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Як касета вызначыла цікавасць уся-
го жыцця і пра многае іншае ў інтэрв'ю 
з дацэнтам кафедры крыніцазнаўства 
Бяляўскім Аляксандрам Міхайлавічам.
 - Аляксандр Міхайлавіч, добры дзень! 
Распавядзіце, калi ласка, як Вы прыйшлі 
да вывучэння ірландскага фальклору? 
– Зусім выпадкова. Аднойчы, здаецца, у 1997 
годзе, мой сябра даў мне паслухаць касету 
(быў такі аўдыяносьбіт у мінулым стагоддзі 
;) з “аўтэнтычнай”, як ён сказаў, ірландскай 
фолк-музыкай. Я тады больш слухаў джаз: 
Джон Калтрэйн, Чарлі Мінгус і усё такое, знай-
сці такую музыку было вельмі цяжка, таго ж Ро-
берта Джонсана хаця б… Усё гэта хадзіла па 
руках, звычайна ў дрэннай якасці… Аб Ірлан-
дыі я ведаў толькi, што там на поўначы люту-
юць злыдні-тэрарысты з ІРА. Натуральна, на-
звы на касеце мне нічога не казалі. На адным 
баку былі нейкія “The Dubliners”, а на другім – 
кампіляцыя з розных выканаўцаў: “Sweeney’s 
Men”, “The Johnstons”, “Grehan Sisters”, Hamish 
Imlach і інш. Не тое каб я адразу галаву згубіў, 
але даволі хутка яны мяне захапілі, усе да 
апошняга. Круціў амаль кожны дзень, і не 
толькі не надакучвала, а рабілася лепей і ле-
пей. Касету я, зразумела, перапісаў (тая копія 
дагэтуль у мяне захоўваецца). Шмат пазней я 
даведаўся, што ўсе гэтыя людзі мелі культавы 
статус ў Ірландыі ў 1960-е гады, з іх пачынаў-
ся так званы “фолк-бум”… А трапілі б да мяне 
першымі якія “The Irish Rovers”, магчыма, і не 
было б нічога. Зусім не кожныя ірландцы мяне 
“чапляюць”. Ну вось, і пачаў я дазнавацца, што 
і аб чым яны так натхнёна спяваюць… Тым 
больш што ў некаторых песнях - выразна чува-
ць было - спявалі пра гэтую самую ІРА, і неяк 

“не так”, не як пра 
злыдней… Даволі 
хутка высветлілася, 
што ў кожнай песні 
распавядаецца ней-
кая гісторыя, уяўная 
ці рэальная, сур’ёз-
ная ці жартоўная 
– ну і для гісторы-
ка гэта ж “тое, што 
доктар прапісаў”.
 - Якому літара-
турнаму жанру 
Вы аддаеце пе-
равагу і чаму? 
– Newsfeed on 
Facebook/Twitter?… 
А калі больш сур’ёз-
на, то атрымваецца 
так, што, акрамя на-
вуковай літаратуры, 
калі-некалі чытаю 
ўспаміны ірландскіх 
дзеячаў 1920-х га-

доў, такіх як Том Бары, Дэн Брын – але ж тое 
ізноў з навуковых інтарэсаў зыходзіць, так? 
З ірландскай мастацкай літаратуры люблю 
Флэна О’Браена, асабліва раман “Трэці палі-
цэйскі”, гэта як “Аліса” Люіса Кэрала, толькі ў 
сярэдзіне ХХ стагоддзя. З больш сучаснага 
вельмі падабаецца мне “Чытанне ў цемры” 
Шэймаса Дзіна, гісторыя аднаго дзяцінства 
ў Паўночнай Ірландыі, у Дэры/Лондандэры, 
сярод беднасці, старажытных легенд і ста-
радаўняй зацятай варожасці… Проза, напі-
саная выдатным паэтам, і гэта адчувальна. 
 - Як думаеце, да якога літаратур-
нага персанажа Вы падобныя? 
– Да Абломава.
 - Апошняе, што  Вас  рассмяшыла? 
– Сорамна, але неяк не магу прыгадаць ні-
чога… Пасмяяўся і забыў – звычайна так…
Але вось: на днях з калегамі вадзілі студэнтаў 
на экскурсію, і лёгкасць, з якой на вядомым 
маршруце пры маёй выдатнай візуальнай па-
мяці, у маім родным горадзе, з навігатарамі і 
картамі ў тэлефонах мы заблыталіся літараль-
на “ў трох соснах”, нагадала мне, як аднойчы 
ў Торуню я вадзіў Сцяпана Артуравіча Захар-
кевіча глядзець “Крыжацкі Замак” – рэшткі бы-
лога фарпоста крыжакоў каля Торну… Я быў 
у Торуню ўжо трэці раз. Дарогу праз стары 
горад я памятаў добра – у мяне ж выдатная 
візуальная памяць – да ён і маленькі зусім. 
Мы хутка прамінулі некалькі кварталаў, якіх я 
не пазнаваў, і вось я ўбачыў знаёмыя мясці-
ны. Але яшчэ праз некалькі кварталаў і хвілін 
30 ходу Вісла чамусьці не з’явілася… А трэба 
дадаць, што было гэта ў снежні, пад вечар, ма-
роз быў “невелик, а стоять не велит”, і патроху 
пачыналася завея (потым высветлілася, што 
гэта рухаўся чарговы сваяк Хаўера)… Нарэш-
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це цярпенне Сцяпана Артуравіча скончылася, 
і ён пайшоў дапытвацца дорогі ў мясцовых. С 
трэцяй спробы ўдалося знайсці чалавека, які 
ведаў, што такое “Крыжацкі Замак” і … паказаў 
акуратна ў супрацьлеглы бок. У рэшце рэшт, 
ужо ноччу мы прыйшлі да іншай мясцовай 
славутасці – падаючай вежы. Але знаходзіцца 
яна на іншым канцы старога горада… Так што, 
калі вам спатрэбіцца “Сусанін”, звяртайцеся.
 - Краіна, якая ўразіла больш за ўсё? Чым? 
– Я не так ужо шмат бываю за мяжой, каб каза-
ць “уразіла”. Мне звычайна камфортна ў Поль-
шчы, бо там усе ўсміхаюцца і кажуць “пшэпра-
шам” – гэта, натуральна, жарты, але з намёкам 
– з ветлівымі і добрымі людзьмі мне камфортна 
дзе заўгодна, для мяне больш важна “з кім”, а 
не “дзе”. Як казаў Снаўт у “Салярысе”: “чалаве-
ку патрэбен чалавек”. Але ветлівымі не нарад-
жаюцца – гэта трэба выхоўваць. Пакаленнямі.  
І вось гэта, сацыяльныя адносіны паміж люд-
зьмі, бадай што і ўразіла найбольш у заход-
ніх краінах. Выхаванасць. Калі нахабства не 
лічыцца “другім шчасцем”, калі “дзякуй” і “калі 
ласка” чуваць часцей, чым, прабачце, “мацю-
кі”. Гэта не значыць, што яны там лепшыя ці да-
брэйшыя за нас, ні ў якім разе, гэта не пытанне 
прыродных якасцяў, гэта пытанне дысцыпліны 
і адказнасці, якія прывіваюцца з дзяцінства, 
разуменне таго, што ў грамадстве трэба жыць
 

«Калі вам спатрэбіцца 
“Сусанін”, звяртайцеся»

па пэўных правілах, і не той герой, хто па-
рушае іх. Дарэчы, гэта і адказ на папу-
лярнае пытанне “ці можна спісваць?”.
 - Ці ёсць час, у які Вы б хацелі вярнуцца?
 – Эмацыйна ёсць настальгія па 80-х… Але гэта 
самападман, няпраўда – “там” не было лепей, 

чым “тут”. Шмат у чым было горш. Проста тады, 
у дзяцінстве, здавалася, што ўсё добрае, нешта 
вялікае чакае ў будучыні… Ну і, вядома, бацькі 
яшчэ маладыя, дзед з бабуляй яшчэ жывыя… 
Зараз усё больш “бесцельно прожитые годы”.
 - Раскажыце, калі ласка, пра самы 
круты канцэрт, на якім Вы былі. 
– Хм, аднойчы ў Венгрыі, ў горадзе Ньірэдзьха-
зе… Але не, я лепш зраблю “піяр” нашым музы-
кам. Напрыканцы мінулага году ў музеі Заіра Аз-
гура выступалі групы “Эйрут” і “Апошні шылінг”, 
якія робяць адпаведна ірландскую і шатланд-
скую музыку на беларускай мове – сярод бю-
стаў Леніна, Сталіна, Купалы, Коласа гэта вы-
глядала вельмі незвычайна і сапраўды крута!
 - Ці ёсць песня, якая нядаўна засе-
ла ў Вас у галаве і ніяк не сыдзе? 
– З маёй галавы сотні песень ніяк не сыйду-
ць – я ж калекцыянер музыкі. Калі жадаеце, з 
таго, што нядаўна моцна спадабалася, магу 
назваць “Lancum”, малады ірландскі фолк-
гурт. Але, каб не было ўражання суцэльнай ір-
ландшчыны, самыя апошнія “набыткі” у маім 
плэеры: Anthony Braxton “Eight Compositions” 
і Bill Frisell “Music IS”. Гэта фры-джаз…
 - Аляксандра Міхайлавіча можна ўбачыць 
практычна на ўсіх спартыўных спаборні-
цтвах, дзе выступае гiстфак. Чаму Вы так 
адказна падыходзіце да гэтай справы? 
– Гэта ж наш факультэт, як жа сваіх не падтрым-
ліваць? І я бачыў, што для нашых студэнтаў, 
якія там удзельнічаюць, гэта важна, калі вы-
кладчыкі, і зусім неабавязкова менавіта Аляк-
сандр Міхайлавіч, прыходзяць іх падтрымаць.
 - Якому спорту Вы аддаеце перавагу? 
– Зараз бейсбол, восенню – амерыканскі фут-
бол, узімку – хакей. Амерыканскія віды. Бо там 
у буйных прафесійных лігах прымусова “ўсе 
роўныя”, ёсць такая рэч, як “salary cap” – спар-
тыўны прынцып ад “акул капіталізму”. Хакей 
гляджу, колькі сябе памятаю, правілы бейсбо-
ла і амфутбола пачаў вучыць два гады таму. 
Трэба ж вучыцца і вучыцца. А яшчэ і таму, што 
звычайны футбол моцна расчароўвае зараз: 
вялікія грошы і Басман ўсё зруйнавалі… неціка-
ва глядзець, як адныя і тыя ж 3-4 каманды ўсё 
вырашаюць між сабой толькі таму, што яны са-
мыя заможныя, а ў іх складзе па 20 гульцоў-ле-
гіянераў, якія цікавяцца толькі трафеямі-куб-
камі для “сябе любімага” – і гэта ж у камандным 
спорце. Не, з мяне хопіць, пераходжу на рэгбі .
 - Ідэальны дзень - гэта ... 
– Дзень з добрымі людзьмі.

Яўгенія Есько
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У канцы студзеня студэнтаў гістарычнага 
факультэта БДУ, якія пражывалі ў інтэрнаце 
№4 на Пятроўшчыне, перасялілі ў родную 
“капейку”. Такія змены ў засяленні адбылі-
ся ў выніку правядзення другіх Еўрапейскіх 
гульняў, дзеля якіх шматлікія інтэрнаты былі 
зачынены на рамонт. Падчас гульняў у сту-
дэнцкай вёсцы будуць жыць спартсмены.
Трэба азначыць, што інтэранат №4, у 
якім жылі нашыя студэнты, нагадваў ты-
повы жылы дом. Сучасная планіроўка, 
пластыкавыя вокны, люмінесцэнтныя 
лямпы. Блок складаўся з двух пакояў: 
душа, санвузла – кожны з умывальнікамі. 
Рэдакцыя газеты НІКА пацікавіла-
ся ў студэнтаў, як жылося ў інтэрна-
це №4, і пра новае месца жыхарства. 

Студэнтка друго-
га курса Каласоўская Марына:
 

- Навіна пра засяленне ў інтэрнат №4 на 
пачатку навучальнага года выклікала ў 
мяне розныя пачуцці. З аднаго боку, я 
была рада, што мне пашанцавала атры-
маць месца ў інтэрнаце, а з іншага – сум-
на было раставацца са старымі сябрамі 
з капейкі, ужо знаёмым калектывам.
Новы інтэрнат адразу ўразіў сваімі паме-
рамі і колькасцю жыхароў, якія ў ім жыву-
ць. Столькі новых і цікавых людзей! Калі 
казаць пра ўмовы пражывання, параўно-
ваючы з капейкай, то трэба сказаць, што 
там таксама блочная сістэма (ванная і кух-
ня на некалькі чалавек, а не на весь этаж), 
ёсць пакоі для заняткаў і адпачынку. Інтэр-
нат №4 зусім “малады” : быў уведзены ў 
эксплуатацыю некалькі гадоў назад, таму 
ўмовы пражывання былі вельмі добрыя. 
Прасторная кухня, пакоі абсталяваны но-
вай мэбляй, амаль у кожнага быў свой пісь-
мовы стол. У блоку я жыла з дзяўчатамі, 
якія былі маімі суседкамі ў тым годзе. За 
першы курс мы паспелі прывыкнуць адзін 
да аднаго, таму канфліктаў не ўзнікала, а 
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наадварот, мы весела бавілі вольны час. Да 
таго ж “чацвёрачка” знаходзіцца ў студэнц-
кай вёсцы. А тут столькі студэнтаў з розных 
навучальных устаноў! Ніколі не засумуеш! 
Па вечарам мы збіраліся  на лавачцы, гралі 
на гітары, спявалі песні, гулялі у валейбол.
Надыходзіў студзень, я з сумам паглядала ў 
каляндар: хутка высяленне, а куды далей? 
Нечакана ў час сэсіі прыйшлі звесткі аб тым, 
што некаторыя з нас атрымалі інтэрнат 
яшчэ на паўгода. У ліку гэтых шчасліўчы-
каў аказалася і я. Але трэба было хутка 
высяляцца (на гэта нам далі каля 5 дзён, з 
якіх 2 выходных), да таго ж трэба было за-
крыць усе адпрацоўкі. Нягледзячы на гэта, 
і высяленне з чацвёркі, і засяленне ў “ка-
пейку” прайшло добра, я зноў вярнулася ў 
родны калектыў і вельмі гэтаму рада. Буд-
зем спадзявацца, што ў наступным годзе 
сітуацыя зменніца і найбольшая колькас-
ць студэнтаў атрымае месца ў інтэрнаце.
Магістрант Козел Сяргей: 
 - Наступіў люты-месяц, і ўсе студэнты гіст-
факу, якія жылі ў “чацвёрачцы” вымушаны 
былі пакінуць свае пакоі і з’ехаць адтуль. 
Паўгады на Пятроўшчыне былі дастаткова 
цікавым жыццёвым вопытам для кожнага 
з нас. Асабіста для мяне гэта быў дваякі 
перыяд. Па-першае, я сумаваў па Капей-
цы, адкуль мяне перакінулі. Там для мяне 
была зона камфорту: мае сябры, звыклы 
мне мінскі раёнчык, блізкасць да месцу ву-
чобы і працы. Па-другое, Пятроўшчына, на 
мой погляд, жудасны раён у плане ўрбані-
стыкі: яе абыякавая забудова, адсутнасць 
нармалёвай зялёнай зоны (калі не лічыць 
пустыры паміж шматпавярховымі шпілямі) 
выклікае сум і дыскамфорт. Сярод бяс-
спрэчных плюсаў жыцця ў “чацвёрачцы” 
неабходна назваць яе цудоўныя ўмовы 
пражывання. Гэта быццам бы двухпакаёв-
ая кватэра з еўрарамонтам, у якой ты жыў 
са сваім сябрам. Аднак ужо ў пачатку снеж-
ня пачаўся хаос з пошукам кватэры. Было 
цікава кожны дзень засынаць пасля пра-
гляду сайтаў з інфармацыяй пра арэнду 
кватэр. Тым не менш, адбыліся нейкія цуды, 
і цяпер я жыву ў звыклай мне “капейцы”.
Студэнтка другога курса Федарава Паліна: 
 - Першапачаткова, калі я даведалася, што 
буду ў чацвёртым інтэрнаце, то знервава-
лася. Па-першае, з-за таго, што знаход-

зіцца далекавата, па-другое, таму, што 
да мяне даходзілі чуткі, быццам там усё 
тое, што было новым, стала паламаным 
і дрэнным. Прыемным было хіба тое, што 
ў блоку жыло пяць чалавек. Калі я пры-
ехала засяляцца, то мяне ўразілі паме-
ры інтэрната і яго новыя калідоры. Трэба 
было проста бачыць мой твар, калі я за-
йшла ў сам блок, усё аказалася новым, 
прыгожым, не сапсаваным. Усё выгляда-
ла як самая сапраўдная новая кватэра, 
так сказалі і мае бацькі. Я першы тыд-
зень чакала падвохаў, не можа быць усё 
такім класным, але ўражанні ад інтэрната 
ў мяне так і засталіся станоўчымі. Прыем-
нымі бонусамі апынуліся добрыя вахцёр-
кі, загадчык, пропуск у інтэрнат пасля 12 
ночы і нават тое, што, калі мне прыйшлося 
з'ехаць, а мой замок у пакоі апынуўся зла-
маным, на наступны дзень мне адразу ж 
патэлефанавалі і сказалі, што ўжо ўсё зро-
блена. Тое, што інтэрнат не знаходзіўся ў 
цэнтры, мяне нават радавала, там было 
ціха і спакойна, а паблізу было шмат пра-
дуктовых крам, гандлёвых цэнтраў і забаў.
Цяпер мяне перасялілі ў родную “капееч-
ку”, скажам так - рэпатрыяцыя. Вядома, 
мяне гэта ўзрадавала, таму што здыма-
ць кватэру або пераходзіць на хатняе на-
вучанне зусім не варыянт. З плюсаў гэта 
тое, што гэта цэнтр і дабірацца да фа-
культэта не дастаўляе ніякай праблемы. 
Акрамя гэтага, зручна дабірацца ў любы 
канец гораду. З плюсаў таксама, што тут 
усе людзі, якіх ты ведаеш; з мінусаў – ад-
сутнасць добрых прадуктовых крам па-
блізу. Але мяне гэта не моцна хвалюе, 
таму што на бліжэйшую палову года ёсць 
месца, дзе ў любы час мяне прымуць.

Лізавета Адамушка 
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Напэўна ўсе пагодзяцца з тым, што сту-
дэнцкія гады – самы вясёлы, насычаны і 
дзіўны час. Аднак з асаблівым трапятаннем 
мы ўзгадваем менавіта першы курс. Гато-
выя да ўсяго новага і ў той жа час спало-
ханыя перад тварам невядомасці, настро-
еныя на сур'ёзную вучобу і незабыўныя 
студэнцкія тусоўкі – усё гэта пра тых, хто 
носіць ганарлівае званне першакурсніка. 
На шчасце, на гэтым этапе побач з тымі, хто 
толькі-толькі ўпершыню пераступіў універ-
сітэцкі парог, аказваюцца куратары. Кура-
тары – гэта лепшыя студэнты старэйшых 
курсаў, якія заўсёды гатовыя прыйсці на 
дапамогу першакурснікам, падзяліцца з імі 
канспектамі і самымі неабходнымі лайфха-

камі. Сёння мы пагаворым з 
кіраўніком куратарскай служ-
бы і актывістам студэнцкага 
саюза Вадзімам Макарскім.
Вадзім, раскажы, як 
ты стаў кіраўніком ку-
ратарскай службы? 
Другі курс быў дастаткова на-
сычаным для мяне. Я быў у 
камандзе куратарскай служ-
бы, дзе мы з Андрэем Лоха-
чам курыравалі чацвёртую 
групу першага курса. Тады 
нам удалося заняць 3 мес-
ца на капусніку. Таму, па-са-
праўднаму захапіўшыся гэ-
тым заняткам, я вырашыў 
прыняць удзел у выбарах 
кіраўніка куратарскай служ-
бы нашага факультэта, па 
выніках якіх я і стаў кіраўніком 
куратарскай службы.
Акрамя дзейнасці на фа-
культэце, чым яшчэ займа-
ецца куратарская служба? 
У нас шмат мерапрыемстваў 
і на ўзроўні БДУ. Напрыклад, 
адно з маіх любімых – ФОРТ 
БДУ. Ён праходзіць што-
год у пачатку снежня. Удзел 
прымаюць 13 першакурс-
нікаў ад кожнага факультэ-
та. Яны праходзяць розныя 
выпрабаванні, удзельніча-

юць у конкурсах і не залежна ад вынікаў, 
заўсёды застаюцца задаволенымі. Калі 
казаць пра бліжэйшыя мерапрыемствы, 
то ў пачатку сакавіка куратарская служ-
ба БДУ правядзе квэст для ўсіх жадаю-
чых студэнтаў, пры праходжанні якога яны 
змогуць пазнаёміцца з гісторыяй Мінска, 
а таксама атрымаць каштоўныя прызы.
 Ты ж яшчэ з'яўляешся і членам студса-
за, у чым заключаецца твая дзейнасць?
У другім семестры першага курса мы з Ан-
дрэем Трайнелем сталі сябрамі прэс-служ-
бы БДУ і ўзначалілі праект «Stud Soyuz 
News», у якім вялі рэпартажы з розных 
мерапрыемстваў БДУ, бралі інтэрв'ю ва 
ўдзельнікаў, гледачоў, журы. Але з-за таго, 
што гэты праект адымаў вельмі шмат часу, 
нам з Андрэем давялося яго пакінуць. За-
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раз жа я проста 
дапамагаю ў 
арганізацыі ме-
рапрыемстваў.
Як табе ўдаец-
ца сумяшча-
ць і куратар-
скую службу, 
і дзейнасць у 
с т у д с а ю з е ?
С у м я ш ч а ц ь 
бывае часам 
вельмі цяжка. 
Часта лаўлю 
сябе на думцы, што не хапае 24 гад-
зін у сутках, бо акрамя дзейнасці ў гэ-
тых двух арганізацыях, трэба яшчэ на-
ведваць заняткі, працаваць і паспяваць 
многае іншае. Але я стараюся пісьменна 
спланаваць час, каб яго хапала на ўсё.
Табе напэўна патрабуецца шмат сіл, 
каб спраўляцца з такім насычаным 
графікам. Раскажы, як ты адпачываеш?

 #НікаФакт:
А вы ведалі, што Вадзім 

майстар кулінарыі?
   

Вольны час я звычай-
на праводжу з сябрамі. 
Мы часта збіраемся 
разам, любім глядзець 
фільмы або гуляць у 
што-небудзь. Але самае 
вялікае задавальнен-
не і прыемныя эмоцыі 
мне прыносіць більярд. 
А як наконт твайго 
любімага фільма?
Больш за ўсё мне па-
дабаецца кіно, звяза-

нае з тэматыкай космасу, таму нядзіўна, 
што мой любімы фільм - «Інтэрстэлар». 
Ты ж яшчэ з'яўляешся і ўдзельнікам клу-
ба «Брама». Раскажы, што прывяло цябе 
туды і што асабліва цябе ў ім захапляе? 
З «Брамай» я пазнаёміўся, як і любы сту-
дэнт гістфаку, на Анусіна.  Ужо тады я зразу-
меў: тое, што робяць Брамаўцы-сапраўды 
крута. Аднак адразу ўступіць у клуб я не 
адважыўся. Але на другім курсе зразумеў, 
што трэба не выпускаць магчымасць па
спрабаваць свае сілы, бо няма для гістфа
каўца большай гонару, чым 
быць членам клуба «БРАМА»!
Якую параду ты мог бы даць 
першакурснікам, якія хочу-
ць у будучым стаць куратарамі?
 У першую чаргу, я магу параіць прыняць 
удзел у Школе куратараў, якая адбудзец-
ца вясной. Яе арганізацыяй займаецца 
куратарская служба БДУ. Удзельнікі гэтага 
мерапрыемства змогуць наведаць розныя 
заняткі, трэнінгі, дзякуючы якім яны буду-
ць мець уяўленне аб працы куратара, змо-
гуць развіць свае камунікацыйныя здоль-
насці, а таксама пазнаёміцца з новымі 
людзьмі. Тым, хто возьме ўдзел у Школе 
куратараў, будзе аддадзены прыярытэт 
у прызначэнні на куратарскую пасаду.

Арына Рулько

«Гонар быць куратарам!»
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Студэнцкае жыццё немагчыма ўяві-
ць без розных арганізацый, якія дапама-
гаюць раскрыць таленты студэнтаў і іх 
патэнцыял. У апошні час у шматлікіх сту-
дэнцкіх арганізацыях гістарычнага фа-
культэта адбыліся змены. Так, галоўным 
рэдактарам газеты “НІКА” была абрана 
Адамушка Лізавета, студэнтка 2 курса, а са-
кратаром ГА "БРСМ" гістарычнага факуль-
тэта – Ганжа Кацярына, студэнтка 1 курса.

Адамушка Лізавета галоў-
ны рэдактар газеты “НІКА”:
Як табе праца галоў-
ным рэдактарам?
Быць галоўным рэдактарам 
- адказная і цяжкая справа. 
Патрэбна трымаць усіх на 
кантролі, сачыць за свое-
часовым выпускам нумара, 
шукаць цікавыя тэмы для 
артыкулаў.  Больш за ўсё 
мне падабаецца адносіць 
нумар у друк. У гэты час 
разумееш, што праца ўсіх, 
хто працаваў, пісаў  арты-
кулы, прайшла недарэмна.
Памятаеш свае першыя 
крокі ў газеце “НІКА”?
У газеце “НІКА” я ўжо з 
першага курса. Напачатку, 
калі мяне туды запрашалі, 
я не пайшла, меркавала, 
што майго вопыту напісан-
ня артыкулаў у школьную 
і раённую газеты будзе 
мала. Потым я зразумела, 
што гэта вельмі цікава: пі-
саць пра людзей, якія ву-
чацца побач з табой. Гэта 
магчымасць даведацца 
больш і пра выкладчыкаў, 
якія працуюць на гістфаку.
Калі ты пачала пі-
саць артыкулы?
Мае першыя артыкулы 
былі надрукаваны ў раён-
най газеце “Полымя”, нават 
зараз захоўваю выразкі з 
тых нумараў, цікава зараз  
іх перачытваць. У асноў-

ным я пісала пра сваё школьнае жыццё, 
але пасля тэмы сталі больш сур'ёзныя.
Чым ты займаешся акрамя вучобы?
Акрамя вучобы ў мяне ёсць шмат за-
няткаў. Займаюся на курсах па англій-
скай мове, наведваю  секцыю па валей-
боле,  удзельнічаю ў якасці валанцёра 
на розных мерапрыемствах і спаборні-
цтвах. Шчыра кажучы, я спрабую насы-
чаць свае жыццё рознымі фарбамі, каб 
яно было разнастайным і незабыўным.
Як ты ўсе гэта паспяваеш?
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Я заўсёды кажу, што чалавек павінен рабі-
ць тое, што яму падабаецца і чаго жадае 
яго душа. Калі табе сапраўды падабаецца 
справа, якой ты зай-
маешся і атрымоўва-
еш ад яе задаваль-
ненне, то час на яе 
заўсёды знойдзецца. 
І безумоўна, патрэб-
на правільна размяр-
коўваць свой час, 
умела сумяшчаць ву-
чобу, спорт, грамад-
скія абавязкі,  зносіны 
з сябрамі і роднымі.  
Ганжа Кацяры-
на сакратар ГА 
"БРСМ" гістарыч-
нага факультэта:
Раскажы, калі ла-
ска, пра сябе і чым 
ты займаешся?
У асноўным я займа-
юся чытаннем, шмат 
падарожнічаю і вы-
вучаю розныя мовы. Гісторыя, аказваец-
ца, была са мной на працягу ўсяго жыцця: 
па словах мамы, у пяць год я ўжо чытала  
Мікалая Куна “Легенды і міфы Старажыт-
най Грэцыі”. Так і павялося, што ў асноў-
ным я чытаю кнігі, звязаныя з гісторыяй.
У якіх краінах ты была і дзе 
табе найбольш спадабалася?
Я падарожнічаю не так далёка, як мне б ха-
целася. Падарожнічала пакуль па Еўропе. 
Была ў Польшчы, Германіі, Нідэрландах, 
Францыі, Венгрыі, Чэхіі, Італіі. Кожны го-
рад нясе асаблівыя эмоцыі. Калі я першы 
раз была ў Берліне, у мяне было адчуван-
не, што я быццам хаджу па Нямізе. Калі я 
ўпершыню папала ў Вену, мне там не спа-
дабалася. Але праз год я вярнулася туды 
і ўбачыла горад зусім па-іншаму, бо было 
цудоўнае надвор’е. У Вене ёсць прыгожы 
сад руж, якім больш за 100 год! Калі хто 
трапіць туды, то зможа знайсці сваю ружу.
Што цябе прывяло ў БРСМ?
З школьных часоў я марыла, што калі па-
ступлю ва ўніверсітэт, то буду ўдзельніча-
ць у розных арганізацыях, буду актыўнай. 
За 11 клас накапілася столькі крэатыву, 
што я жадала выпусціць шмат ідэй кудысь-

ці. БРСМ стаў арганізацыяй, якая была 
адкрыта новым ідэям. Спачатку я хадзіла 
на сходы, дзе пазнаёмілася з калекты-

вам. У хуткім часе Кірыл Шыбут прапана-
ваў стаць сакратаром чацвёртай групы, 
я падумала, што ёсць магчымасць рэалі-
заваць сябе. Праз два тыдні мне прапа-
навалі стаць на чале культурна-масавай 
камісіі. А ўжо ў лістападзе Кірыл прапа-
наваў стать сакратаром БРСМ гістфака.
Якія адносіны ў цябе з сакрата-
рамі БРСМ іншых факультэтаў?
Я добра пасябравала з камандай БРСМ 
БДУ. Першы раз, калі я прыйшла на сход, 
то моцна хвалявалася, бо амаль нікога не 
ведала. Зараз мы як вялікая сям’я, якая га-
това дапамагчы ў любы час і заўсёды пад-
трымае. У снежні я прымала ўдзел у “Бры-
ганціне”, дзе была ў камандзе разам са 
студэнтамі філфаку і эканомфаку. Зараз мы 
рыхтуемся да новага мерапрыемства -“Ка-
ралева вясны”, якое адбудзецца 5 сакавіка.
На тваю думку, якімі павін-
ны быць першыя крокі кіраўніка 
студэнцкай арганізацыі?
Трэба проста знайсці сваіх люд-
зей і зарадзіць іх ідэяй. Калі ў цябе 
ёсць паплечнікі і ты можаш ім давяра-
ць, то ўжо палова шляху пройдзена.

Вераніка Кучук
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ДЗЕНЬ РОДНАЙ 
МОВЫ НА ГІСТФАКУ!!!

Беларуская мова – адна з дзвюх дзяржаў-
ных моў у нашай краіне. Дарэчы, беларуская 
мова, згодна з даследаваннямі, самая міла-
гучная пасля італьянскай. Моўная культура 
беларусаў надзвычай багатая і самабытная. 
Яна ўвасоблена ў песнях, прыказках і, вядома, 
у творах мастацкай літаратуры. Наша белару-
ская мова пранеслася праз усю гісторыю: ад 
славутага Полацкага княства і часоў Вяліка-
га Княства Літоўскага да сучаснасці. На вялікі 
жаль, зараз беларуская мова не такая рас-
паўсюджаная ў нашым грамадстве, як хацела-
ся. 21 лютага адзначаецца Міжнародны Дзень 
роднай мовы, які быў ўведзены ЮНЕСКА з 
мэтай пашырэння  выкарыстанне родных моў. 
У сувязі з гэтым раскажам Вам пра су-
полку Таварыства беларускай мовы "Вар-
та" на нашым факультэце, яе запланава-
ныя мерапрыемствы. Усё гэта – у інтэрв’ю з 
Юрам Тамковічам, старшынёй суполкі ТБМ.

Юра, раскажы крыху пра сябе, свае інтарэсы.

Я студэнт 2 курсу беларускамоўнай плыні. 
Вучыўся ў Ліцэі БДУ. Люблю вандраваць, 
асабліва па Беларусі, бо яна ж такая цудоў-
ная і незвычайная! Цікаўлюся і суседнімі 
краінамі. Захапляюся гісторыяй Беларусі, 
беларускай літаратурай, асаблівае месца 
для мяне займае творчасць Быкава. Люблю 
мора, плаваць. Часам займаюся мадэлізмам.

#НікаФакт

Беларуская мова мае 
адразу тры алфавіту - гэта 

кірыліца, лацінка і арабская 
вязь

Якія мерапрыемствы плану-
юцца да Дня роднай мовы?
У нас будзе не Дзень роднай мовы, а цэлы ты-
дзень, таму будзе шмат мерапрыемстваў. Пер-
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шае мерапрыемства – музычная віктарына, 
якую мы ладзім разам з Атлантыдай, дзе каман-
ды пазмагаюцца за званне лепшых знаўцаў ай-
чыннай музыкі. Гэта 18 лютага, а 20 лютага ад-
будзецца сустрэча з Кацярынай Ваданосавай 
(разам з Алімпам) – спявачкай, паэтэсай, вя-
дучай праграмы «Жывая культура». 21 лютага, 
уласна ў Дзень Роднай мовы, адбудзецца кру-
глы стол па тэме «Беларуская мова ў гісторыі 
нашай краіны» (разам з ССКО), а на другім па-
версе (ля Пічэты) на вялікім перапынку будуць 
праходзіць займальныя конкурсы і шмат чаго 
іншага. 23 лютага адбудзецца прагляд фільма 
«Вечнае ззянне чыстага розуму» па-беларуску!
Як ты трапіў у ТБМ?
У ТБМ я ўступіў як толькі прыйшоў на гістарыч-
ны факультэт, таму што яшчэ ў час навучан-
ня ў Ліцэі БДУ я вельмі захапіўся беларускай 
культурай, мовай, і я ведаў, што на гістарыч-
ным факультэце ёсць такая суполка, знайшоў 
яе старшыню, Маргарыту Шабар, і стаў адным 
з чальцоў ТБМ. Удзельнічаў у розных мера-
прыемствах ТБМ. Улетку таго года паўста-
ла такое пытанне, што Маргарыта не магла 
больш выконваць абавязкі старшыні, і было вы

«НЕ ПАКІДАЙЦЕ Ж 
МОВЫ НАШАЙ БЕЛАРУ-
СКАЙ, КАБ НЕ ЎМЁРЛІ!»

рашана выбраць новага. Так я і стаў старшынёй. 
Якія цяжкасці ў ТБМ існуюць? 

Самай такой вялікай праблемай суполкі з’яўля-
ецца тое, што праводзяцца мала мерапры-
емстваў, яна мала знаёмая студэнтам. Я вы-
рашыў гэта выпраўляць.  Напрыклад, была 
арганізавана экскурсія ў царкоўна-гістарычны 
музей, Лошыцкую сядзібу, Музей медыцы-
ны. Таксама збіралі жадаючых дапамагчы на-
весці парадак на вайсковых могілках. Была 
праведзена сустрэча з Паўлам Дзюсекавым, 
экскурсаводам, стваральнікам «Вандровак у 
мінулае». Зараз рыхтуемся да Тыдня роднай 
мовы, а далей плануем арганізоўваюць кіна-
паказы на беларускай мове, ёсць ідэя з’ездзі
ць у музей Быкава ці ў які гарадок, дзе ёсць 
што паглядзець. І будзем старацца разам с 
Прафбюро праводзіць сустрэчы з цікавымі 
людзьмі. Дзесьці ў красавіку будзе пастаноўка 
спектаклю па п’есе Аляксандра Паршанкова, 
якая напісана на аснове раману М. Зарэцкага 
«Сцежкі-дарожкі». Плануем і надалей правод-
зіць разнастайныя цікавыя мерапрыемствы. 
Для тых, хто хоча стаць удзельнікам супол-
кі, трэба проста звярнуцца да старшыні. 

Са святам! 
Шануйце і беражыце родную мову!

Рэдкалегія далучаецца да віншаванняў. 
Любіце маму і беларускую мову)

Марта Ляцко
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«Они хотят поговорить со мной по поводу сирийского кон-
фликта. Всё равно там происходит все не так, как я реко-

мендую» 
Кошелев В.С.

«Женщинам можно говорить только приятную правду»
        Ларионов Д. Г.

«Преподаватели любят студентов с первых парт. Они мо-
жет и дураки» 

Михайловская Л. Л.


