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“Пазіцыя такая: усіх разумею, усіх шка-
дую”

ГАСЦЁЎНЯ

Інтэрв'ю з мудрым і 
пазітыўным чалаве-
кам, прафесарам ка-
федры музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў, 
Аляксандрам Аляк-
сандравічам Гужа-
лоўскім безумоўна 
прынясе вам радас-
ць і спакой у новым 
навучальным годзе.
Аляксандр Аляксан-
дравіч, раскажыце, 
калі ласка, дзе Вы 
нарадзіліся? Чым за-
помніліся Вам дзя-
цінства і юнацтва?
Я мінчанін, пер-
шыя мае ўспаміны пра 
Мінск- гэта сярэдзі-
на 60-ых гг мінулага 
стагоддзя, баракі на 
камароўцы. Вось та-
кое цмяннае першае 
асэнсаванння сябе, як 
чалавека. А дзяцін-
ства, больш свядомае 
юнацтва прайшло ўжо 
ў Трэцім доме саве-
таў,  там, дзе нарад-
зіўся Максім Багда-
новіч. І там я пражыў 
20 год. Такія успамі-
ны, такі мой Мінск.
Назавіце Ваша любі-
мае месца ў Беларусі.
Не задумваючыся, ад-
казваю – Гара  Маяк 
у Браслаўскім раёне 
Віцебскай вобласці, 
адкуль бачна 5 азер.
Які быў шлях фар-
міравання Вашых на-
вуковых інтарэсаў? 
Шлях быў вельмі про-
сты. Я скончыў гіста-

рычны факультэт, пай-
шоў працаваць у музей 
ВАВ экскурсаводам, 
потым навуковым су-
працоўнікам. Так я 
упершыню сутыкнуўся 
з гісторыяй, з пер-
шакрыніцамі. І адна-
часова мне было вель-
мі цікава зразумець, 
спасцігнуць важны фе-
намен культурнага, 
сацыяльнага жыцця – 
музей. І я вырашыў па-
ступаць, вучыцца да-
лей. Я паехаў ў Маскву 
паступаць у аспіран-
туру па спецыяльнас-
ці музеязнаўства. У 
Савецкім Саюзе гэта 
была адзіная ў 1988 
годзе аспірантура 
для музейных работ-
нікаў. Скончыў, аба-
раніў дысертацыю па 
гісторыі беларускіх 
музеяў і вярнуўся ў 

Мінск, а ў 1992г. быў 
ужо з дыпломам кан-
дыдата гістарычных 
навук па спецыяльна-

сці музеязнаўства..
Якія крытэрыі з'яўля-
юцца для Вас па-
казальнікамі пра-
ф е с і я н а л і з м у ?
Па-першае, рабо-
та павінна дастаўля-
ць задавальнен-
не. Па-другое, 
прафесіянал павінен 
самаўдасканальвацца.
Вы не так даўно вы-
далі кнігу пра сэкс-
уальную рэвалюцыю ў 
БССР. Што натхніла 
звярнуцца да гэтай 
з'явы ў развіцці бе-
ларускага грамадства? 
Натхніла нейкая абса-
лютна недаследавана-
сць гэтай праблема-
тыкі, я маю на ўвазе 
эксперыменты ў галіне 
сямейна-шлюбнай сфе-
ры, якія праводзіліся 
ў БССР у 1920-ыя гг. 
Даследаваць было што 

і пісаць было пра што. 
Кніга не пра сэкс, а 
пра свабоду. Я лічу, 
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гэта цэнтральная тэма 
XX ст. – імкненне    
чалавека да асабістай 
сацыяльнай свабоды. 
Прынамсі ва Усход-
няй Еўропе ставілі-
ся пытанні свабоды 
і несвабоды, жадан-

не адных абмяжава-
ць асабістую свабоду 
другога. Я стаміўся 
адказваць журналі-
стам, 11 інтэрвью 
даў і ўсе пытанні пра 
сэкс, гэта камерцый-
ны ход выдаўцоў, пры-
мусілі мяне так на-
зваць кнігу. На самай 
справе, кніга пра 
вельмі важныя мадэр-
нізацыйныя зрухі, 
якія адбываліся ў бе-
ларускім архаічным 
традыцыйным грамад-
стве пад уздзеяннем 
рэвалюцыйных працэсаў 
і новай ідэалогіі.
Раскажыце пра са-
мую важную для Вас 
стажыроўку за мяжой.
ЗША, выйграў прэ-
стыжную стыпендыю 
Фулбрайта. Я атрымаў 
магчымасць 4 меся-
цы, так скажам, са-
маўдасканальвацца, 
слухаць лекцыі, па-

дарожнічаць, глядзець 
музеі, тагачасныя 
амерыканскія музейныя 
праэкты, працаваць у 
бібліятэках, усе звы-
чайна. Якое жыцце на-
вукоўца? Бібліятэка. 
А маё яшчэ і музей, 
мой прафесійны абавя-
зак наведваць новыя 
выставы, за тое, што 
людзі плацяць грошы 
У мяне была фінанса-
вая добрая магчымасць 
і ў мяне быў выдадт-
ны супервайзер, адзін 
з лепшых спецыялістаў 
па выкарыстанні су-
часных камп'ютэрных 
тэхналогій у рабоце з 
культурнай спадчынай.
Ёсць такі чалавек, 
які глабальна паў-
плываў на Ваш лёс?
Канешне, маці. Яна 
першая, хто глабальна 
паўплывала, дала мне 
жыццё. Жонка паўплы-
вала таксама глабаль-
на, кантралюе мяне, 
каб я паводзіў сябе 
добра. Вось гэта мае 
кантралёры, і больш 
ніхто не патрэбны.
Чаму Вас на-
вучылі студэнты? 
Навучылі і вуча-
ць увесь час быць у 
добрай форме, інтэ-
лектуальнай, фізіч-
най, маральнай, якой 
заўгодна. Я вель-
мі ўдзячны лесу, што 
працую ў моладзевым 
калектыве, які не да-
зваляе мне пакрыцца 
плесенню, стаць ста-
рым камнем замшэлым.
Што Вас ра-
дуе кожны дзень?

Я падыхожу да так зва-
нага “залатога ўзро-
ста”, узроста шчас-
ця, калі радуе ўсё, 
кожная праява жыцця, 
неба, сонейка  Я аб-
салютны дзэн-будыст. 
Пазіцыя такая: усіх 
разумею, усіх шкадую.

Бліц-апытанне
Якасьці, якія Вам 
больш за ўсё пада-
баюцца ў людзях?
Шчырасць, індывіду-
альнасць павінна быць 
абавязкова ў чала-
века, надзейнасць – 
важная якасць, і, ка-
нечне, смеласць, якой 
не хапае беларусам.
Ваш літаратурны герой?
Герой – той, хто ад-
павядае твайму мен-
тальнаму, духоўнаму, 
інтэлектуальнаму ста-
ну. У дзяцінстве быў 
Том Соер, потым Шэр-
лак Холмс, Капітан 
Нэма, Астап Бэндэр, 
тады было зразумела, 
дзе белыя, дзе чор-
ныя, дзе добрае, дзе 
дрэнные, зараз ужо я 
сталы чалавек, ужо 
не зусім усё зразу-
мела, таму мне бліжэй 
такія персанажы, як 
Гары Галер, “Сцяпны 
воўк” Германа Гесэ.
Гістарычныя пер-
санажы, якія 
Вас натхняюць?
Тыя, якія пасоўвалі 
межы асабістай са-
цыяльнай свабоды: 
М. Гандзі, В. Га-
вел, Васіль Быкаў.

Яўгенія Есько
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RetroWave Capusta: 84

Нядаўна Студэнцкі Саюз 
гістарычнага факуль-
тэта арганізаваў адну 
з найважнейшых падзей 
навучальнага года – 
капуснік! На гэты раз 
арганізатары абралі 
незвычайную рэтра-тэ-
матыку. Цэлы дзень на 
факультэце грала му-
зыка 1970-х – 1990-х 
гг. Кожны жадаючы мог 
пагуляць ў прыстаўку, 
паглядзець касеты на 
відэамагнітафоне, па-
брацца шлюбам у лепшых 
традыцыях савецкага 
сельсавету. А ў 44 аў-
дыторыі ладзілася са-
праўдная дыскатэка са 
святламузыкай і мілымі 
сэрцу хітамі! Усе студ-
саюзаўцы апрануліся ў 
тэматычнае олдскуль-
нае адзенне, чым да-
поўнілі рэтра-атмас-
феру на факультэце!  
Пасля работы зон інтэ-
рактыву пачалася га-
лоўная частка свята 
– выступы першакурс-
нікаў! Хацелася б асоб-
на адзначыць адмысло-
ва стылізаваны вялікі 
гадзіннік, што ўпрыго-

жваў сцэну і змяшчаў 
лічбу новага года ў 
жыцці гістфаку – 84-га. 
Кожная група прад-
ставіла свой прома-
ролік і творчы нумар 
на сцэне. Лейтматы-
вам выступаў усіх груп 
стала тэма старых жар-
таў: першакурснікі 
ледзь не “прымушаныя” 
жартаваць над выклад-
чыкамі, з якімі яны 
пакуль што не знаё-
мыя; над студэнтамі, 
што выпусціліся даў-
но; над збітымі тэмамі 
а-ля ўнёскаў у БРСМ. І 
таму сёлетнія студэнты 
першага курсу вырашылі 
стварыць сапраўд-
ную рэвалюцыю ў гэтай 
тэме, зламаць сістэму. 
1-я група заснавала 
ўвесь свой нумар на 
пошуку нязбітых жар-
таў. 2-я таленавіта 
паказала гледачам па-
родыю на гістфакаўскую 
вахту і ахоўніка і шу-
кала першае месца. 
Асабліва гледачам “за-
йшло” відэа са спарто-
вай залі з нашымі па-
важанымі выкладчыкамі 

фізічнай культуры. 
Студэнты 3-й групы па-
смяяліся самі над са-
бой з таго, што доўга 
не паказвалі клас на 
капусніку; гарманіч-
на спалучылі новыя і 
старыя жарты, а так-
сама парадавалі гледа-
чоў пераробленай пес-
няй гурта “Ленинград 
– Вояж” і хлапушкамі 
ў канцы выступу. Пер-
шакурснікі 4-й групы 
вычытвалі жарты з газе-
ты і шукалі эліксір для 
павелічэння прадуктыў-
насці. Першакурснікі 
5-й групы смяяліся з 
таго, што не перамаглі 
на Анусіна, і жарта-
валі над жартамі. 6-я 
група, адпаведна са 
сваім профілем, пера-
несла нас у Ноч музе-
яў. А 7-я група правяла 
сапраўдны Гістфак-батл 
на нашай сцэне.
У выніку, пасля доў-
гага чакання, пера-
могу нарэшце здабыла 
3-я група, нумар якой 
рэальна выбіўся сярод 
шэрагу іншых высту-
паў. А адзін з цэн-
тральных персанажаў 
нумару – Цімафей Мель-
нікаў – стаў лепшым 
акцёрам капусніку. 
Цімафей падзяліўся з 
намі сваімі эмоцыямі:
 - Гэта было неймавер-
на! Феерычнае мерапры-
емства, якое гістфак 
выяўна запомніць на-
доўга. Перадаць сло-
вамі ўсе пачуцці і 
эмоцыі, што былі пе-
ражыты за гэты кароткі 
вечар, я лічу, немаг-
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чыма. Многія згадзяц-
ца з маёй думкаю. Я 
ўдзячны ўсім людзям, 
якія так або інакш мелі 
дачыненне да ўсяго, 
што адбывалася на та-
кой сапраўды гістарыч-
най падзеі. Я ніколі 
не забуду гэты дзень!
Тытул лепшай жаночай 
ролі атрымала таксама 
студэнтка групы-пера-
можцы Кацярына Шкут:
- Я на самой спра-
ве не мнагаслоўна, 
але гэта было вель-
мі і вельмі здорава!
Я вельмі рада, што 
была часткай гэтага.    
Другое месца ўзя-
ла 2 група, а брон-
за дасталася дакумен-
тазнаўцам – 7 групе.
Сваім меркаваннем 
пра свята падзяліў-
ся “зорка” выступу 1 
групы Захар Саўчук:
 - Як прайшоў капуснік? 
Калі вы там былі, то 
такія пытанні заліш-
нія, як мне здаецца! 
Тыдні падрыхтоўкі не 
прайшлі задарма, усе 
каманды паказалі паў-
нейшае “мяса”! Асоб-
ны рэспект малдоўскаму 
сябру з 3-яй групы! Ах 
да, гэта ўсяго размін-
ка перад капустай БДУ, 
там мы заззяем яшчэ 
ярчэй. Усім чылл!
На нашым свяце, апра-
ча студэнтаў і выклад-
чыкаў, прысутнічалі 
і выпускнікі факуль-
тэта. Адзін з такіх, 
Мікіта Чырыца, з ра-
дасцю выказаў нам свае 
думкі пра капуснік з 
пункту гледжання ча-
лавека дасведчанага:
 - На капуснік я тра-
піў выпадкова, але не-

дарма. Чакаў простай 
сустрэчы са знаёмымі, 
якіх, на жаль, на фа-
культэце засталося 
зусім няшмат, простых 
размоў і лёгкага пра-
менаду па такіх знаё-
мых, але ўжо забытых 
калідорах роднага фа-
культэта. Аднак мяне 

прыемна здзівілі вы-
ступы першакурснікаў; 
даўно не бачыў тако-
га ўзроўню падрыхтоўкі 
і самааддачы. Цяпер 
зусім нястрашна за бу-
дучыню факультэцка-
га жыцця; відаць, што 
маладое пакаленне не 
выпусціць сцяг самага 
шалёнага факультэта, 
падхопіць яго са сла-
беючых ад дыпломаў рук 
старшакурснікаў і ве-
села панясуць наперад, 
да новых здзяйснейн-
няў і новых перамог!
Капуснік пакінуў шмат 
уражанняў і ў выкладчы-
каў. Лілія Уладзіміраў-
на Бярэйшык, намеснік 
дэкана па вучэбнай 
і выхаваўчай рабо-
це, падзялілася сваімі 
думкамі наконт свята: 
-Я лічу, што гэта адзін 
з лепшых Капуснікаў, 

якія ў нас праходзілі. 
Мне, ды і ўвогуле ўсім, 
ён вельмі спадабаўся. 
А яшчэ мне вельмі спа-
дабалася, што падрых-
тоўка да свята вялася 
сумесна як са старша-
курснікамі, так і з 
выпускнікамі – вось 
такое ў нас братэр-

ства гістфакаўцаў! 
Гэта вельмі прыемна. 
Вось такім вясёлым, 
урачыстым, шалёным 
склаўся наш капус-
нік-2018! Ад рэдкале-
гіі хочацца асабліва 
выдзеліць менавіта яго 
па ўзроўні падрыхта-
ванасці ўдзельнікаў і 
арганізатараў. Разам 
яны стварылі сапраўд-
нае светлае свята, 
“запалілі” факультэт, 
падарылі нам радас-
ць! Велізарную пад-
зяку выказваем Сту-
дэнцкаму Саюзу і яго 
старшыні Крысціне 
Аралінай за бліскучую 
работу! Чакаем вашых 
наступных імпрэз!

Марына Дубатоўка
Марта Ляцко
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Стагоддзе, як скончылася Першая сусветная вайна

    Сто год таму, 11 
лістапада 1918 г. 
скончылася Першая 
сусветная вайна. Гэты 
ўзброены канфлікт 
кардынальна змяніў 
палітычную карту све-
ту. На месцы чатырох 
разбураных імперый 
з’явіўся шэраг новых 
незалежных дзяржаў, 
кожная з якіх ім-
кнулася здабыць сваё 
“месца пад сонцам”. 
Кардынальна змяніла-
ся грамадская мараль 
і свядомасць. Вера ў 
выключна пазітыўны 
характар тэхнічнага 
прагрэсу знікла. У 
творчасці запанавалі 
мінорныя сюжэты, што 
яскрава адлюстравалі 
прадстаўнікі “стра-
чанага пакалення” ў 
літаратуры. Як зда-
валася многім, Еўро-
па, а магчыма і ўся 
сусветная цывіліза-
цыя, уступілі ў эпоху 
заняпаду. Такім быў 
канец Першай сусвет-
най вайны і яе на-
ступствы. Нават для 
многіх краін-пера
можцаў гэта была 

перамога з вель-
мі горкім смакам, 
які два дзесяцігоддзі 
атручваў хісткія ас-
новы ілюзорнага міру. 
Восенню 1918 г. 
ужо было зразуме-
ла, хто пераможа 
ў вайне. Германія, 
Аўстра-Венгрыя, Ас-
манская імперыя і 
Балгарыя не маглі 
спыніць наступ пра-
ціўнікаў. Адна за 
адной, гэтыя краі-
ны выходзілі з вай-
ны, падпісваючы пе-
рамір’я. Больш усіх 
трымалася Германія. 
Урад Макса Бадэнска-
га спрабаваў знай-
сці больш прыемнае 
выйсце з гэтай ва
еннай катастрофы для с

сваёй краіны, ад-
нак 3 лістапада 1918 
г. нямецкія матро-
сы і рабочыя ў г. 
Кіле ўзнялі паўстан-
не. Рэвалюцыя хут-
ка распаўсюдзілася 
на ўсю краіну, а ўжо 
9 лістапада кайзер 
Вільгельм ІІ адмовіў-
ся ад прастолу і збег 
за мяжу. Для новых 
уладаў першасным і га-
лоўным пытаннем было 
ўсталяванне міру. 
У 5 гадзін 10 хвілін 
раніцы 11 ліста-
пада 1918 г. у 
Камп’енскім лесе ў 
чыгуначным вагоне 
французскага марша-
ла Фердынанда Фоша 
было заключана пе-
рамір’е, згодна якому 
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баявыя дзеянні павін-
ны былі скончыцца у 
гэты ж дзень у 11:00 
па мясцовым часе. Не 
гледзячы на відавочны 
канец вайны, раніцай 
11 лістапада баявыя 
дзеянні на некаторых 
участках фронту пра-
цягваліся, што пры-
вяло да новых, апош-
ніх у гэтай вайне, і 
шчыра кажучы марных 
ахвяр. Апошнім сал-
датам, які загінуў 
у Першай сусветнай 
вайне, лічыцца ра-
давы арміі ЗША Генры 
Гюнтар, які быў за-
стрэлены кулямётнай 
чаргою ў 10:59. Праз 
хвіліну баявыя дзе-
янні на ўсім фронце 
былі скончаныя, аб 
чым абвясціў 101 сім-
валічны залп з гар-
мат. Першая сусвет-
ная вайна скончылася. 
Германія і яе саюз-
нікі прайгралі вай-
ну. Аднак і для сал-
дат-пераможцаў Першая 
сусветная вайна была 
жудасным выпрабаван-
нем, якое наўрад ці 
хто з іх пагадзіўся 
бы яшчэ раз прайсці.
Не засталася гэта 
падзея незаўважа-
най і для Беларусі. 
На нашых землях Пер-
шая сусветная вай-
на фармальна скончы-
лася 3 сакавіка 1918 
г. з заключэннем Бр-
эст-Літоўскага міру. 
13 лістапада 1918 г. 
савецкі ўрад дэнанса-
ваў мірны дагавор з 
Германіяй, а неўзаба-

ве Чырвоная армія па-
чала асцярожны наступ 
на тыя беларускія па-

веты, з якіх сыход-
зілі нямецкія войскі. 
Памяць пра Першую 
сусветную вайну ўвесь 
гэты час не знікае з 
чалавечых галоў. Па-
цыфісты-ўдзельнікі 
той вайны, сярод якіх 
быў і Эрых Марыя Рэ-
марк, да канца жыц-
ця будуць выступаць 
супраць любой вай-
ны як сродку рашэння 
міжнародных канфлік-
таў. Рэваншысты-ўд-
зельнікі вайны, сярод 
якіх Адольф Гітлер і 
Беніта Мусаліні, да 
канца жыцця будуць 
імкнуцца перагледзі-
ць вынікі той вый-
ны, у тым ліку праз 
новую, яшчэ больш 
разбуральную вайну. 
Адольф Гітлер нават 
адшукае той самы ва-
гон Фердынанда Фоша, 
а ў 1940 г. у тым са-
мым Камп’енскім лесе 
і ў тым самым вагоне 
прыме капітуляцыю ад 
французскіх войскаў. 
Другая сусветная вай-
на для многіх людзей 

па сваёй значнасці і 
жорсткасці засланіла 
сабой Першую сусвет-
ную. Аднак чалавецтва 

не забылася на кан-
флікт 1914–1918 гг. У 
апошнія гады ў сувязі 
з рознымі юбілей-
нымі падзеямі ціка-
ваць да гэтай вайны 
толькі ўзмацнілася. 
11 лістапада 2018 
г. у Францыі адбылі-
ся ўрачыстыя мера-
прыемствы з нагоды 
100-годдзя сканчэн-
ня Першай сусветнай 
вайны, на якіх пабы-
ваў і прадстаўнік ад 
Рэспублікі Беларусь 
– старшыня Савета Рэ-
спублікі Міхаіл Мяс-
ніковіч. Хочацца ве-
рыць, што чалавецтва 
ніколі не забудзецца 
на гэтую жудасную ка-
тастрофу і зможа вы-
несці з яе гісторыі 
неабходныя ўрокі, а 
лік сусветных вой-
наў заўсёды спыніц-
ца на лічбе два… 

Яўген Бодрыкаў
Сяргей Козел
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Ужо на працягу двух 
апошніх нумароў “Нікі” 
мы размаўляем з вы-
кладчыкамі, якія жылі 
ў Першым інтэрнаце, 
што на Свярдлова, аб 
іх часе, праведзеным у 
“капейцы”, аб тым, што 
іх турбавала, і аб тым, 
што і цяпер успаміна-
юць з усмешкай. Вашай 
увазе мы прадстаўляем 
трэцюю частку гісто-
рый, якія вы наўрад ці 
маглі б пачуць, калі б 
не наша рэдкалегія!:)
Навагродскі Тадэвуш 
Антонавіч, прафесар, 
доктар гістарычных на-
вук жыў у інтэрнаце ў 
1985 г. другі семестр 
да арміі і пасля ар-
міі ў 1987-1988 гг., 
а калі пачаўся рамонт, 
то жылі ў інтэрнаце 
індустрыяльнага тэх-
нікума на вул. Мату-
севіча. “Шмат часу 
праводзілі ў чытальнай 
зале на другім і трэ-
цім паверхах. Збіралі-
ся аднакурснікамі на 
чаяванне, адзначалі 
дні нараджэння разам, 
танцавалі на дыскатэцы 

каля вахты на першым 
паверсе. Праводзілася 
шмат мерапрыемстваў. 
Размаўлялі вечарамі з 
аднагрупнікамі. У го-
сці прыходзілі сту-
дэнты-мінчукі. Была 
цудоўная атмасфера, 
добра гаварылі, сябра-
валі. У мяне былі су-
седзямі па пакоі за-
межныя студэнты з 
Эфіёпіі і Лаоса. Вель-
мі дружна жылі, шмат 
гутарылі, цікавіліся 
звычаямі і традыцыямі 
адзін аднаго. Адзін 
з іх выкладае філа-
софію ва ўніверсітэ-
це Адыс-Абебы. З дру-
гім пасля заканчэння 
ўніверсітэта неяк пе-
расталі мець зносіны.
Не падабаўся ў інтэр-
наце строгі прапускны 
рэжым: госці заходзілі 
толькі па дакумен-
тах. Пасля 23:00 маглі 
не пусціць у інтэр-
нат, калі спазняўся.
Святы адзначалі ўсе, 
калі не ехалі да баць-
коў. Але часцей бывала, 
што менавіта на святы 
ехалі дадому: Каля-

ды, Новы год, Вялікд-
зень. Гатавалі простыя 
стравы: пяклі бульбу, 
рабілі яечню, варылі 
макароны, супы. Час-
цей за ўсё разагравалі 
гатовыя стравы, якія 
прывозілі ў велізарнай 
колькасці ад бацькоў”.
Паддубская Алена Фёда-
раўна, дацэнт кафе-
дры гісторыі Беларусі 
новага і навейшага 
часу, так адгукаец-
ца пра досвед жыцця ў 
інтэрнаце: “У інтэрнат 
я патрапіла дастат-
кова позна - толькі 
на 4 курсе. Да гэта-
га даволі доўга жыла ў 
сваіх мінскіх родзічаў 
і з інтэрнацкім жыццём 
была знаёмая вельмі 
павярхоўна. Прызнаюся, 
што ў інтэрнат бацькі 
адпраўлялі мяне з жар-
тамі і з пажаданнямі 
трымацца, бо, калі пе-
ралічваць рэчы, якія я 
не люблю рабіць, адно 
з першых месцаў займае 
нелюбоў да прыгатаван-
ня ежы. “Памрэш з го-
ладу або палюбіш гата-
ваць!” - дабраслаўлялі 
мяне бацькі! “Я так 
проста не здамся!” – 
думала я. Справа ў тым, 
што ўсе мае сябры, якія 
жылі ў інтэрнаце, не 
толькі любілі, але і 
ўмелі гатаваць. А най-
лепшы сябар пастаянна 
глядзеў кулінарныя пе-
радачы, чытаў пра са-
крэты майстэрства зна-
камітых кухараў, шукаў 
новыя, незвычайныя 
рэцэпты, кожны вечар 
спрабуючы рэалізоўваць 
здабытыя веды на сваёй 
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кухні. І я, незалеж-
на ад дня тыдня і пары 
года, ішла з талер-
кай і сталовымі прыбо-
рамі, каб дэгуставаць 
тое, што было прыгата-
вана. Ужо сёння, калі 
прыходзіцца гатава-
ць самой, я з цеплы-
нёй успамінаю залатыя 
часы майго студэнцтва 
і жыцця ў інтэрна-
це, калі я каштавала 
стравы высокай кухні:)
А на кухні блока, дзе 
жыла я, дзейнічаў сво-
еасаблівы “дыскусійны 
клуб”, куды часта пры-
ходзілі мае аднакурс-
нікі і сябры. Што там 
толькі не абмяркоўва-
лася! Палітычныя наві-
ны і навіны культуры, 
новыя кнігі і артыку-
лы, экзамены і семіна-
ры! Зараз, успамінаю-
чы тыя абмеркаванні і 
спрэчкі да позняй ночы 
(а часам і да раніцы), 
робіцца смешна, але ў 
той час нам усім пада-
валася, што мы – вель-
мі сур’ёзныя гісто-
рыкі з арыгінальным 
поглядам на шмат якія 
гістарычныя праблемы. 
Амаль з усімі інтэр-
нацкімі сябрамі мы 
працягваем кантакта-
ваць і сёння: пастаян-
на бачымся, лістуемся, 
спрачаемся (з гадамі 
спрэчкі робяцца яшчэ 
больш працяглымі), 
ходзім (а часам на-
ват і ездзім, бо жыц-
цё раскідала па розных 
краінах) адзін да ад-
наго ў госці, а з Аляк-
сандрам Вячаслававічам 
Бурачонкам нават пра-
цуем на адной кафедры”. 
Шынкевіч Юлія Фёдараў-

на, метадыст: “У «ка-
пейку» мы засяляліся 
адразу ж пасля ка-
пітальнага рамонту ў 
2000 годзе. Уражанні 
былі самыя што ні на 
ёсць станоўчыя: новая 
мэбля, кухня і санву-
зел у блоку, пакоі на 
дваіх! Вясна, усё квіт-
нее, а мы цягаем рэчы з 
«двойкі» ў «капейку».
Вольнага часу было 
даволі шмат. Тады 
камп’ютары і мабільныя 
тэлефоны можна было 
па пальцах пералічы-
ць. Таму вольны час 
мы займалі зносінамі, 
хадзілі адзін да адна-
го ў госці. Адзін час 
штовечар прападала ў 
склепе «капейкі». Мала 
хто ведае, што некалі 
там грунтаваўся рыцар-
скі клуб «Калюмны». 
Хлопцы даспехі і зброю 
рабілі, трэніраваліся, 
абмяркоўвалі паста-
ноўкавыя баі і выступы, 
касцюмы рыхтавалі 
на рыцарскія фэсты.
Наконт праблем не 
магу нічога сказаць: 
ці то з памяці сцер-
лася, ці то сапраўды 
іх не заўважалі тады. 
Не падабалася толь-
кі высяленне на лета.
А запіскі чаго кашта-
валі?! Калі яшчэ не 
было мабільных тэле-
фонаў, бацькі ці сябры 
тэлефанавалі на вахту, 
а вахцёры ці аператрад 
запісвалі інфармацыю: 
каму, што, пра што. 
Пакой яшчэ можна было 
разгледзець, а вось 
інфармацыя магла быць 
перакручана ў меру 
сапсаванасці таго, хто 
прымае паведамленне.

Гатавала я заўсёды: і 
баршчы, і піцы, і сма-
жаніну, і проста буль-
бачку смажаную. Ды і 
як можна было не га-
таваць на сваёй не-
вялікай кухні. У нас 
заўсёды было што па-
есці. Знаёмыя хлопцы 
прыходзілі то на абед, 
то на вячэру. Дарэчы, 
толькі ў інтэрнаце я 
даведалася, што ма-
янэз - гэта асобная 
гатовая страва, якую 
можна есці як заўгод-
на і з чым заўгодна. 
І наогул ежа - гэта 
не абавязкова смачна!
Падставы для свята ча-
сам і не трэба было 
– дастаткова проста 
сабрацца добрай кам-
паніяй. Абавязкова ад-
значалі Дзень студэн-
та, Хэлоўін, Новы год, 
Дзень Св. Валянціна. 
Без розыгрышаў і пры-
колаў таксама немагчы-
ма ўявіць ні адну веча-
рыну. На маё 20-годдзе 
мяне пляснулі тварам 
у торт, які я ж сама 
спякла да свята. Весе-
ла было, не тое слова.
Пакой 302б стаў на-
шым другім домам на 
бліжэйшыя некалькі га-
доў. Кампанія ў нас 
ужо тады падабралася 
добрая. Мы жылі ў па-
коі ўдзвюх з аднагруп-
ніцай. Так і сябруем да 
гэтага часу, цяпер ужо 
сем’ямі. Суседзямі па 
блоку былі яшчэ дзве 
мае аднакурсніцы (адну 
з іх сапраўды ведаеце 
- Аліна Яўгенаўна Ве-
рамейчык) і дзяўчынкі 
з першага курса”.

Рэдкалегія
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Памятаеце пра “махавік 
часу” з Гары Потэра? 
У апошні час лёгка 
прыйсці да высновы, 
што хтосьці ў дэкана-
це распаўсюджвае такі 
дывайс сярод студэн-
таў.  Сто адсоткаў – 
ёсць ён у выдатнага 
студэнта, актывіста 
і паэта Аляксан-
дра Паршанкова. 
Прывітанне, Аляк-
сандр, як справы?)

Дзень добры. Жывы. 
Так я звычайна ад-
казваю. Гэта ж са-
мая прыемная навіна!  
Як жывецца на 
трэцім курсе? 
Працы шмат. Італьян-
скія гуманісты пад-
зялялі час чалавека на 
otium (карысны дасуг) 
і negotium (працоўны 
час). У мяне такога 
дасуга няшмат, а ха-
целася б болей! Пра-

блема ў тым, што калі 
чалавек робіць толькі 
тое, што ад яго па-
трабуюць, ён выход-
зіць у цвёрды нуль. 
Калі ж ты хочаш не-
чага дасягнуць, мець 
права нешта сказаць 
такое, чаго да цябе 
не гаварылі, то трэба 
выходзіць на ступень 
+1. Значыцца – самому 
ставіць задачу, а гэта 
цяжка, прынамсі для 
мяне. Тут трэба доў-
га думаць, разважаць.
Што тычыцца навучан-
ня, то старажылы па-
пярэджвалі, што на 
трэцім курсе ляг-
чэй вучыцца. Веда-
еш? Падтрымліваю поў-
насцю. Гэта праўда.
Ці хапае на ўсё часу?
Адназначна не! Каб 
было больш ¬– столь-
кі б зрабіў! Вельмі 
шмат задумак розных, 
але фізічна немагчы-
ма выканаць. Нічо-
га не паспяваю! Ка-
жуць мне, што трэба 
звужаць свае апеты-
ты і кругагляд. Лічу, 
што пакуль так рабі-
ць не трэба, прыйдзе 
час – само звузіцца. 
Мае віншаванні з вы-
даннем кнігі вершаў! 
Распавядзі крыху аб 
сваім творчым жыцці, 
што цябе стымулюе, 
што захапляе, як 
“прыходзяць” вершы?
Вялікая асалода для 
мяне асэнсоўваць, што 
я нешта ствараю, што 
я не плевелы. Не пу-
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стазелле… Паэзія мне 
дапамагае. Вельмі! 
Вершы прыходзяць, са-
праўды… Неадчуваль-
на. Лёгка. З паветра 
нараджаюцца. Я часам 
выходжу на прагул-
ку і лаўлю натхнен-
не. Я ведаю аднекуль, 
што вось сёння неш-
та злаўлю. Збіраюся і 
іду. І атрымоўваецца. 
Я запісваю прама на 
вуліцы. Адзін сказ, 
слова нават! Пасля 
можа месяц прайсці, 
але верш будзе, аба-
вязкова! Зразумела, 
што і працаваць трэ-
ба шмат над вершамі. 
Гэты радок выдаліць, 
тое-сёе падправіць. 
Іншыя вершы знішта-
жаю… Паэзія – гэта не 
так лёгка, як здаецца. 
Калі нічога не пішац-
ца, то адчуванне, што 
ты і няварты нічога, 
што пусты. Гэта цяж-
ка выкараніць. Натх-
няе мяне што заўгод-
на. Бывае, прама ў 
мастацкім музеі нешта 
занатоўваю перад кар-
цінамі. Шчырыя люд-
зі натхняюць, сябры. 
Кожны раз – як пер-
шы. Ну, і Бог дапама-
гае, як жа па іншаму! 
Якую частку твайго 
жыцця займае гістфак? 
Вялікую, відаць. Але, 
напэўна, не сам гіст-
фак – людзі. Тут і пы-
танне можа трэба крыху 
іншае. Гістфак – лад-
на, а вось гісторыя! 
Я ж у гісторыі вару-
ся, жыву ў інтэрнаце 
разам з гісторыкамі, 

кожны дзень амаль пра-
цую са старымі рэчамі, 
кнігамі і гэтак да-
лей. Гісторыя, атры-
моўваецца, маё жыццё. 
А гістфак жа толькі 
частка гісторыі. Род-
ны дом, ну гэта ба-
нальна, але праўда. 
Так, напэўна, палова 
гістфакаўцаў лічыць. 
Ці ёсць любімыя прад-
меты? Альбо аса-
блівыя выкладчыкі?
Для мяне не існуе 
прадмета, ёсць толькі 
нейкая навуковая пра-
блема. Калі яна мяне 
цікавіць у дадзены 
момант, так і прад-
мет цікавы. Ёсць не-
калькі выкладчыкаў, з 
якімі ў мяне цёплыя 
адносіны. На жаль, 
іх няшмат. Аднак гэта 
тыя людзі, з якімі ў 
мяне прадоўжаны дыя-
лог. Мы абменьваемся 
эмоцыямі, назіран-
нямі, новымі адкрыц-
цямі. Дзякуй Богу, 
што яны ёсць. Вельмі 
важна, каб была су-
вязь паміж студэнтам 
і выкладчыкам. Я іншы 
раз бачу, што выклад-
чыкам нецікава са 
мной размаўляць, ім 
гэта непатрэбна. Сум-
на становіцца, але не 
звяртаю ўвагі, тупаю 
да сваіх “любімых” і 
ўжо як рыба ў вадзе. 
Якія планы на будучыню?
Шмат аб чым мару. Чы-
таць трэба больш. 
З гэтага будзе ўсё 
астатняе. Мы такія 
блізарукія! Навокал 
ужо даўно адказалі на 

пытанні, якія мы толь-
кі ставім перад са-
бой. Цудоўныя, забы-
тыя амаль тэксты XIX 
стагоддзя… Для мяне 
свята – кожны раз, 
калі адкрываю “Веснік 
Еўропы” ці “Часопіс 
Міністэрства Народнай 
Асветы”. А нашы ста-
рыя выданні? Іх трэ-
ба ведаць на памяць!
 Хачу вывучыць ста-
р а ж ы т н а г р э ч а с к у ю 
мову, латынь добра 
ведаць і гэтак далей. 
Зразумела, карыснае 
хачу нешта зрабіць… 
У нас зараз у інтэр-
нэце так мала якаснай 
інфармацыі пра Бела-
русь, мастацтва наша, 
гісторыю. Калі я  гэ-
тую праблему неяк вы-
рашу, то буду лічы-
ць, што як Холмс, 
магу і на дно Рэйхэн-
бахскага вадападу…
Традыцыйна 5 лепшых: 
колер, кніга, пес-
ня, фільм, месца.
Колер – зялёны, віда-
ць. Наконт астатняга? 
Ну, як у Твэна, чэка-
вая кніжка Ротшыльда… 
А калі без жартаў, усё 
залежыць ад настрою. 
Пры гэтым вельмі цяжка 
знайсці тое, што мне 
не падабаецца.  Паэ-
зію люблю, Анну Ах-
матаву. Ой, ну амаль 
усё люблю. Кніжкі 
дык увогуле, толькі 
тэхнічная літарату-
ра не ўспрымаецца, бо 
часу няма ўнікнуць. 
Месца? Музеі люблю!

Таццяна Свентецкая
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С.Б. Каун: «я такоой вопрос могу достать из своих засад!»
А.А. Прохоров: «писать не на чем, буду рассказывать рука-

ми»
О.И. Игнатенко: «у меня все вопросы хорошие, особенно в 

январе»
О.И. Игнатенко: «это было еще в древние времена, до начала 

вашей жизни»
О.И. Малюгин: « в средние века нельзя было взять авоську и 

пойти в магазин»
Ю.П. Латушкова: « все сегодня пришли, и живые и мертвые.. 

ладно, не буду больше так шутить»
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