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Нашы ў Сочы. 
Частка 1

      Праходзячы па інтэрнаце №1, нельга не заўважыць 
фотагалерею жыхароў, якія дасягнулі выдатных 
поспехаў у сваёй дзейнасці. Але наўрадці вам вядома, 
што сярод гэтых асоб ёсць удзельніца XXII Зімовых 
Алімійскіх гульняў у Сочы. Знаёмцеся, гэта Валянціна 
Камінская - выпускніца гістарычнага факультэта БДУ, 
якая прадстаўляе Беларусь у лыжных гонках. 
    Той факт, што імя спарцменкі не вядома шырока-
му колу аматараў, даволі лёгка растлумачыць: па-
першае, Валянціна апошняй была ўключана ў склад  
беларускай дэлегацыі, менш чым за тыдзень да ад-
крыцця Алімпіяды, па-другое, пакуль мы ўсёй краінай 
лічым колькі там золата ў Домрачавай, ганарымся 
дасягненнямі Скардзіны, Кушніра і Цупер  (на момант 
вёрсткі нумару), прадстаўніца гістфака застаецца ў цені 
медальных вынікаў. 
   Для 26-гадовай беларускі гульні ў Сочы сталі 
першымі ў кар’еры. Камінская ў інтэрв’ю газеце “Прэс-
бол” паведаміла, як трапіла ў склад нацыянальнай ка-
манды: “Спачатку здавалася, што паеду на гульні, бо 
набрала дастаткова балаў, каб трапіць у топ-300, які 

ўдзельнічаюе у Алімпіядзе, але потым даведалася, што 
мне зрэзалі шмат пунктаў - і я не трапляю на Алімпіяду.  
Але за тыдзень да старту ў Беларусі з’явілася яшчэ 
адна квота – вось такі мой шлях да Алімпійскіх гульняў!” 
Валянціна Камінская выйшла на старт кваліфікацыйных 
заездаў у спрынце. Але, на вялікі жаль, выступіла бела-
руска няўдала – толькі  47 месца з 67 удзельніц, пры 
тым, што ў фінал выходзяць толькі 30 найлепшых.  
     Шчыра кажучы, трапіць у 30-ку Валянціна магла 
толькі цудам: па-першае, апошнія паўтара месяца яна  
разам з сяброўкамі па камандзе не мела спаборніцкай 
практыкі на этапах Кубка свету, адпаведна яе фізічная 
форма знаходзілася не ў найлепшым стане, па-
другое, лыжніца не мае дастатковага вопыту ўдзелу ў 
спаборніцтвах на такім узроўні (на яе рахунку толькі 6 
этапаў Кубка Свету за ўсю кар’еру), па-трэцяе, “канько-
вы ход”, які жанчыны выкарыстоўвалі ў дадзенай гон-
цы,  нельга назваць “каньком” Валянціны. Таму вынік 
заканамерны.
    Тым не менш, Валянціна Камінская папоўніла лік 
гістфакаўцаў-алімпійцаў. Таму хочацца пажадаць ёй не 
губляць веру ў сябе і ў якасці прыклада арыентавацца 
на алімпійскую чэмпіёнку Сочы Аллу Цупер, якая аж да 
сваёй пятай Алімпіяды ніколі не мела такіх значных пе-
рамог у кар’еры.

А пра не менш родную нам алімпійскую выпускніцу 
чытайце ў наступным нумары.

 Андрэй Лудзіч

Спорт
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   Савецка-аўганская вайна, афіцыйна названая “Вы-
кананне інтэрнацыянальнага доўга Абмежаваным кан-
тынгентам савецкіх войскаў у Аўганістане”, працягва-
лася 9 год 1 месяц і 18 дзён.   7 красавіка 1988 года 
пасля сустрэчы ў Ташкенце Гарбачова з тагачасным 
кіраўніком Аўганістана М. Наджыбулой міністр абароны 
СССР падпісаў дырыктыву аб вывадзе войскаў. 15 лю-
тага 1989г. вайна скончылася.
      За ўдзел у Аўганскай вайне Савецкі Саюз заплаціў 
высокую цану: загінула 13833, паранена 49985, ста-
ла інвалідамі 6669, апынулася ў палоне 417 чалавек, 
знікла без весткі 333 чалавека. 86 чалавек узнагарод-
жана званнем Героя Савецкага Саюза (25 пасмяротна). 
Звыш 200 тыс. узнагароджаны  ордэнамі і медалямі.  
Усяго праз аўганскае пекла прайшло звыш 620 тыс.  ча-
лавек.
      Не абыйшла вайна і Беларусь.  Звыш за 30 тыс. ча-
лавек, грамадзян нашай рэспублікі прайшлі Аўганістан.  
З іх 771 чалавек загінуў, 12 зніклі без вестак.  Тром 

беларусам прысвоена высокае званне Героя Савец-
кага Саюза: радавому Мельнікаву А. А. (г. Магілёў) 
– пасмяротна, старэйшаму сяржанту Чепіку  М. П. (г. 
Мар’іна Горка) – пасмяротна, маёру Шчарбакову В.В. 
(г. Віцебск) – памёр у 2010г. Нізкі паклон загінулым 
воінам! Глыбокае спачуванне бацькам і сваякам тых, 
хто застаўся ў Аўганістане назаўжды! Сёння ў нашых 
суайчыннікаў узнікае цалкам зразумелае пытанне: на-
вошта мы ўвайшлі ў Аўганістан?  Чым кіравалася та-
гачасная ўлада краіны, калі прымала рашэнне, якое 
мела  цяжкія наступствы для былога ўжо СССР?На яго 
паўплываў шэраг фактараў.

Першае – іранскі фактар.  У лютым 1975 г. у 
Тэгеране пачалося ўзброенае паўстанне, войска 
капітулявала, шах збёг з краіны.  Іран быў  абвешчаны 
Ісламскаю рэспублікай. Кіраўніцтва Ірана прапанавала 
распаўсюдзіць ісламскія рэвалюцыю і фундаменталізм 
на ўвесь свет.  І гэта ўяўляла пагрозу не толькі ЗША і 
Ізраілю, але і Савецкім рэспублікам Сярэдняй Азіі.

Да 25-й гадавіны вываду савецкіх войскаў з Аўганістана

Гісторыя
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         Другое – амерыканскі фактар.  У выніку 
перапляценняў палітычных інтарэсаў 
ЗША, Пакістана, Кітая, Саудаўскай 
Аравіі на тэрыторыі Аўганістана пачалі 
стварацца не  толькі лагеры для 
аўганскіх бежанцаў, але і сістэма вай-
сковых баз, вайскова-вучэбных лагераў 
і складоў зброі.  У савецкага кіраўніцтва 
ўзнікла сур’ёзная  боязь размяшчэн-
ня амерыканскіх ракет на тэрыторыі 
Аўганістана, якія былі накіраваны на 
СССР.
   Трэцяе – кітайскі фактар.  Слабыя прык-
меты прагрэсу ў адносінах паміж СССР і 
КНР пасля смерці Мао Цзэдуна змяніліся 
новым іх пагаршэннем і як вынік ўзброены канфлікт у 
Паўднёва-Усходняй Азіі і на савецка-кітайскай мяжы.
   Чацвёртае – нямецкі фактар.  Менавіта ў 1979 г.  
абвострыліся адносіны паміж НАТА і Варшаўскім дага-
ворам.  ЗША і ФРГ прынялі рашэнне аб размяшчэнні 
ў Заходняй Германіі ракет сярэдняй дальнасці “Пер-
шынг”, якія маглі нанесці ядзерныя ўдары па боль-
шай частцы СССР.  Па логіцы “халоднай вайны”, калі 
паслабляецца пазіцыя ў адным рэгіёне, то варта яе 
ўмацаваць у іншым.
       Пятае – амерыканска-кітайскі фактар.  Хуткае ваенна-
стратэгічнае збліжэнне ЗША і КНР супраць СССР.
     Такім чынам, аналіз  становішча ў Аўганістане і вакол 
яго ў 70-ыя гг.  дае магчымасць зрабіць пэўныя высно-
вы.
      Немагчыма ўсталяваць нейкі строй ці парадак сілаю, 
калі народ яго не разумее.
     У аснове рэлігійнасці аўганцаў ляжыць бытавы іслам, 
а не класічны.  Таму шэраг рэчаў, якія спрабавалі ўвесці 
НДПА, аўганцы не ўспрымалі. 
     Лозунгі і палітычныя рашэнні ДРА мелі прагрэсіўны 
характар, але ў іх не было аб’ектыўных перадумоў, 
эканамічнай і сацыяльнай баз і падтрымкі мас.

 Для спынення грамадзянскай вайны трэба было 
ў першую чаргу дасягнуць адзінства партыйнага і 
дзяржаўнага кіраўніцтва.
    Умяшальніцтва ў грамадзянскую вайну трэцяй сілы 
пацягнула за сабою яе эскалацыю і палярызацыю су-
працьстаячых бакоў.
    Аналіз дзеянняў ЗША напярэдадні ўводу савецкіх 
войскаў дае магчымасць прыйсці да высновы, што 
СССР стаў ахвяраю дэзынфармацыі, якая была 
арганізавана амерыканскімі спецслужбамі. 
    За гады кіраўніцтва НДПА  пытанне вырашыць не 
атрымалася, што стала прычынаю працяглай вайны.
    Вайна ў Аўганістане дэстабілізавала становішча ў 
сярэднім усходнім рэгіёне.

 Старэйшы выкладчык кафедры 
крыніцазнаўства, 

старшыня АА “Памяць” БСВВА 
Ленінскага раёна г. Мінска, 

  удзельнік баявых дзеянняў
Уладзімір Аляксандравіч Панфілаў

Гісторыя
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    21 лютага ўвесь свет святкуе Дзень роднай мовы. 
Не сталі выключэннем і мы.  У гонар гэтай падзеі да-
вайце ўзгадаем нашую рубрыку “Моўная старонка”.  
Вясна ўжо стукае ў дзверы (будзем спадзявацца, што 
яе першы месяц парадуе нас больш за мінулагодні).  
Менавіта ёй і будзе прысвечана наша старонка.
    Паступова белы снег зменіцца на зялёную траўку 
і лісцё на дрэвах. А як правільна казаць «зелень» ці 
«зеляніна»? Адкрываем “Слоўнік цяжкасцей белару-
скай мовы” Арашонкавай Г.У. і Лемцюговай В.П. і чы-
таем, што ў значэнні трава, лісцё і гародніна можна 
смела ўжываць абодва слова, але ў значэннях колеру, 
налёта, фарбы ці пазначэнні маладасведчанага чала-
века мы ўжываем толькі слова «зялёны».
     8 сакавіка  тысячы жанчын пачуюць у свой адрас 
шмат цёплых і прыемных слоў.  Як правільна казаць 
«жаночае» ці «жаноцкае» хараство, можа ўзнікнуць у 
вас пытанне. “Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы” 
нам падказвае, што словы “жаночы” і “жаноцкі” 
ўжываюцца ў значэнні “уласцівы жанчыне, характэрны  
для яе”.  Але слова “жаноцкі” мы не можам ужыць  у 

тым сэнсе, які паказвае тое, што адносіцца да жанчын, 
тое, што прызначана  жанчынам, характарыстыкі пола 
і аб’ектаў, якія складаюцца з жанчын.
    Пасля перажытай зімы, углядаючыся на слупок тэр-
мометра, мы можам казаць: “На вуліцы цеплата, це-
плыня ці цяпло”.  Але любіцелі фізікі у дачыненні да 
такога віду энэргіі будуць ужываць толькі адно слова 
– “цеплата”.
    1 красавіка нас цяжка будзе назваць эгаістамі, бо 
мы прыкладзем усе намаганні, каб нашым сябрам 
жыццё не падавалася сумным і аднабокім.  Але і ў 
такі пазітыўны дзень не  будзем забывацца на мову.  
Як правільна казаць “гумар” ці “гумор”? У значэнні 
“душэўны стан” мы можам смела ўжыць гэтыя два 
словы, але калі мы хочам сказаць пра магчымасць 
паказаць сітуацыю у камічнай форме ці пра мастацкі 
прыём, то ўжываем толькі першы варыянт слова.
       На развітанне дазвольце прадставіць вашай увазе 
некалькі ўстойлівых выразаў, якія дапамогуць зрабіць 
вашую мову больш  прыгожай і рознабаковай.  Калі мы 
жадаем данесці да субяседніка, што ўвесну досыць 
шмат вады, то кажам: “Вясной і качка прачка”. Каб пад-
трымаць размову, можна паказаць, што вясной вада 
хутка высыхае ў адрозненне ад восені, для гэтага, 
шаноўнае спадарства, можыце скарыстацца выразам: 
“Вясной - кораб вады, а коўш гразі, а восенню - коўш 
вады, а кораб гразі”.
 Для напісання артыкула я выкарыстоўвала “Слоўнік 
цяжкасцей беларускай мовы” пад рэд. Арашонкавай 
Г.У. і Лемцюговай В.П. і  сайт “Радзіма мая – Бела-
русь”.

 Размаўляйце па-беларуску!

 Кацярына Дзегцярова

 Подых вясны
Мова
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    Можна задаць вам пытанне, дарагія чытачы? 
Каго з выкладчыкаў нашага гістфаку вы лічыце самым 
камунікабельным, адкрытым, “сваім”, гатовым заўсёды 
прыйсці на дапамогу студэнту? Асабіста ў мяне пры 
такім пытанні адразу паўстае некалькі вобразаў. І сёння 
я буду весці гутарку з адным з іх. Сустракайце, у нашай 
рубрыцы сёння Юрый Андрэевіч Блашкоў.

З чаго пачалося Вашае захапленне 
гісторыяй, і як Вы, у выніку, апынуліся на 
гістфаку?

У дзяцінстве я марыў стаць спартыўным 
журналістам: падабаўся спорт, спаборніцтвы.  Але 
ў мяне ёсць старэйшы брат, зараз ён прафесійны 
гісторык, які таксама скончыў БДУ, але на 2 гады раней. 
І вось па стапах старэйшага брата я вырашыў ісці на 
гістфак. Прычым, паступаў двойчы і ў 1972 г. стаў сту-
дэнтам 1-га курса. 

І чым зараз займаецца Ваш брат?
Яго імя Ігар Анатольевіч Яршоў, т.я. у нас розныя 

таты. Ён зараз у Оршы выкладае ў мясцовым педка-
леджы гісторыю і займаецца краязнаўствам Аршанш-
чыны. Ведаеце, у яго кніг назбіраецца нават больш, 
чым у мяне. 

У Вас вельмі добрыя стасункі амаль з 
усімі студэнтамі (можа і без амаль). Як Вам 
гэта ўдаецца?

Есць такое паняцце – методыка выкладання, ней-

кая методыка паводзінаў. Думаецца, у кожнага такая  
свая методыка. Але вы памыляецеся, у мяне не з 
усімі студэнтамі былі добрыя стасункі. У кожнага свае 
паводзіны, але ўсё ж, на мой погляд, студэнты добрыя 
людзі. Да іх трэба адносіцца з пункту гледжання вы-
кладчыка станоўча, а з пункту гледжання дарослага ча-
лавека – па-бацькоўску. 

У нас на факультэце шмат кафедраў. 
Чаму менавіта кафедра гісторыі Расіі і 
Украіны? 

У той час не я выбіраў кафедру, а кафедра выбірала 
мяне. Тады ў нас было дзве кафедры гісторыі СССР: 
дасавецкага перыяду і савецкага перыяду. Я быў раз-
меркаваны на кафедру гісторыі СССР дасавецкага пе-
рыяду. І я ніколькі не шкадую. З таго часу я займаўся 
такой праблемай як ваенныя пасяленні на тэрыторыі 
Беларусі ў першай палове XIX ст. Магу і зараз прынесці 
сваю дысертацыю: ведаеце, мне зусім не было сорам-
на за тое, што там напісана, хоць там ёсць і У.І. Ленін, і 
К. Маркс, але без гэтай метадалогіі проста раней навука 
не існавала. 

Сфера Вашых прафесійных інтарэсаў 
даволі шырокая. Чым Вы займаецеся за-
раз, і якія планы на будучыню?

У маім узросце нейкія мары далёкія і безсэнсоўныя. 
Адзінае, хацелася б больш увайсці ў сучасныя ўмовы 
выкладання: кампутары, праграмы. Каб было не сорам-
на, што на жоўтых паперках чытаеш. 

Выкладчыкі, як ні цяжка ўспрымаць 
гэта некаторым, маюць жыццё і па-за 
межамі ўніверсітэта. Якія ў Вас цікаўнасці, 
хобі акрамя гісторыі?

Такога размеркавання як вольны час/ навуковы час, 
шчыра кажучы, у мяне няма. Напрыклад, калі мы ідзем 
у адпачынак і шмат вольнага часу, я тады чытаю на-
шмат больш, чым звычайна. 

У кожнага свая методыка
Інтэрв’ю
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Чытанне і з’яўляецца маім хобі: 
кнігі, манаграфіі, часопісы - яны неяк у 
сябе зацягваюць. Яшчэ адно захаплен-
не вы можаце часта назіраць: 2 разы на 
тыдзень я займаюся валейболам у нас 
на факультэце. У дзяцінстве для мяне 
вуліца, мяч– гэта была частка жыцця, не 
было, як зараз , кампутараў. Спорт, кнігі 
- вось гэта і ёсць асобны раздзел. 

Што б Вы змянілі ў сваім 
жыцці, каб была такая магчы-
масць? Ці можаце Вы назваць 
сябе шчаслівым чалавекам? 

Ёсць паняцце “шчаслівы чалавек” і 
“паспяховы чалавек”. Шчаслівым чала-
векам мне, усё ж, цяжка сябе лічыць, бо 
ёсць некаторыя праблемы, а вось паспяховасць – гэта 
так. Я вам адкажу словамі А. Джыгарханяна. У свой час 
яго спыталі аб гэтым на грузінскім радыё і ён адказаў, 
што можа назваць сябе шчаслівым, бо займаецца 
любімай справай і атрымоўвае пры гэтым нейкія гро-
шы. Вось у мяне той жа выпадак. 

Што Вы думаеце наконт сучасных 
студэнтаў гістфаку?

Я вам адкажу так: аднойчы ў англійскім парламен-
це выступаў нейкі лорд і казаў: “Вось, наша моладзь 
кепская!”. Парламент пляскаў у далоні і адказваў на гэ-
тыя словы вельмі станоўча. І вось у такім жа варыянце 
ён прывёў яшчэ некалькі цытат аб дрэннай сучаснай 
моладзі. Пасля кажа: “Стоп. Вось 1-я цытата - гэта вы-
казванне мела поспех у Старажытнай Грэцыі, 2-я цыта-
та – у Старажытным Рыме, далей - Новы час, пачатак 
20 ст.”. Бачыце, ва ўсе часы лічылі моладзь дрэннай, 
якая не адпавядае патрабаванням старэйшага па-
калення. Не можа быць такога, каб учора добрыя, а 
заўтра дрэнныя, калі ў мяне былыя студэнты пытаюць, 
якія зараз студэнты, я адказваю: “Як і вы, ёсць добрыя, 
ёсць і дрэнныя”. 

 Мы нядаўна адсвяткавалі Дзень усіх 
закаханых. Можаце вы прыгадаць якую-
небудзь рамантычную гісторыю са свайго 
жыцця для нашых чытачоў?

Цяжка так узгадаць. Я лепш пажадаю ўсім студэн-
там напярэдадні свята, каб яны мелі такое глыбокае 
пачуццё ў сваім жыцці. Кахайце адзін аднаго і будзьце 

шчаслівымі!
Дзякую за цікавую гутарку!

Карына Кротава

Інтэрв’ю

Бліц-апытанка

Горад –Орша.
Музыка – творчасць Стаса П’ехі
Мастацкі твор -  У. Дудзінцаў “Белые одеж-
ды”
Колер - бардовы
Кіно – “Ирония судьбы или С легким паром!”
Гістарычная асоба –П.А.Сталыпін.
Страва - усяедны
Напой – водка. 



8 NIKA

Першае каханне
  Дзень ўсіх закаханых…Часам гэтае свята не 
заўважаюць перад надыходзячымі Днём абарон-
ца айчыны і 8 сакавіка, але амаль у кожнага ў жыцці 
з’яўляецца момант, калі вы з нецярпеннем чакаеце гэты 
дзень, каб ў чарговы раз узрадаваць свайго каханага 
чалавека. 14 лютага – цудоўнае свята, якое напоўнена 
усмешкамі і шчасцем. Яшчэ з дзіцячага садку мы выказ-
ваем самыя светлыя пачуцці і ўдзячнасць блізкім, раду-
ем бацькоў новым малюнкам ці самаробнай паштоўкай. 
Памятаю, як у маленстве 14 лютага я запытала ў маці: 
“А як ты пазнаёмілася з татам?”. Мама паглядзела на 
мяне з усмешкаю, села побач і пачала ўзгадваць…
       “Жылі мы маленькаю, але вельмі сяброўскаю сям’ёю: 
мама, тата, сястрычка і я. Часта я любіла з мамай хадзіць 
на вуліцу, як раз не так даўно нам пабудавалі новыя 
арэлі. У адзін з такіх дзён да мяне падбег Сашка - мой 
першы сябар. Гэта быў невысокі, хударлявы хлопчык 
сямі гадоў. Падбег і прапанаваў паказаць шалаш, які ён 
зрабіў недалёка ад дому, на ўзлеску. З таго дня амаль 
кожны дзень мы гулялі на тым месцы. Але ішоў час, мы 
выраслі, у кожнага свае цікавасці, свае планы на буду-
чыню. Больш мы не гулялі, толькі віталіся зрэдку, калі 
выпадкова сустракаліся дзесьці. Нарэшце я скончыла 
школу, паступіла ў медыцынскі каледж у Баранавічах. 
Вучылася я старанна, але вельмі ж сумавала па дому, 
па бацьках і па сваёй сястрычцы.
        Вярнуўшыся, я не пазнала сваю родную вёску: 
апусцела яна, і замест звонкага дзіцячага смеху і вясё-
лага шчабятаннем жыхароў, толькі асенні вецер шумеў 
між галін дрэў. Я вырашыла пайсці да роднага дому, 
але ногі самі панеслі мяне кудысьці далей за вёску. 
Прыйшла я на знаёмы ўзлесак… гляджу вакол і пачы-
наю ўспамінаць сваё вясёлае дзяцінства. Як хораша 
было тут гуляць з Сашкам…Сашка… А які ён цяпер? 
Такі ж невысокі і худы, ці мужны і прыгожы? Цямнела 
ўжо і трэба было ісці дадому, бо мяне ж яшчэ бацькі не 
бачылі пасля пяці гадоў растання. 

         Збіраюся ўжо ісці – і раптам чую: “Таня, Таня, 
гэта ты?” Азірнулася – гэта быў ён, мой самы першы ся-
бар, Сашка. Але ён зусім не падобны на таго хлопчыка, 
якога я бачыла пяць гадоў назад: высокі, мужны. Зусім 
змяніўся. Я глядзела на яго і не магла зразумець, чаму 
я не магу сказаць ні слова, чаму адчуваю, як чырванее 
мой твар? « А ты зусім не змянілася: такая ж маленькая 
і  прыгожая. - Ніяк не думала, што сустрэну цябе тут. 
Даўно ўжо мы тут не гулялі.  - Шмат часу прайшло, але я 
памятаю наша абяцанне.»  І тут я ўспомніла, як калісьці 
на гэтым месцы мы паабяцалі адзін аднаму, што калі 
вырасцем і вырашым зноў вярнуцца ў родныя мясціны, 
то абавязкова сустрэнемся на нашым узлеску…”
         Маміна апавяданне перапыніў званок у дзверы. 
На парозе стаяў тата і трымаў вялікі букет прыгожых 
чырвоных руж. “Са святам цябе, мая Танечка.” Мама 
не  стрымала слёз. Падышла да таты і пяшчотна па-
цалавала ў шчаку. Такое светлае і цудоўнае пачуццё! 
Яно можа пераадолець усе выпрабаванні, калі толькі 
шчыра кахаць і верыць сваёй другой палавінкі. Аб тым, 
што было далей, я спытаюся яшчэ ў мамы, але цвёрда 
вырашыла, што ў наступны раз, калі мы ўсёй сям’ёю 
прыедзем у вёску, я абавязкова адшукаю гэты ўзлесак.

 Ірына Пархімовіч

Крыху пра вечнае
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      Урад Рэспублікі Беларусь і Нацбанк зацвердзілі план 
сумесных дзеянняў з іншымі ўдзельнікамі фінрынку,  якія 
накіраваныя на павелічэнні долі безнаяўных разлікаў у 
рознічным тавараабароце і  абароце платных паслуг 
насельніцтва да 50% да 1 студзеня 2016 года.  
     Набліжаецца “вайна з наяўнасцю”.  Па сутнасці,  ад-
мова ад наяўнасці вельмі карысна:  фінансавыя дамовы 
становяцца больш празрыстымі і займаюць менш часу,  
плюс, дзяржава эканоміць шмат  сродкаў на перавы-
пуск тых банкнот, якія  сталі нягоднымі для ўжывання.
          Гэта той рэдкі выпадак, калі Беларусь знаходзіцца 
на агульнай хвалі: увесь свет імкліва рухаецца да 
безнаяўных грошаў. Згодна нядаўняй штогадовай 

справаздачы WorldPaymentsReport,  у большасці 
краін Еўразвязу на наяўны разлік  даводзіцца толькі 
9% фінпагадненняў,  у ЗША – 7%, у Паўднёвай Карэі 
– усяго толькі 2%.  У Швецыі, судзячы па ўсяму,  рых-
туюцца цалкам адмовіцца ад грошаў: там карткамі 
расплочваюцца нават у аўтобусах і лаўках з кветкамі. 
З іншага боку, аб гэтым можна толькі марыць:  калі бу-
тэльку вады можна будзе аплаціць карткай у ларку ля 
тралейбуснага прыпынку, прама на выхадзе з дворыка,  
якасць жыцця палепшыцца.  Пажадаў піць -  нацапіў 
плашч паверх хатніх трэнікаў ды хуценька збегаў.  З 

іншага боку, канчатковае пераўтварэння грошаў у паве-
тра з’яўляецца мала прыемнай перспектывай.
         Тры гады таму адна мая сяброўка паехала на дзень 
зніжак у адзін з мінскіх гандлёвых цэнтраў і патраціла 
там усе свае грошы, якія на той момант былі на яе ра-
хунку.  Як так атрымалася, яна сама не разумее.  Зда-
ецца, так лёгка ўвайшла ў кураж ад танных коштаў: на-
была адну сукенку, потым іншую,  швэдар маці,  яшчэ 
каралі, потым туфлі, боты і яшчэ нейкія суколкі – майткі 
ў вялікай колькасці.  
           І калі пры аплаце ў адной  з крамаў ёй паведамілі, 
што не дастаткова сродкаў, яна з жахам дастала тэ-
лефон і прачытала дзясятак смс-паведамленняў аб 

спісанні  грошаў з рахунку:  усё правільна -  за ноч яна 
патраціла 14 000 000 рублёў.  З тых часоў  мая сяброўка 
на працягу некалькі дзён здымае ўсе грошы з рахунку  і 
заўжды расплочваецца толькі наяўнымі.
      Лон Джонсан з  Амерыканскай маркетынгавай 
арганізацыі казаў,  што безнаяўныя разлікі, насам-
рэч, стымулююць продажы.  Бо чалавецтва мільёны 
год абменьвала каменчыкі, жалезкі і паперкі: зрока-
вае ўспрыманне гэтых самых плацёжных сродкаў 
псіхалагічна абмяжоўвае ад непатрэбных ці неабавяз-
ковых  пакупак.  

Грошы ратуйцеся!
Надзённае
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      Насамрэч,  простае правіла: калі ў кішэні шмат мане-
так,  я магу сабе дазволіць лішняе.  Як толькі іх становіцца 
мала, трэба спыняцца.  З умоўна абстрактнымі грашы-
ма на банкаўскім рахунку гэта не працуе.
    Вось тыповы прыклад:  прыязджаеш у любы 
гіпермаркет за таннай ежай і  бярэш на гэта 400 000 на-
шых рублёў,  але пакуль ідзеш да касы, набіраеш усяля-
кай дробязі яшчэ на 240 000. Калі б, выходзячы з дому, 
мы бралі з сабою толькі 450 000 рублёў (добра, яшчэ 
50 000  беларускіх рублёў пра запас), то выратавалі б  
сябе ад непатрэбнай сушылкі для рук, пятага набору 
шклянак і т. д.
   Негледзячы на дзяржаўныя ініцыятывы па 
“ўшчамленню кэша ў правах”, людзі па ўсяму свету 
супрацьстаяць гэтаму.  Колькасць тых, хто, як і мая 
сяброўка, здымаюць грошы з карткі і імкнуцца плаціць 
наяўнымі, з кожным годам расце.
       Па дадзеным міжнароднай кампаніі DeLaRue, якая 
з’яўляецца  і паўстаўшчыком спецыяльнай паперы,  
якую выкарыстоўваюць для грашовых банкнотаў,  па-
ступова расце і колькасць фунтаў стэрлінгаў,  еўра і 
даляраў ЗША, якія знаходзяцца ў колазвароце.

     Але ёсць іншы паварот. Некалькі дзён таму я па-
бачыла на вуліцы раскіданыя крэдыткі, якія быццам 
бы выпалі з кішэні.  Спачатку я падумала   знайсці 
ўладальніка па прозвішчы ў якім-небудзь сацсеціве,  
але потым зразумела, што пакуль я дайду да кампута-
ра,  гаспадар ужо ўсе карткі заблакуе і зберажэ свае 
кроўныя. З наяўнымі грашыма, якія выпалі, так не бы-
вае. Ды і кватэрным злачынцам крэдыткі менш цікавыя 

за схаваныя пад матрацам ці ў шклян-
ку купюры.
    Таму пакуль дзяржава не  
забараніла нам карыстацца кэшам 
канчаткова, трэба для сябе выра-
шыць, якая сітуацыя нам больш 
падабаецца – быць абрабаванымі 
кватэрнымі злачынцамі ці раз-пораз 
абкрадаць сябе самога, набываючы 
чарговую шклянку.

 Кацярына Сматрына

Надзённае
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Проста верш

У самоце схілілась галава.
Але тое не самота. А радасць.

Тым… што дыхаеш на поўныя грудзі,
Жывеш, бы ў Хрыста за пазухай - 

Беларусь тое самае месца, далібог.
Тут утульна, цёпла, мякка

(Бывае, дзьме злосны вецер,
але тое не бяды).

Людзі пораз дораць свае ўсмешкі,
Дзе-нідзе і калі-нікалі пачуеш

беларускую мову.
Сэрца захлынецца, захінецца пякучым замілаваннем 

Мілагучнымі гукамі песні, 
Што складзена паводле слоў

Нашанскіх паэтаў.
Усё добра. Паўсюдна светла. Прасякнута ўсё

Надзеяй. Шчырасцю, подыхам, лагодаю…
Але існуе боль. Як па Караткевічу.

За людскія пакуты, страты, беспрасветнасць.
Гэты боль мяшаецца з прагаю, 

Імкненнем
Падзяліцца, паспачуваць – і не даць веры (ні ў якім 

разе!)
На дрэнны канец. Толькі не так.

Такога не бывае. Хіба ж дарэмна 
Складаюцца казкі, чуюцца спевы?

Навошта танчыць, калі не існуе добрага?
Яно ёсць, бо ёсць творчасць.

Таму мы жывем. Зарадзі кахання,
Імпэту, натхнёнасці, проста жадання. Жыць. Жыць веч-

на.
Мы ёсць. Мы існуем дзеля Любові.

І намі рухае жаданне пакінуць след. Хай то вялікі ці 
малы.

Ці то ў дзецях, ці то ў мастацтве –архітэктуры,
Ці то ў вырабе хлеба… Ды што там.

Проста ствараем. Сазідаем. 
Бо мы таксама стваральнікі. То наша існасць.

Нам гэта дадзена, на гэтае маем права.
І проста любім сваё.

Шануем. 

Ганна Саладкевіч

***
А я верыць у казкі хачу.
Так упарта. І так зацята.

Кужаль бачання веры. Скручу.
Непатрэбна. Адмоўнае сальда.

Захінуся ў махровы ручнік. 
Упітае ён вільгаць на скуры.
Нашы жыцці. Ці то ж рухавік.

… А я ў новым ізноў гарнітуры ;)
І вішнёвы кампот на стале.

Ціхі  кубак нібы з парцаляну.
… Хтосьці ў вёсцы чарніцы здае.
Дзесьці горад імчыцца. Каляны.

Ды чырвонае з белым. Віно?
Мабыць, кніга. “Чырвонае з чорным”.

Dolce vita мірская. Альбо.
Не альбо. Толькі шчырасць і вернасць. Напоўна.

Ганна Саладкевіч

Нам проста не хапае шчырасці

Тралейбус. Восеньскія халады.
З базару людзі, кошыкі.

Кандуктар, хлопец малады,
Стаміўшысь, лічыць грошыкі.

Дзядок. І нешта ў руках.
Частуе яблыкам: «Во, вырасціў!»

Падзяка аж да слёз у вачах.
Нам проста не хапае шчырасці.

Яна Мацюшава

Лірыка
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АД ВЫКЛАДЧЫКАЎ:
Корзун М. С.:
Быў іспыт у завочнікаў, і я запытаў пра валхвоў, а сту-
дэнт завочнік адказвае і на “жречество” кажа “жраче-
ство”. Я пачуў, а настрой у мяне быў такі, што не ха-
целася яго збянтэжыць, ды і ўсё астатняе ён правільна 
адказаў.  Я вырашыў высветліць, ці выпадкова ў яго 
вырвалася і задаў астатнія пытанні так, што трэба было 
гэта слова яшчэ раз ужыць.  Высветлілася, што не вы-
падкова…тры разы яшчэ паўтарыў.
Казакоў Ю. Л.:
Прыходзіць студэнт-завочнік на пераздачу і ціха так 
кажа: “А ў мяне хвосцік..”.

***
Здае дзяўчына іспыт. Я пытаюся: ”А Вы, памятаеце 
падзелы Рэчы Паспалітай?” Яна кажа: “Так!” Тады я 
зноў:   «А можаце іх назваць?”. Яна : “А то! Першы, другі 
і трэці”

*** 
Студэнт-завочнік пытае шлях:
-Дзе кафедра? 
-Якая кафедра?
-Гістарычная...

АД СТУДЭНТАЎ:
Даўгяла М. С.:
 «...карат Савецкага карат Саюза...»
 «..сярэдне, карат, вечча..»
На заліку:
-Вы добра адказваеце, але ў Вас шмат, карат, слоў-
паразітаў
Перзашкевіч А. В.:
Што, незразумела напісаў? Ай, нядобры які! (аб 

Хамурапі).
Трэба своечасо-
ва і ў правільным 
месцы грабніцу 
ставіць…
Раманоўскі  
І. Ф.:
«Ніколі не абя-
цай таго, чаго не 
зможаш паабя-
цаць зноў.»
Цяплова В. 
А.:
« . . . г э т ы 
цудоўны пры-
клад неаготыкі 
знаходзіцца на 
Кальварыйскіх могілках, куды я вас і запрашаю!»
Александровіч С. С.:
«А ну, узялі асадкі і ў сутаргавых рухах пачалі запісваць!»
«Што, смешна? Зараз я засмучу вас да немагчымасці!»
Міхайлец М. А.:
 «Бушмены -гэта племя ў Афрыцы, а не людзі Буша!»
Фядосік В. А.:
«..ішлі на вайну з-за грошай: то жонцы сукенку трэба 
набыць, то сыну – кампутар...»
«..старажытныя грэкі клаліся пад танкі..»
«Гамэр існаваў, пра гэта сведчыць ягоны бюст на на-
шай кафедры».

Дзень добры, шаноўныя чытачы! Пасля нядоўгага растання, я зноў  з вамі і ў мяне 
для вас сюрпрыз. На гэты раз нас парадавалі як выкладчыкі, так і студэнты!

Галоўны рэдактар: 
Кацярына ДЗЕГЦЯРОВА 
Нам. галоўнага рэдактара: 
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Кацярына Дзегцярова
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Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй рэдактараў.  
Вашыя заўвагі,  прапановы  дасылай-
це на адрас:
 katya.degtyare@mail.ru. 
http://vk.com/public_nika hist.bsu.by 
=>cтуд жиз=>пресса Тэлефануйце: 
+375298129669 (Кацярына) Тыраж 299 
экз.

Спадзяюся, вам спадабалася. 
Свае назіранні за выкладчыкамі 
і студэнтамі дасылайце на адрас 

karina_krotova@mail.ru. Шчыра дзя-
кую за ўвагу.

Кліа :)


