзі з пракладзенай сцежкі.

 Вікторыя Санько

ВОЛЬНЫ ЧАС



кастрычнік, 2015 NIKA11

Вось і скончыўся чарговы Ку-
бак Прафбюро! Ён быў на-
сычаны падзеямі і напоўнены 
эмоцыямі. Спаборніцтвы ў гэты 
раз праходзілі ў Бараўлянах, як і 
звычайна ў суботу ды нядзелю. 
Заяўленыя 12 каманд сфармавалі 
тры групы па чатыры каманды.  

 На групавым этапе было некалькі 
цікавых падзей, па-першае лёс 
другога квітка у чвэрцьфінал з 
квартэта А вырашалі дадатковыя 
паказчыкі, склалася сітуацыя, дзе 
адразу тры калектыва набралі па 
тры балы. У групе В дастаткова 
нечакана прайграла дзве гульні 
“Сборная второго курса”(заўв. 
дзеючыя чэмпіёны), але не гледзя-
чы на гэта з трыма баламі выйшлі 
ў накаўт-раунд. З трэцяй групы, 
таксама як і з папярэдняга квартэ-
та дэлігіраваліся ў плэй-офф цэ-
лых тры клубы, каманда - адкрыц-
цё турніра, пачынала сваё шэсце 
па палях у Бараўлянах.

Прайшло лёсаванне, па 
выніках якога сфармаваліся на-
ступныя пары: “Пломбир”–
“Рапид”,“Вторая когорта”–

“Сборная второго 
курса”,“Крылья малины”–
“Широковцы” ,“Старобин”–
“КСР”. У першай гульне, 
якая распачынала плэй-офф 
нечаканасцяў не было і фаварыт 
турніра каманда “Пломбир” пе-
рагуляла “Рапид” не толькі па 
ліку, але і ў цэлым па гульні. Дру-
гая гульня была больш упартай, 
сустракаліся “Сборная второ-
го курса і “Вторая когорта”. Лік 
адкрылі як раз такі “рымляне”, але 
ў далейшым мяч трапляў толькі ў 
сетку брам “Второй когорты”, 
камбэк і ўпэўненая па гульне пе-
рамога двухразовага чэмпіёна. 
Трэцяя гульня прынесла перамо-
гу з лікам 5:3 камандзе “Широ-
ковцы”, дублі Войціка і Барташа 
зрабілі паўфінал рэальнасцю. 
Апошняя гульня стала бенефісам 
такой дружыны, як “Старобин”, 
хлопцы з Салігорскага павета 
проста разабралі на кавалкі каман-
ду КСР з лікам 13:4. Гэта гульня 
прыкметна сваімі статыстычнымі 
дадзенымі, па-першае ў ёй было 
забіта больш галоў чым у любой 
іншай гульні турніра, а па другое 

форвард каманды“Старобин” 
Ілля Цішкавец набраў 8+3 па 
сістэме гол+пас.

Прыйшла пара паўфіналаў. 
Гэтая стадыя, як і павінна 
быць, адзначылася вельмі ўпартым 
футболам. У першай гульні 
“Широковцы” змагаліся за пра-
ва выйсці ў фінал са “Сборной 
второго курса”. Гульня нагадвала 
маятнік гадзінніка, галы заляталі 
то ў адныя брамы, то ў іншыя. На-
рэшце, такое развіццё падзей пры-
вяло каманды да дадатковага часу, 
у якім сказалася большая сыгра-
насць і упартасць“Сборной вто-
рого курса”, 5:3. Другі паўфінал 
назваць інакш, як драмай для 
адной каманды і гульнёй жыцця 
для іншай, не магчыма. Гульцы 
са “Старобина” проста клаліся 
касцьмі за перамогу і здабылі яе 
супраць магчыма мацнейшай дру-
жыны турніра. 

У фінале сышліся дзеючыя пера-
можцы Кубка прафбюро “Сбор-
ная второго курса” і галоўнае ад-
крыццё турніру “ФК Старобин”. 
Нажаль, упартай гульні не атры-
малася: калі ў першыя хвіліны 
“Старобин” яшчэ трымаўся нават 
зраўняўшы лік, то пасля стомлен-
насць, адсутнасць лепшага гульца, 
і добрая гульня суперніка, пры-
несла законную перамогу “Сбор-
ной второго курса”. Падсаладзіла 
пілюлю камандзе “Старобин” 
прызнанне іх гульца – лепшым 
бамбардзірам турніру з 21 голам 
(Ілля Цішкавец ). 

“Сборная второго курса” у склад-
зе П. Курбанова, А. Бярозкі, Г. 
Філіпчыка, І. Курса, С. Доўгага, 
І. Рудэрмана, У. Чачуры, Я. 
Міхасюка – пераможцы Кубка 
Прафбюро 2015!

 Радзівон Мадатаў

СПОРТ
Восеньская гегемонія
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N I K A 
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

Дзень добры, шаноўнае спадарства! 
Не гледзячы на дрэннае восеньскае надвор’е, наш факультэт дорыць сваё цяпло ўсім сваім 
насельнікам. Я ж, у сваю чаргу, дару Вам крыху пазітыва і добрага настрою ад нашых любімых 

выкладчыкаў.       

Горбачева О.В.:
Мы рассмотрим несколько этапов, которые важны для 

вас не только как для специалистов, но в большин-
стве своём как для специалистов. 

Латушкова Ю. П.:
Интернет велик и могуч, и Гугл - пророк его.

А теперь мы продолжим сложную мучительную 
историю денег

Спадзяюся, Вам спадабалася.
 Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за 
выкладчыкамі і студэнтамі  на маю электронную  скры-

ню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!

Кошелев В.С.:
А что у американцев в голове? Как и у женщин, 

ничего!

Кушнир А.И.:
Екатерине некогда было белорусскими землями 
заниматься, она в это время с турками долбилась.
С едой разобрались. Перейдем к женщинам. Для 

начала мы их оденем.

Красулин Е.А.:
Заняткі навукай - гэта задавальненне сваёй 

цікавасці за чужы рахунак.

Хацкевич Е.Г.:
Сказать, что это очень плохо? Это очень плохо.

Игнатенко О.Л.:
Студенту нужно иметь четыре руки - две на столе 

и две под столом.

Симановский С.И.:
Я знаю наизусть все политические сайты, я с тех-

никой хорошо лажу...немножко.

Панфилов В.А.:
Студенты-это уже насосавшиеся вампиры.

КЛІА




