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Кожнае лета гэтыя людзі апытваюць жыха-
роў далёкіх вёсак, сёлаў і гарадоў Беларусі ў 
пошуках каштоўных этнаграфічных дадзеных. 
Але ў гэты раз “Ніка” прапанавала ім пабыць 
на месце інфармантаў і расказаць усім жа-
даючым пра тое, як праходзіць этнаграфіч-
ная практыка. Зараз госці “Нікі” – кіраўнікі 
этнаграфічнай практыкі Тадэвуш Антонавіч 
Навагродскі і Ірына Генадзеўна Мярчук.
Распавядзіце чытачам пра вашу са-
мую першую практыку ў якасці студэнта.
І. Г. Мярчук: Упершыню трапіла на выязную 
практыку летам 2006 года. Збіралася на эт-
награфічную практыку, бо ўжо тады спецы-
ялізавалася на кафедры этналогіі, музеялогіі 
і гісторыі мастацтваў. Напісала заяву, збірала 
адпаведны рыштунак. Аднак таварышы па гру-
пе шляхам угавораў і пагроз (пра пагрозы жар-
тую) вымусілі мяне адправіцца на археалагіч-
ную практыку. У тым годзе яна праходзіла ў 
вёсцы Літоўшчына (Браслаўскі раён Віцебскай 
вобласці). Той вопыт магу назваць розным: 
памыўка ў грамадскай лазні раз на тыдзень; 
прыгатаванне ежы на вогнішчы (то сырая, то 
перасоленая, то недасоленая, усе стравы з 
тушонкай); ты такі гразны, што нават чысты; 
першая вандроўка паляшучкі на поўнач Бе-
ларусі, і поўнач гэтая кожны дзень здзіўляла.
Што вам больш за ўсё падабалася ў паезд-
ках на практыку ў якасці студэнта/падаба-

ецца ў якасці выкладчыка?

І. Г. Мярчук: Думаю, што і студэнтам, і вы-
кладчыкам практыка як мінімум прадстаўляе 
цудоўную магчымасць адпачыць ад напру-
жанага навучальнага года. Змяніць звы-
клую абстаноўку, праверыць сябе ў новых 
жыццёвых выпрабаваннях. Весела правесці 
час з сябрамі і калегамі, набрацца/узбагаці-
ць каштоўнага (-ы) вопыту палявой працы.
Тры галоўныя плюсы этнаграфічнай прак-

тыкі.

І. Г. Мярчук:  1) умовы пражыван-
ня: наяўнасць вады (у тым ліку гара-
чай), харчаванне (часам як у санаторыі)
2) магчымасць збіраць палявы матэры-
ял для тэмы ўласнага навукова-
га даследавання (курсавой у тым ліку)
3) знаёмства штодня з новымі людзьмі, пастаян-
ная камунікацыя, стасункі з носьбітамі традыцыі.

Самы запамінальны выпадак з усяго ваша-
га досведу паездак на этнаграфічную прак-

тыку
І. Г. Мярчук:  Такіх выпадкаў вельмі шмат! Аса-
бліва запомніліся актыўныя дзяўчаты з вескі 
Мсціж Барысаўскага раёна (лета 2016): Нам, 
кіраўнікам практыкі, прыходзілася штовечара 
бараніць хлопцаў-студэнтаў ад вясковых дзяў-
чат, якія ажыццяўлялі актыўныя спробы штурму 
школы. Гэтыя ж дзяўчаты рэгулярна падвозілі 

ў канцы рабочага дня некаторых практыкан-
таў з ветрыкам на возе запрэжаным канём! 
Раскажыце, калі ласка, пра вашу першую 

этнаграфічную практыку.
Т. А. Навагродскі : Першая этнаграфічная 
практыка праходзіла сумесна з археологамі ў 
1998 годзе ў вёсцы Зазоны Браслаўскага ра-
ёна. Археолагі займаліся раскопкамі, а група 
этнолагаў хадзіла па вёсках, па хутарах (там 
іх шмат было), і збіралі матэрыял па трады-
цыйнай культуры мясцовага насельніцтва. За-
пытвалі пра абрады, пра традыцыі харчавання 
і выхавання. Ужо ў 2001 годзе мы пачалі сама-
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стойна праводзіць этнаграфічную практыку: 
некалькі разоў мы ездзілі ў гарадскі пасёлак 
Мір Карэліцкага раёна Гродзненскай вобласці, 
потым у нас была практыка ў раёне Белавеж-
скай пушчы, калі мы займаліся зборам этна-
графічных прадметаў і калекцый, якія ў вялікай 
колькасці трапілі ў музей Белавежскай пушчы. 
Падобная практыка была ў вёсцы Гольчыцы 
Слуцкага раёна. Былі экспедыцыі ў Семяжа-
ва Капыльскага раёна, 
у Глыбокае, Лепель, 
Слабодку Браслаўска-
га раёна, Мсціж Бары-
саўскага раёна, Луні-
нец, Ваверку Лідскага 
раёна, то бок ва ўсіх 
гісторыка-этнаграфіч-
ных рэгіёнах краіны.
Што вам больш за ўсё 
падабаецца ў этна-
графічнай практыцы?

Т. А. Навагродскі : Мне 
больш падабаецца сам 
працэс збору палявога 
этнаграфічнага матэры-
яла, гутаркі з інфарман-
тамі, якіх, на жаль, усё 
менш і менш. Таму трэ-
ба шанаваць той вопыт, 
які яны даюць нам. Гэта 
той матэрыял, які мы за-
пісваем: і фальклорны, і 
этнаграфічны матэрыял, 
біяграфічныя інтэрв’ю – 
вось гэта самае галоўнае.
Чым гэтая практыка 
можа зацікавіць сту-

дэнтаў?
Т. А. Навагродскі :  Мне здаецца, што этна-
графічная практыка ўнікальная і цікавая тым, 
што ты гаворыш з жывой крыніцай, носьбітам ін-
фармацыі, і кожны раз – як першы раз, не веда-
еш, каго сустрэнеш у экспедыцыі. Кожны чара-
век розны, і да кожнаму патрэбны індывідуальны 
падыход. Але матэрыялы, якія мы збіраем, аб-
салютна новыя, мы іх уводзім у навуковы аба-
рот, гэта спрыяе прыросту новых ведаў і гэта 
значны асабісты ўклад у стварэнне крыніцы і 
яго выкарыстанне ў навуковых даследваннях.
У чым карысць гэтай практыкі для чалаве-

ка?

Т. А. Навагродскі :  Яна вучыць зносінам: як 
зайсці ў дом, як гутарыць, методыцы правяд-
зення інтэрв’ю. Практыка спрыяе ўмацаванню 
інтарэса да традыцыйнай культуры, побыту 
мясцовага насельніцтва, дапамагае імкнуц-
ца лепш разумець гісторыю і традыцыі і інтэ-
прэтаваць у будучай навуковай дзейнасці.
Раскажыце пра самыя цікавыя гісторыі з 

этнаграфічных экспедыцый.
Т. А. Навагродскі :  Іх 
шмат было. Унікаль-
ныя інфарманты, якія 
пелі цудоўныя пры-
пеўкі. Мы прымалі 
ўдзел у розных мера-
прымстваў, былі на 
Зажынках і Дажын-
ках, на традыцый-
ным палескім вяселлі, 
бачылі, як святкуюць 
юбілеі ў розных мес-
цах, распрацоўвалі ту-
рыстычная маршруты.
Што вы можаце па-
жадаць тым перша-
курснікам, якія ро-
бяць выбар, куды ім 
ехаць на практыку?

Т. А. Навагродскі :  
Добра падумаць, калі 
ў вас ёсць цікавасць 
да этналогіі, то аба-
вязкова ехаць на этна-
графічную практыку, 
каб самаму метадам 
назірання ўбачыць 
народнае жыццё, на-
вучыцца збіраць па-

лявы этнаграфічны матэрыял, апрацоўваць 
і затым выкарыстоўваць у навуковай працы. 
Калі хоць раз паспрабуеце гэта, то можна за-
хапіцца і ўнесці ўклад у этнаграфічнае вы-
вучэнне Беларусі і вывучэнне Беларусі наогул.

Дубатоўка Марына
Новікаў Аляксандр



Гістарычны факуль-
тэт БДУ багаты тале-
навітымі студэнтамі, 
якія праяўляюць сябе ў 
розных сферах. Нам до-
бра знаёмы студэнты, 
якія прымаюць удзел ці 
арганізуюць розныя ме-
рапрыемствы, але мы, 
лічу, недастаткова ве-
даем пра нашых спар-
тсменаў, якія выдатна 
прадстаўляюць наш 
факультэт на ўнівер-
сітэцкіх спаборніцтвах і 
выступаюць за зборную 
БДУ. Студэнтам гэтага 
нумара стала перамож-
ца сярод дзяўчат БДУ 
па настольным тэнісе  
Вікторыя Антонава.
Што паслужыла штуршком да заняткаў 

тэнісам?
У мяне тата тэнісіст, і калі я нарадзілася, то 
варыянтаў, чым я буду займацца, не было. 
Зразумела, што дачка будзе тэнісістка.

Якімі былі першыя крокі?
З самага дзяцінства, калі тата ездзіў 
на трэніроўкі, браў мяне з сабою. На 
трэніроўках я бавіла час з лялькамі, а пасля 
мне давалі ракетку, садзілі на стол і я неяк 
адбівала, мне гэта ўсе падабалася. Тата 
аднойчы спытаў ці жадаю я займацца тэні-
сам, я ўпэўнена адказала : “Так, жадаю!”.

 Калі мне споўнілася пяць год, мяне ад-
правілі на секцыю. Спачатку некалькі раз 
на тыдзень займалася, потым -  кожны 
дзень. Тата любіў дома розныя спаборні-
цтва праводзіць. Напрыклад, 50 раз наб’еш 
мячык  і ён мне купляе кілаграм манда-
рынаў ці бананаў. І так паступова ўсе пе-
раходзіла на прафесіянальны ўзровень.
Апішы сваё самае вялікае дасягненне і 

самы ўражлівы правал?
У тэнісе самае вялікае дасягненне – гэта 
тое, што я сярод жанчын у Беларусі па-
пала ў васьмёрку. Самае значнае спа-
борніцтва – чэмпіянат Рэспублікі Бе-
ларусь жанчыны ўсіх узростаў, дзе я 

менавіта і папала ў васьмёрку мац-
нейшых. Лічу, гэта недрэнны вынік.
Самы ўражлівы правал - калі я 
павінна была паехаць на чэм-
піянат свету, але мяне не ўзялі,-
бо я трэніравалася ў іншай краіне. 

Колькі часу ты надаеш тэнісу?
Калі я займалася прафесіянальна, то я 
трэніравалася па 8 гадзін летам, у час  
канікул. Пад час вучобы ў школе - па 4 
гадзіны. У дзень - дзве трэніроўкі,  зранку 
і ўвечары, у суме гэта выходзіла 8 гадзін.
Зараз я не  шмат часу ўдзяляю тэнісу. Раз 
на тыдзень хаджу на трэніроўку,  займа-
юся на секцыі настольнага тэніса БДУ.
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Што табе далі заняткі спортам?

У першую чаргу, спорт фарміруе ўпарта-
сць, мэтанакіраванасць. Калі нешта не 
атрымоўваецца, то значыць - ты дрэнна 
стараўся, бо няма нічога недасягальнага. 
Пачынаеш разумець, што ўсяго патрэбна 
дабівацца працай. Сапраўды, нічога не 
даецца проста так, патрэбна працаваць 
і працаваць.  Неяк пачынаеш лягчэй пе-
раносіць паражэнні. Я некалі пачула та-
кую фразу: “Спорт не вучыць перамага-
ць, а спорт вучыць прымаць паражэнні”. 
Я з гэтым згодна, калі ты перамагаеш, у 
цябе ўсе добра. Але ў спорце, тым больш  
калі ты пераходзіш на новы ўзровень, у 
цябе часцей ідуць паражэнні, чым пера-
могі. І вось правільна прымаць паражэнні 
і рухацца далей, нягледзячы на тое,  што 
ў цябе нешта не атрымліваецца – гэта 
галоўнае, што даюць заняткі спортам. 
Мне, бывае, кажуць, што я іду напралом,  
мяне нічога не спыняе перад пастаўле-

най мэтай. Так, я  бачу мэту і іду да яе.

Якая ў цябе мэта цяпер ў гэтым відзе 

спорту?
Зараз атрымліваю задаваленне: выступаю  
за зборную БДУ, заводжу новыя знаёмствы.

Чым ты займаешся акрамя тэніса?
Я  нядаўна атрымала дыплом вэб-ды-
зайнера. Ствараю сайты, візітоўкі, бане-
ры , мне гэта вельмі падабаецца. Люблю 
маляваць, як на бумазе, так і на графіч-
ным планшэце. Люблю чытаць кнігі. Не 
магу сказаць, што ў апошні час шмат 
чытаю, таму што былі курсы, вучоба. У 
мяне характар такі, што мне патрэбна 
ўвесь час пазнаваць нешта новае,  хочац-
ца паспрабаваць сябе ў розных сферах. 

Бліц-апытанне:
•	 	Першапачаткова	паступала	на	 ін-
жынера-энергаменеджара	 ў	 інстытут	
Сахарава,	а	потым	перавялася	на	гіста-

рычны	факультэт.
•	 Любімы	 прадмет	 –	 права	 і	 мэнед-
жмент,	абарона	інфармацыі.		•	 М у зы -

ка	–	меламан.
•	 Любімы	фільм	–	з	апошняга	спада-
баўся	“Матылёк”,	“Проклятый	остров”.
•	 Любімая	страва	–	дранікі.	

Адамушка Лізавета 
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МІСТЭР ГІСТФАК-2019
Мы так доўга чакалі гэтага моманту, гэ-
тага дня, і вось ён нарэшце надышоў! 28 
красавіка, у бары Берлін, прайшло доў-
гачаканае мерапрыемства гэтага года, 
якое арганізаваў Студэнцкі саюз гістарыч-
нага факультэта - Містэр гістфак-2019!
Падрыхтоўка да мерапрыемства  шла 
з пачатку сакавіка, і гэта быў няпросты 
шлях, але нашы ўдзельнікі справіліся з 
гэтым! Тэмай мерапрыемства быў-По-
стапакаліпсіс. Гучыць страшна, але 
на гістфаку бываюць рэчы і страшней.
Шасцярым удзельнікам трэба было падрых-
таваць творчыя нумары, прыдумаць вобра-
зы для Фотасета і адрэпеціраваць дэфіле.
Адразу можна сказаць, што хлоп-
цы здзівілі ўсіх сваімі індывідуаль-
нымі дэфіле з самых першых хвілін 
мерапрыемства, а таксама прымусілі 
чакаць іх творчыя нумары яшчэ больш.
Першым удзельнікам, які паказаў свой 
творчы нумар, быў студэнт 4 курса  Яўген 
Дыско! Ён здзівіў усіх гледачоў запальнай 

аўтарскай песняй. Першы курс таксама не 
стаў адставаць і вырашыў паказаць сябе! 
Таму другі ўдзельнік, студэнт 1 курса Улад-
зіслаў Мірны, выканаў цудоўны і гарачы 
парны танец, і тым самым растапіў усе 
сэрцы прысутных дам. Трэці ўдзельнік-Па-
вел Асіпёнак, ці ж Павел Алегавіч, студэнт 
2 курса, пакарыў абсалютна ўсіх гледачоў 
папулярнай у маладзёжным асяроддзі пес-
няй! І не толькі выканаў яе, але і паставіў 
цэлы творчы нумар! Наш чацвёрты ўдзель-
нік, студэнт 1 курса Захар Саўчук, здзівіў, а 
месцамі і шакаваў, у добрым сэнсе слова, 
гледачоў і суддзяў сваім стэндапам! Такога 
яшчэ не было і наўрад ці будзе, бо гэта быў 
не проста стэндап, а цэлае прадстаўленне. 
  Пяты ўдзельнік, студэнт 1 курса Раман 
Гаршкоў, прымусіў ўсю залу быць уваж-
лівымі і захапіцца, бо яго творчы нумар 
застаўся для многіх загадкай! Ён сы-
граў некалькі ўрыўкаў з папулярных пе-
сень на гітары, паралельна паказваючы 
пастаноўку на сцэне, і самае галоўнае, 
не адышоў ад тэмы мерапрыемства.  
І нарэшце, апошні наш удзельнік, сту-
дэнт 3 курса Аляксей Дзіковіч, таксама 
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праспяваў новую песню, якая на 100% 
яшчэ надоўга засела ва ўсіх у галовах і 
якая па-сапраўднаму зачапіла ўсіх гледа-
чоў! І гэта не маглі не адзначыць і суддзі!
Па выніках конкурсу пераможцам стаў 
Аляксей Дзіковіч! Аляксей таксама атры-
маў намінацыю “Містэр інт-
элект”! Мы віншуем Аляксея 
з  перамогай на конкурсе. 
Вядома ж, мы не маглі не 
задаць Аляксею некаль-
кі пытанняў пра яго ўдзел 
у гэтым мерапрыемстве, 
даведаліся цікавыя фак-
ты, і вось што ён думае:
"Падрыхтоўка да мерапры-
емства  - гэта тое, дзеля 
чаго хочацца ў іх удзельні-
чаць. Ты заўсёды заняты 
чымсьці. Пастаянныя рэпе-
тыцыі, бяжыш з пар на рэпе-
тыцыю, з рэпетыцыі на пары 
і ўвесь час  чымсьці заняты. 
Я без гэтага не магу, і гэта 
вельмі класна. Са мной пра-
цавалі два выдатныя кура-
тары: мой калега  ў студэнц-
кім саюзе Ігар Гайдук, і мая 
дзяўчына-Юлія Юханава. 
Гэтыя людзі зрабілі боль-
шасць працы за мяне. Усе 
фотасэты, рэпетыцыі і про-
ста ўвесь вольны час яны былі са мной і 
дапамагалі мне маральна і матэрыяльна.
Акрамя куратараў мне дапамагала яшчэ 
шмат людзей, але самы вялікі ўклад зра-
білі два чалавекі: Шыбут Кірыл і дзеючая 
“Міс гістфак” Сохань Анастасія. Было шмат 
ідэй для нумара: ад "Незабудкі"  Цімы Бе-
ларускіх да "Матылька" Макса Каржа. Але 
дзякуючы мазгавому штурму гэтых двух 
людзей з'явіўся пераможны нумар. Але 
што я дакладна магу сказаць, дык гэта тое, 
што ён не стаў бы пераможным без пары 
важных фактараў. Пасля мерапрыемства 
да мяне падыходзілі людзі і казалі, што ну-
мар вельмі моцна цягнуў мундзір і Кірыл, 
які быў проста шыкоўны ў сваім вобразе. І 
многія задавалі пытанне: "Каго ж ён іграў?". 
Пара даць адказ на гэтае пытанне. Ён быў 
простай прыбіральшчыцай, у якую закахаў-

ся галоўны герой (гэта я) і пачаліся дзікія 
танцы, усё, як у лепшых індыйскі фільмах. 
Яшчэ адзін з плюсаў падобных мерапры-
емстваў-гэта зносіны. Я пазнаёміўся з 
класнымі хлопцамі і палепшыў зносіны з 
тымі, каго ведаў раней. Мы не збіраліся 

рваць адзін аднаму 
глоткі і ўся падрых-
тоўка прайшла спа-
койна і без унутра-
ных канфліктаў. На 
здзіўленне, было 
вельмі складана 
вызначыць загад-
зя, хто ўсё ж пера-
можа, таму што я 
адчуваў, што кож-
ны з іх падыходзіць 
да мерапрыемства 
адказна і рыхту-
ецца на поўную.
Што дакладна мож-
на сказаць, дык 
гэта тое, што без 
падтрымкі маёй ка-
манды і гледача, 
гэтай перамогі б 
не адбылося. Таму 
дзякуй усім за пад-
трымку, і прыход-
зьце на далейшыя 
мерапрыемствы".

Астатнія ўдзельнікі таксама не засталіся 
без увагі. У намінацыях “Містэр Арыгіналь-
насць” і “Віцэ-містэр” перамог Павел Асіпё-
нак. Прыз глядацкіх сімпатый, а таксама 
намінацыя “Містэр Крэатыў”  дасталіся Яў-
гену Дыско. Самым стыльным містэрам стаў 
Уладзіслаў Мірны. Найбольш брутальным 
містэрам апынуўся Раман Гаршкоў. І самым 
фотагенічным містэрам стаў Захар Саўчук!
Мы ад усёй душы віншуем хлопцаў з 
перамогай у намінацыях і жадаем да-
лейшых творчых поспехаў! І асабліва 
дзякуем Студэнцкі саюз за іх працу!

Вячорка Маргарыта
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«На пыльных сцяжынках 
далёкіх планет 

Застануцца нашы 
сляды…»

58 год назад, 12 красавіка 1961 года, савецкі 
касманаўт Юрый Гагарын здзейсніў першы 
арбітральны аблёт Зямлі, стаўшы ў выніку 
гэтага першым чалавекам у космасе. Юрый 
Гагарын паляцеў да зорак на касмічным 
караблі “Усход” з касмадрома Байканур. 
Першы касманаўт, які пакарыў касмічныя 
прасторы, атрымаў датэрмінова званне 
майора і Героя Савецкага саюза, а дзень 
яго палёту стаў нацыянальным святам. 
Упершыню Дзень касманаўтыкі быў адзна-
чаны на наступны год пасля палёту – 12 
красавіка 1962 года. Міжнародны статус 
свята атрымала ў 1968 годзе – рашэнне па 
ініцыятыве СССР прыняла Генеральная 
канферэнцыя міжнароднай авіацыйнай 
федэрацыі. На новы міжнародны ўзровень 
свята вышла ў 2011 годзе, калі Генераль-
ная асамблея ААН да 50-годдзя асваення 
касмічнай прасторы абвясціла свята Між-
народным днём палёту чалавека ў космас.

#НікаФакт
Першая	 жанчына-касманаўт	 Ва-
лянціна	 Церашкова	 мае	 бела-
рускія	 корні.	 Яе	 бацька	 і	 маці	
паходзілі	 з	 Магілёўскай	 і	 Ві-
цебскай	 вобласцей	 адпаведна.

 Рэзалюцыю спачатку падтрымала больш 
за 60 краін, але ўжо на наступны год коль-
касць дзяржаў, якія сталі адзначаць Дзень 
касманаўтыкі, стала значна больш. Гэтае 
свята традыцыйна адзначаецца ў краінах 
постсавецскай прасторы, і ў нас таксама. І 
адзначаюць яго ў нас не проста так, а таму, 
што і сярод нашых зямлякоў былі і ёсць тыя, 
хто пакінуў свой след у асваенні космасу.
Хочаце - верце, хочаце - не, але я, напры-
клад, ганаруся тым, што з нашай малень-
кай Беларусі, дзе няма ніякіх касмадромаў 

і мысаў «Канаверал», у космас зляталі аж 
тры чалавекі! Тры з пяцісот зямлян, якія па-
бывалі ў міжзоркавых прасторах! Гэта Пётр 
Клімук, Уладзімір Кавалёнак і Алег Навіцкі. 
Яны пабывалі ў космасе ў розныя гады і 
стартавалі туды з розных дзяржаў: Клімук 
і Кавалёнак - з СССР, Навіцкі - з сучаснай 
Расіі. Але іх аб'ядноўвае дзве рэчы. Па-пер

шае, усе яны - беларусы, па-другое - вель-
мі таленавітыя і мэтанакіраваныя людзі.
Першы беларускі касманаўт – Пётр Клімук. 
Нарадзіўся 10 ліпеня 1942 г. у вёсцы Кама-
роўка Брэсцкай вобласці. Яго першы палёт 
адбыўся 18 снежня 1973 г. і доўжыўся больш 
за 7 сутак. У гэтым палёце экіпаж правод-
зіў розныя астрафізічныя даследаванні. 
Другі палёт нашага касманаўта адбыўся з 
24 мая па 26 ліпеня 1975 г. На калязямной 
арбіце касманаўт прабыў тады амаль 63 
дні. Свой трэці і апошні палёт працяглас-
цю больш за 7 сутак Пётр Клімук здзейсніў 
з 27 чэрвеня па 5 ліпеня 1978 г. У агульным 
выніку Пётр Клімук правёў на арбіце амаль 
79 сутак. Пётр Клімук - аўтар кніг "Побач 
з зоркамі" і "Атака на бязважкасць" і даку-
ментальнага фільма "Звычайны космас".
У Брэсце на бульвары Касманаўтаў уста-
ляваны бронзавы бюст Пятра Клімука. У род-
най вёсцы касманаўта, у мясцовай школе 
ў 1978 г. быў адкрыты Музей касманаўтыкі, 
многія з экспанатаў якога падораны самім 
Пятром Клімуком. У Дзень касманаўтыкі 
ў вёсцы праходзіць традыцыйны баскет-
больны турнір, галоўны прыз якога - пера-
ходны кубак з аўтографам Пятра Клімука. 
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Беларус  Уладзімір Васільевіч Кавалё-
нак нарадзіўся 3 сакавіка 1942 гады ў 
вёсцы Белае Мінскай вобласці. На арбі-
це ён пабываў тройчы. У 1977 г. наш су-
айчыннік адправіўся пакараць касмічныя 
прасторы ў якасці камандзіра карабля 
"Саюз-25". Перад экіпажам стаяла зада-
ча састыкавацца са станцыяй "Салют-6", 
аднак паўстала няштатная сітуацыя. Па-
лёт быў спынены датэрмінова. Другі ка-
смічны рэйс Уладзімір Кавалёнак, зноў на 
пасадзе камандзіра карабля, здзейсніў ў 

1978 г. на "Саюзе-29". Падчас гэтага палё-
ту быў устаноўлены рэкорд знаходжання 
чалавека ў космасе - 139 сутак 14 гадзін 
47 хвілін. Трэці, апошні палёт касманаўта 
адбыўся ў 1981 г. на караблі "Саюз Т-4".

#НікаФакт
Знакаміты	 вучоны	 ў	 галіне	 касміч-
ных	 тэхналогій	 Барыс	 Кіт	 -	 бе-
ларус,	 які	 з’ехаў	 у	Амерыку	 яшчэ	 ў	
савецкія	гады.	Ён	займаўся	распра-
цоўкай	 паліва	 на	 аснове	 вадкага	
вадароду	 для	 касмічных	 караблёў,	
працаваў	 над	 стварэннем	 больш	
магутнага	 і	 эфектыўнага	варыян-
ту.	Шмат	 у	 чым	 дзякуючы	 яму	 на	
арбіту	Зямлі	змаглі	запусціць	леген-
дарныя	караблі	«Апалон»	і	«Шатл».

Сумарна Уладзімір Кавалёнак правёў на 
зямной арбіце больш за 216 сутак, у тым ліку
2 гадзiны 20 хвілін - у адкрытым космасе. 

Зараз Уладзімір Кавалёнак з'яўляецца Прэ-
зідэнтам Федэрацыі касманаўтыкі Расіі і Бе-
ларускай рэспубліканскай федэрацыі кас-
манаўтыкі. Двойчы герой Савецкага Саюза.
Трэцім беларусам, які пабыў у космасе, стаў 
Алег Навіцкі. Ён нарадзіўся  12 кастрыч-
ніка 1971 г. у г. Чэрвень Мінскай вобласці.
 У лютым 2007 года Алег Навіц-
кі быў залічаны кандыдатам у кас-
манаўты-выпрабавальнікі ў атрад 
касманаўтаў Расійскага Дзяржаўнага наву-
кова-даследчага выпрабавальнага цэнтра 
падрыхтоўкі касманаўтаў ім. Ю.А. Гагарына.
На яго рахунку пакуль два палёта. У 
2012 г. касманаўт адправіўся на арбіту 
як камандзір "Саюза ТМА-06М". У ліста-
падзе 2016 г. на караблі "Саюз МС-03" 
ён паляцеў на Міжнародную касмічную 
станцыю, дзе прабыў да чэрвеня 2017 г.
У космасе Алег Навіцкі правёў 340 су-
так. Ад яго мы чакаем у будучым яшчэ 
большых дасягненняў, бо ў студзені 
2018 г. медыцынская камісія Цэнтра 
падрыхтоўкі касманаўтаў імя Ю. Гага-
рына прызнала Алега Навіцкага пры-
датным да новых касмічных палётаў.

Ляцко Марта
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Хутка надыдзе лета, час адпачынку, 
а мы ўжо зараз распавядзём вам пра 
месцы, якія варта было наведаць.

Дукорскі маёнтак
Аграгарадок Дукора Пухавіцкага раёна 
не вельмі знакаміты на Мінчыне, тым не 
менш, ён не такі просты, як можа падацца 
на першы погляд. Першы раз ён узгадва-
ецца яшчэ ў сярэдзіне шаснаццатага ста-
годдзя і з тых часоў некалькі разоў быў у 
маёмасці пэўнай колькасці знакамітых ула-
дальнікаў. Так, у свае часы Дукорай кіра-
валі Кізгайлы, Завішы, Агінскія і Ашторпы. 

Час уладарання апошнік лічыцца найболь-
шым росквітам гэтых месцаў. Тады, у кан-
цы васямнаццатага – першай палове дзе-
вятнаццатага стагоддзяў быў разбіты парк, 
пабудавана заязная брама і нават дварэц. 
Там уладкоўваліся балі, а вольны час ула-
дальнікі маглі бавіць у вялікай бібліятэцы, 
у якой знаходзлася больш некалькіх тысяч 
кніг не толькі на рускай мове, але яшчэ на 
польскай і лацінскай. Там таксама знаход-
зілася і калекцыя прадметаў выяўленча-
га і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 
Але, не ўсім тым сведкам мінуўшчыны 
было наканавана застацца некранутымі. 
Зараз толькі сядзібны комплекс нагадвае 
нам часы далёкай мінуўшчыны. А яго са-

праўды варта наведаць, бо там ёсць на 
што паглядзець. Па-першае, гэта рэстаўра-
ваная брама, ў якую нават можна зайсці і 
мець асалоду пабачыць тэрыторыю маён-
ка з вышыні. Па-другое там ёсць ганчар-
ная, рамесніцкая і нават свячная майстэр-
ні, якія не пакінуць вас расчараванымі. А 
для тых, каго зацікавіць мінуўшчына маён-
ка, на яго ж тэрыторыі знаходзіцца і музей, 
у якім шмат чаго можна знайсці, пачына-
ючы са зброі савецкіх часоў і заканчваю-
чы рэстаўрацыямі шляхецкага адзення. 
Таксама вы можаце зайсці ў перакулены 
дом, які з’яўляецца адным з выбітнейшых 
месц маёнтка, хоць і нічога не распявя-
дае аб мінуўшчыне тых месцаў, але за-
баўляе не толькі дзяцей, але і дарослых.
У маёнтку рэгулярна ўладкоўваюцца свя-
ты і пастаноўкі, за чым можна сачыць на 
сайце маёнтка. Таксама можна заказаць 
сабе і сябрам экскурсію, на якой вам рас-
павядуць аб найноўшых вынаходніцтвах 
у раскрыцці дакладнай гісторыі маёнт-
ка. Уваход на тэрыторыю для дарослых 
у працоўныя дні каштуе каля 6 рублёў, у 
выходныя – 8. Гэта лічба уключае навед-
ванне усіх адчыненых аб’ектаў комплек-
су: музея,брамы, заасада, перакуленага 
дома і іных. Але ёсць і іншя паслугі, за 
якія прыйдзецца плаціць асобна, напры-
клад за праход па вяровачным шляху ці 
за катанне на конях. Месца павінна спа-
дабацца ўсім, хто цікавіцца мінуўшчынай, 
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а таксама аматарам беларускай пры-
роды і прагулак на свежым паветры.

Прастора Хаіма Суціна
Наступнае месца, якое хацелася б вам 
параіць наведаць – музей “Прастора Хаі-
ма Суціна” ў гарадскім пасёлке Смілавічы 

Чэрвеньскага раёна Мінскай вобласці. 
Хаім Суцін – адзін з пачынальнікаў фран-
цузкай мастацкай школы, які нарадзіўся 
13 студзеня 1893 года ў Смілавічах. Збег-
шы з роднага дому і атрымаўшы мастац-
кую адукацыю ў Мінску, Вільні і Парыжы, 
ён пачаў зарабляць на сваіх карцінах яшчэ 
пры жыцці. Ён здолеў стаць адным з тых, 
каго называюць прадстаўнікамі парыжскай 
школы і кім захапляюцца людзі з усяго све-

ту. Але доўгі час у Беларусі не было ні яго 
карцін, ні музея, яму прысвечанага. Аднак, 
у  2008 годзе пры падтрымцы арганізацыі 
ЮНЭСКА ў Смілавічскім цэтры творчас-
ці дзяцей і моладзі была адчынена экс-
пазіцыя, прысвечаная гэтаму знакамітаму 
пісьменніку, пад назвай “Прастора Хаіма 
Суціна – L'Espace de Soutine”. Экспазіцыя 
ўключае ў сябе некалькі пакояў, у якіх вы 
можаце пабачыць карціны мастака і нека-
торых іншых прадстаўнікоў той жа мастац-
кай школы, што і ён. Таксама ёсць цікавы 
пакой у стыле парыжскай кавярні, ў якой 
любіў бавіць час не толкі Хаім Суцін, але 
і некаторыя іншыя значныя прадстаўнікі 
мастацкай эліты тых часоў. Больш таго, 
звычайна наведвальнікаў там частуюць 
кавай ці гарбатай, для паўнавартаснага па-
глыблення ў атмасферу Парыжа тых часоў. 
Паколькі музей працуе пры мясцовым 
цэтры творчасці, а не самостайна, то 
проста прыехаць і пайсці глядзець экс-
пазіцыю  нельга, але можна патэлефана-
ць загадзя і дамовіцца аб экскурсіі, якая 
каштуе каля 6 рублёў (дадзеныя на ка-
нец мінулага году). За гэтыя грошы вам 
правядуць двухгадзінную экскурсію з экс-
курсаводам, які распавядзе вам аб жыцці 
Хаіма Суціна, коратка ахарактарызуе бе-
ларускіх прадстаўнікоў парыжскай шко-
лы, таксама вас за гэты кошт пачастую-
ць добрай кавай. Месца для сапраўдных 
аматараў захапляючага душу мастацтва. 

Семашчук Лізавета
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