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Вучоба часам бывае вельмі складанай, але 
вельмі добра, калі ёсць выкладчыкі, якія натхня-
юць усмешкай і добразычлівасцю. Такім соней-
кам на нашым гістарычным факультэце з’яўля-
ецца цудоўнай Верамейчык Аліна Яўгеняўна.
- Як вы апынуліся на гістфаку?
- Я ўсё жыццё марыла аб прафесіі ўра-
ча-хірурга. Пасля таго, як вярнулася з Расіі на 
Радзіму, жыла ў Нясвіжы, вучылася ў Нясвіж-
скай гімназіі. І мой погляд на жыццё перавяр-
нуўся, калі ў класе з'явілася настаўніца гісто-
рыі, вельмі цікавая, вельмі моцная, вельмі 
патрыятычна настроеная, сама родам з Нясві-
жа. Яе ўрокі паўплывалі на мяне, і я адмовіла-
ся ад жадання быць урачом і стала паступаць 
на гістарычны факультэт Беларускага дзяржаў-

нага ўніверсітэта. Я паступіла на гістфак БДУ 
і ні разу аб гэтым не пашкадавала, хаця былі 
магчымасці пайсці на другія спецыяльнасці. 
Напэўна, гістфак душу маю забраў (смяецца).
- Раскажыце пра вашыя студэнц-
кія гады. Якая вы былі студэнтка?
- Я не ведаю, якая я студэнт-
кай была. Я была старастай групы, 
была вельмі актыўнай, у нас была друж-
ная плыня: мы вельмі многа вандравалі 
разам, рабілі пікнікі. І мы да сённяшняга часу 
сябруем. Жыла ў інтэрнаце, а жыццё ў інтэрна-
це заўсёды вясёлае і цікавае. Інтэрнат навучыў 
мяне гатаваць, таму што я была маменькінай 
дачкой (смяецца), навучыў адстойваць свой 
погляд. Жыццё было вельмі вясёлым: мы гата-
валі і елі разам, і нават прыгатаўлялі студэнцкі 
пірог практычна без нічога. Я нават магу сказа-
ць рэцэпт, я яго нават дагэтуль памятаю і гатую: 
шклянка мукі, паўшклянкі цукру, 3 сталовыя 
лыжкі варэння. Для колеру неабходна густая за-
варка: проста халодная гарбата, сода, перамя-
шаць і на патэльню або бляху, а калі ёсць ёгурт 
– то вам пашанцавала. Сядаў увесь наш блок, 
і мы гэта з’ядалі. Мы дапамагалі адзін аднаму і 
часам нават рабілі адпрацоўкі адзін для аднаго.
- Пасля таго, як закончылі 
ўніверсітэт, вы сталі займацца на-
вукай. Чаму зрабілі такой выбар?
- На самой справе, калі я паступала на 
першы курс універсітэта, у мяня не было та-
кой думкі “я буду вучыцца ў аспірантуры”. Для 
мяне слова “аспірантура” была нейкай казкай, 
якая была сугуба для інтэлектуальных людзей, 
і я думала: я ніколі не стану выкладчыкам. Але 
атрымалася так, што я паступала ў магістратуру, 
затым у аспірантуру. Калі мне сказалі “вы залі-
чаны загадам у аспірантуру”, я не верыла, па-
куль мне не паказалі запіс у працоўнай кніжцы. 
- Вядома, што адной з тэм вашых 
даследаванняў з’яўляецца гісторыя 
Нясвіжскага палацу. З чым гэта звязана?
- Да, мая дысертацыя прысвечаная 
Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў. Калі я 

50% працы любога педагога - гэта 
ўсмешка
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прыехала ў Нясвіж,  у мяне не было думак, што 
я магу чымсьці іншым займацца. Таму калі я 
прыйшла ва ўніверсітэт, я пісала пра тэатр Рад-
зівілаў, у магістратуры – пра інтэр’еры Нясвіж-
скага палацу, у аспірантуры – пра Нясвіж. Вы-
хаванне, што Радзіма – гэта ўсё, у тым ліку і 
маленькая, адыграла не апошнюю ролю. Калі 
я бываю ў Нясвіжы, кожны вечар  гуляю вакол 
Нясвіжскага палацу па парку ў добрае надвор’е.
- У некаторых людзей дагэтуль ёсць 
уяўленне, што навука – гэта сумнае сядзенне 
ў архівах і чытанне пыльных кніг, што ўсе ад-
набакова. Вы можаце з гэтым паспрачацца?
- Магу. Я наведала шмат архіваў, таму што 
вывучэнне Радзівілаў патрабуе працы ў архівах, 
у тым ліку замежных. У архіве ты сустракаеш 
многа сяброў і знаёмых, а яшчэ там ёсць буфет, 
дзе можна піць гарбату і адпачываць. А што да-
тычыцца дакументаў, то праца патрабуе шмат 
цярпення, але калі ты штосьці знаходзіш, то гэта 
вельмі цікава. Ёсць пачуццё, што ты адчыняеш 
завесу ў іх асабістае жыццё – так яно і ёсць.
- Якімі навуковымі даследа-
ваннямі вы займаецеся зараз?
- Я аматар і прыхільнік сацыяльна-эка-
намічнай гісторыі Беларусі, аграрнай гісторыі. 
Я займаюся вывучэннем прыватнага зем-
леўладання на тэрыторыі Беларусі. Гэта ціка-
вейшая тэма, да якой я магу запрасіць столь-
кі студэнтаў, колькі захочуць,  таму што многа 
цікавага: было шмат аванцюраў, вельмі многа 
прававых, сацыяльных момантаў, гэта цікава, 
мяне гэта захапляе. Можа быць, гэта мая аса-
бістая спецыфіка, але мне гэта падабаецца.
- Студэнты лічаць вас вельмі 
пазітыўнай, жыццярадаснай і камуніка-
бельнай асобай і цёпла адгукаюцца 
пра вас і вашыя заняткі. У чым сакрэт?
- Проста гэта такія студэнты, з якімі не-
магчыма сябе паводзіць па-іншаму. Калі юнак 
або дзяўчына прыходзіць у аўдыторыю і гляд-
зіць на цябе шырокімі вачыма, з усмешкай на 
32 зубы, як можна быць некамунікабельным 
чалавекам? Вы такія, што можаце паставіць 
любога на вышэйшы ўзровень камунікацыі, 
таму што будзеш адказваць на вашыя пытан-
ні і ўсмешка будзе, таму што немагчыма па-ін-
шаму. Мяне часам пытаюць: за што я выбра-
ла прафесію выкладчыка? І я адказваю: калі 
на мяне глядзіць сто ці сто пяцьдзясят пар 
вачэй з шчаслівай усмешкай, мне здаецца, 
што гэта самая галоўная радасць жыцця, таму 

што атрымліваеш энергетыку. Далей усё пой-
дзе добра. Гэта 50% працы любога педагога. 
- Якія ў вас любімыя заняткі, хобі?
- Я вельмі люблю вандраваць, і чым 
больш часу праходзіць, тым больш мне зда-
ецца, што я не паспяваю ўсе ахапіць. Я спра-
бую зрабіць тое, што магчыма, каб можна 
было з’ездзіць павандраваць: на два дні, на 
тыдзень, на колькі хопіць. Я люблю ездзіць на 
ровары, у мяне некалькі іх. Я ўжо гадоў 15 ка-
таюся на самакатах. Яны яшчэ не былі так па-
пулярны ў Беларусі, я іх прывозіла з Масквы 
са спорткрамы, і яны ў мяне вельмі розныя. 
Яшчэ вельмі люблю пікнікі. Я магу зрабіць 
пікнік у любым месцы і ў любы час. І не аба-
вязкова шашлык. Такая схема: завярнуць 
бутэрброды, патэлефанаваць сяброўцы і ска-
заць: у мяне два бутэрброды: на цябе і на 
мяне.  І ідзем гуляць. Гэта вельмі крута. Зараз 
пара пікнікоў. І я буду сумаваць па гэтай пары.
- Якія вашыя любімыя кнігі, музыка?
- Вельмі люблю італьянскую музыку. Аль-
бана і Раміна Паўэр – любімы дуэт, усе песні 
якога ведаю на памяць. Па кнігах? На самой 
справе я люблю Булгакава, таму што ягоныя 
творы нестандартныя. Гюго люблю чытаць. У 
сёмым класе чытала. У мяне пыталі: “Што ты 
там разумееш?” А я нічога не разумела. Яшчэ 
вельмі люблю Купалу і Коласа. Не проста лю-
блю, я яшчэ з’яўляюся наведвальнікам іхніх 
музеяў і стараюся вадзіць туды студэнтаў.
- Што вы можаце па-
жадаць нашым студэнтам?
- Я хачу пажадаць заўсёды быць шчаслі-
вымі. Кажуць, што галоўнае – мець задароўе, а 
я лічу, што калі будзе шчасце, будзе ўсё: і зда-
роўе, і поспех,  і грошы, і дасягненні ў жыцці. А 
яшчэ я пажадаю, каб людзі была паважлівымі 
адзін да аднаго, цанілі сваіх сяброў, бацькоў, 
родзічаў. Калі будзе гармонія, тады і будзеце 
шчаслівымі, здаровымі, матэрыяльна забяспе-
чанымі, паспяховымі, у тым ліку і ў навуцы.

Аляксандр Новікаў
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Яшчэ на першым курсе я 
даведалася, што мой ад-
нагрупнік Эдвард Стэфа-
новіч цікавіцца гістарычнай 
рэканструкцыяй. Зараз мы 
ўжо на трэцім курсе і ён, 
нягледзечы на цяжкасці, не 
кінуў сваёй цікавай справы. 
Менавіта па гэтай прычыне 
жадаю і вас пазнаёміць з ім

Раскажы, як ты пачаў 
займацца гістарыч-
най рэканструкцыяй.
Яшчэ с дзяцінства мне па-
дабалася гісторыя, а так-
сама майстраваць сваімі 
рукамі. Я фанацеў ад 
сярэднявечча, антычнасці 
т.п. Таму, як і многія дзеці, 
вельмі часта рабіў з дрэва 
мячы, лукі, шчыты, копьі. 
Увогуле ў школе ў меня было шмат хоббі: і 
разьба па дрэву, і пілаванне лобзікам, такса-
ма я ляпіў, мадэліраваў, крыху маляваў, на 
ўроках працоўнага навучання працаваў і з 
металам.Дарэчы, у школе былі толькі два лю-

бімыя прадметы: гісторыя і працоўнае наву-
чанне. Бывала, нават сыходзіў з іншых урокаў 
на гісторыю, бо трэба было рыхтавацца да 
алімпіады, і на ўрокі працоўнага навучання, 
бо ў школьнай майстэрні  былі большыя маг-
чымасці для працы, чым дома. У старэйшай 

школе я пачаў займацца 
касплеем. У 11 класе я за-
цікавіўся кальчугамі, пачаў 
займацца кальчужным пля-
ценнем, не толькі гістарыч-
ным, але і дэкаратыўным. 
Якія       змены              ад-
быліся, калі     пераехаў у 
Мінск?
Калі паступіў на факультэт, 
у першы ж тызень знайшоў 
старшакурснікаў, тыя мне 
падказалі выпускнікоў фа-
культэта, якія займаюцца 
гістарычнай рэканструк-
цыяй. Я прышоў да іх, ска-
заў, што хачу зрабіць сваю 
кальчугу. Яны прынялі мяне 
ў клуб, распавялі што ды 
як, і я пачаў займацца ме-
навіта рэканструкцыяй. 
У канцы першага курса ў 

мяне з’явілася жаданне рухацца наперад. 
Я  вельмі хацеў трапіць у кузню, каб да-
лей вучыцца. Я даведаўся пра аднаго куз
няца, да якога я і звярнуўся. Спачатку я 
думаў, што ў мяне можа не атрымацца, 
бо трэба было сумяшчаць вучобу з цяж-
кай працай, плюс надыходзіла лета, трэ-
ба было ехаць на практыку. Таму прышло-
ся часова адмовіцца ад гэтага варыянту,  у 
вольны час летам рабіў сам нешта дома. 
У пачатку верасня 2 курса я трапіў на фе-
стываль “Мінск старажытны”, дзе да мяне 
прыйшло разуменне, што трэба хаця б па-
спрабаваць, можа, атрымаецца. На гэтым 
фестывале, які, дарэчы, і стаў першым для 
меня, і адбылося маё знаёмства з кузняй і 
працай у ёй. Тыя два дні на гэтым фестывале 
былі неверагоныя: я фанацеў ад усяго. Пасля 
фестывалю я пачаў працаваць. Было цяжка: 
адразу пасля заняткаў ішоў у кузню, дзе ад-
начасова і працаваў, і навучаўся. І паступова 
ў мяне пачало ўсё атрымлівацца. Дарэчы, і 
з вучобай асаблівых праблем не было – 
прышлося навучыцца размяркоўваць свой 

Выбяры сабе працу па душы...
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час і ўмець рабіць усё ў паскораным тэмпе. 
І вось ужо цэлы год я працую ў майстэр-
не, дзе вельмі шмат чаму навучыўся. Тут 
як па накатанай: чым больш я вучуся, тым 
больш разумею, што яшчэ большаму трэ-
ба навучыцца. Я магу смела сказаць, што 
ў маёй справе дасканаласці няма мяжы. 
А якому гістарычнаму перыя-
ду ты больш удзяляеш увагі?
Найбольш цікаўлюся перыядам ран-
няга сярэднявечча, эпохай вікінгаў.
Распавядзі пра працу ў кузні. 

Асноўны напрамак – гэта мастацкая апра-
цоўка металу. Таксама мы займаемся дэка-
ратыўнай коўкай, вырабляем прадметы 
інтэр’ера і быта, мэблю, інструменты, розныя 
дробязі. Часта выязжаем на фестывалі, на-
прыклад, “Менск Старажытны”, “Наш Грун-
вальд”, дзе праводзім майстар-класы па руч-
ной традыцыйнай коўцы. Там усё прыкладна 
як было ў сярэднявечнай кузне, тыя ж інстру-
менты, горн, драўняны вугаль і ручныя мяхі.
Калі не сакрэт, ці плануеш звязаць 
сваё захапленне са сваёй будучыняй?
Да, планую, але калі ў мяне і надалей будзе 
ўсё атрымлівацца, бо гэтая справа, насамрэч, 
цяжкая. Але я настроены аптымістычна. Мару 
застацца ў Мінску і сумяшчаць асноўную пра-
цу з працай у кузні, а далей, па магчымасці, 
нават зрабіць яе асноўным заняткам. А калі 
нават і не атрымаецца ўсё так, як планую, 
то буду майстраваць проста ў вольны час.   
Якую параду можаш даць на-
вічкам у рэканструкцыі?
Займайцеся тым, што падабаецца! Зна-
ёмцеся з людзьмі, не бойцеся звяртац-
ца за дапамогай да іншых рэканструкта-

раў, развівайцеся. Але самае галоўнае, 
гэта крыніцы. Як кажуць, крыніцы наша ўсё!
Увогуле, калі вам хочацца чым-небудзь зай-
мацца, не кідайце вашу любімую справу, і, маг-
чыма, гэта стане вашай працай на ўсё жыц-
цё. Як кажуць: “Выбяры сабе працу па душы, 
і табе не прыдзецца працаваць ні аднаго дня 
ў сваім жыцці”. І, галоўнае, не стаяць на мес-
цы, развівацца, бо дасканаласці няма мяжы.

Тут як па накатанай: чым больш я вучуся, 
тым больш разумею, што яшчэ большаму 
трэба навучыцца. Я магу смела сказаць, 
што ў маёй справе дасканаласці няма мяжы.

Бліц-апытанка:
Якому жанру аддаеш пера-
вагу пры праглязе фільму?
Люблю гістарычныя фільмы, аднак ча-
сам цяжка глядзець, бо практычна адра-
зу бачыш “касякі”, якія рэжуць вока.
Якой літаратурай цікавішся?
У дзяцінстве фэнтазі моцна любіў, а зараз чы-
таю толькі “прафісійную” літаратуру – ўсякія 
кнігі па кавальскай справе і металаапрацоўцы.
Музыку якога накірунку слухаеш?
Што датычыцца музыкі, то люблю рок, акра-
мя гэтага яшчэ шмат чаго слухаю, напры-
клад, скандыноўскі фолк, інструментальную.
Акрамя рэканструк-
цыі, чым яшчэ займаешся?
Яшчэ люблю ў камп’ютары сядзець, аднак 
наўрад гэта можна аднесці да хобі. Ляплю 
часам, але ў асноўным, тое што трэба буд-
зе зрабіць з металу, ствараю “макет”. Раней 
яшчэ рабіў паліганальныя (трохмерныя) ста-
туэткі з паперы. Часам прыходзіцца сядзець 
з іголкай і шыць адзенне для рэканструкцый.

Марта Ляцко 
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Першакурснікі мінулага года гэтым летам 
бавілі свой летні час на археалагічнай і этна-
лагічнай практыцы, дзе атрымалі шмат карыс-
нага вопыту і цудоўна правялі час. Студэнты 
з захапленнем чакалі практыкі, жыцця ў на-
мётах ці ў школах беларускіх вёсак, размовы 
з цікавымі інфармантамі. Рэдкалегія “НІКІ” 
запыталася ў студэнтаў пра тое, як прайшла 
іх практыка і чым цікавым яны займаліся.
Іванова Вераніка: Прыехалі мы на прак-
тыку, спачатку думалі, што будзем у Зэльве 
жыць, але жылі ў аграгарадку Мяжэрычы, 
на самай справе, гэта зусім не аграгара-
док, а самая сапраўдная вёска. На другі 
дзень нам мясцовыя жыхары наладзілі кан-
цэрт, песні ўсякія, адна песня да гэтага часу 
круціцца ў галаве, пра «агра аграгарадок».
Прыехалі і засяліліся адразу ў мясцовую школу. 
Дзяўчынак у кабінет рускай мовы, а хлопчыкі 
жылі ў спартыўным зале. Зайшлі мы ў кабінет 
гэты, рассунулі сталы і нам прынеслі матра-
цы, на якіх павінны спать. Калі мы ўбачылі гэ-
тыя матрацы, трохі стала смешна, таму што 
яны былі для дзяцей і вельмі маленькага па-

меру. Ногі ў нас выціснулі, калі на іх клаліся 
і спружыны ціснулі ў спіну. Хлопчыкі спалі на 
матах, ім у гэтым плане было нашмат зруч-
ней, але затое ў спартзале было халадней і ў 
іх быў чувак, як ён сам сябе называў, «Аляк-
сей-негаманлівы», увогуле ён хроп на ўсю вё-
ску проста і хлопчыкам спаць перашкаджаў.
Хадзілі апытваць у асноўным у суседнія 
вёскі. У дзень хадзілі па 6-7 км. Здаецца 
не шмат, але па спякоце было вельмі цяж-
ка. Некаторыя бабулі дзверы не адчынялі 
нам, хоць выглядалі ў акно і бачылі, што мы 
просімся да іх. А некаторыя самі выходзілі 
сустракаць. Пасля гэтай практыкі ў мяне вы-
працаваўся нават ужо нейкі рэфлекс, калі 
бачу бабулю нейкую, то хочацца яе апытаць.
Былі экскурсіі па мясцовым касцёле і царкве. 
А таксама выязджалі ў касцёл, царкву і музей 
у Зэльву, Сынкавічы. Упершыню пабывала ў 
касцёле. Самы прыгожы касцёл з усіх быў ў 
Зэльве. Вельмі яркія вітражы, прыгажосць уво-
гуле. Класна было, што былі акрамя практы-
кі і гэтыя вось экскурсіі, хоць неяк адпачываў. 
Але таксама і апытвалі ў Зэльве, Сынкавічах.
Парамонава Дзіяна: На самай справе да 
ад'езду на практыку ў мяне было нейкае два-
якае меркаванне аб ёй, так як з аднаго боку 
ўсе старшакурснікі, якія ўжо пабылі на ар-

хеалагічнай практыцы казалі пра тое, што 
гэта самыя лепшыя моманты за ўсё наша 
студэнцкае жыццё. Але з іншага боку, былі 
свае нюансы, тыя ж умовы надвор'я, быта-
выя ўмовы, то, што прыдецца працаваць, 
а мы ўсе лянівыя студэнты, якім не асоба 
ўжо і хацелася займацца фізічнай працай.

Студэнты і практыка
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Па прыездзе на месца экспедыцыі, напэўна, 
першае ўражанне сапсавала надвор'е. Таму не 
хацелася нічога рабіць. Мы ўвесь час сядзелі і 
думалі, як мы зможам працаваць пры такіх умо-
вах надвор'я? Шмат хто казаў, што мы збярэм 
рэчы і паедзем да дому, што ім вельмі цяжка. 

Большасць студэнтаў, якія прыязджаюць упер-
шыню на археалагічную практыку, яны ніколі не 
жылі ў такіх умовах і вядома гэта даецца цяж-
ка. Але з цягам часу, ты пачынаеш прывыкаць і 
ты пачынаеш адчуваць тую самую рамантыку. 
Але самае галоўнае, што ёсць на практыцы, 
акрамя рамантыкі, гэта людзі, якія ствараюць 
гэтую рамантыку. Я пабывала ў вялікай археа-
лагічнай сям'і, дзе адзін аднаму дапамагаюць, 
жартуюць. Да практыкі ты думаеш, што ведаеш 
сваіх аднагрупнікаў, бо ўжо год з імі правучыў-
ся, пражыў дзве сесіі, але гэта зусім не так. На 
практыцы ты даведаешся нашмат больш пра 
людзей, ты даведаешся іх і моцныя і слабыя 
бакі, так як ты жывеш з імі і дзелішся самым па-
таемным. Самае лепшае, што было на практы-
цы - гэта людзі, якія атачалі цябе. Без іх нічога 
не было б. І на маё здзіўленне, мне вельмі спа-
дабалася працаваць, па некалькі гадзін пра-
водзіць у раскопе, дзяжурыць, старацца для 
кагосьці рыхтаваць і вельмі прыемна, калі гэта 
ўсё ацэньваецца кіраўніцтвам і валанцёрамі.
Калі праводзяць пасвят і кожнаму ўручаюць 
намінацыі за іх заслугі, гэта найлепш чым ней-
кае матэрыяльнае ўзнагароджанне. Я была 
на 100 адсоткаў задаволеная сваёй працай і 
гэта таксама не засталося па-за ўвагай. На зд-
зіўленне, мяне намінавалі на званне каралевы 
раскопу. Гэта быў круты час і я ніколі не забуду 
дні праведзеныя на археалагічнай практыцы.
Варапаеў Яўген: Як і ў мінулыя практыкі, збіралі 

матэрыял, перапісвалі, экспанаты старалі-
ся знайсці. Распавядаць асабліва няма чаго, 
толькі ёсць пацешныя гісторыі з людзьмі, у якіх 
інтэрв'ю бралі.Практыка ўсім хто быў спадаба-
лася, у асноўным з-за ўмоў у якіх жылі. Весела 
было, да канца практыкі ніхто з'язджаць не хацеў.
Была адна не вельмі добрая гісторыя. Нас ад-
правілі шукаць рэспандэнтаў самім, але мы 
нікога не маглі знайсці. Пад канец мы знайшлі 
бабулю, але з ёй было вельмі складана. У ас-
ноўным таму, што яна часта плакала, распа-
вядала як раней добра было, а зараз з вёсак 
усе з'язджаюць і моладзі няма зусім (пра што 
амаль усе казалі), і як шчаслівая, што прые-
халі студэнты, што хоць хто можа і хоча з ёй 
пагаварыць пра яе жыццё, пра тое што было 
раней. У нас дзяўчынка не вытрымала і такса-
ма пачала плакаць, таму мы спынілі інтэрв'ю 
і супакойвалі яе. Мы яшчэ крыху пасядзелі 
з бабуляй і пайшлі назад амаль ні з чым.
Абрамчык Рома: Археалагічная практыка 
прайшла на Ура. Гэта было самае лепшае, 
што адбылося са мною пад час летняга ад-
пачынку. Разам са мною былі вельмі крутыя 
людзі, з якімі мы сталі адной камандай, моцна 
пасябравалі. На практыцы было выдатна: мы 
купаліся ў рэчцы, вада была вельмі цёплай, як 
таплёнае малако ў бабулі з самага ранку. Мы 
хадзілі капалі, атрымлівалі асалоду, загаралі, 
елі. Ежа была смачная, нам давалі макарошкі, 
кожны вечар бульба абавязкова з тушонкай. 
Яшчэ быў дзень, калі Уладзімер Валер’евіч 
Грыб зрабіў сырны суп, якім накарміў увесь ла-
гер, ён быў смачны. Вася Сінюхін зрабіў нам 
вельмі-вельмі смачную салянку. Мы знайшлі 
фібулы, дынарыі, часткі керамікі і іншыя ціка-
выя рэчы. Кіраўнікі практыкі дапамаглі нам 
адаптавацца ў лагеры. Яшчэ мы ездзі ў Салі-
горск любаваліся цудоўнымі краявідамі горада.

Лізавета Адамушка
Яніна Рачкова
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Я студэнт 3 курса гістарычнага факультэта БДУ. З 
першага года сваёй вучобы выбраў кафедру ар-
хеалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. 
Так склалася, што я палюбіў археалогію. Кож-
нае лета імкнуўся бываць хаця б у адной археа-
лагічнай экспедыцыі. Прымаць удзел у раскоп-
ках кожны сезон для студэнта-археолага важна.   
 Лета 2019 года для мяне было яшчэ больш 
насычаным. Я са сваімі сябрамі і навуковым 
кіраўніком, Палінай Сяргееўнай Курловіч, пае-
халі ад факультэта ў Польшчу. Сказаць, што я 
ведаў гэту краіну нельга. Быў толькі праездам, 
калі ехаў у Германію яшчэ ў школьныя гады. 
Два тыдні мы былі ў Рынкаўчыне, што неда-
лёка ад Гнезна (Вялікапольскае ваяводства).  
Капалі археалагічны помнік XIV ст., які ўяўляў 
сабой двухпавярховы будынак на ўзвышшы. 
Мяркуюць, што гэта быў аглядны пункт. 
 Помнік даволі цікавы, раскопкі правод-
зіліся сёлета аж чацвёрты, праўда, апош-
ні раз. Польская экспедыцыя насіла між-
народны характар. Не адзін год сюды 
з’яжджалі ўдзельнікі з Расіі, Украіны і Беларусі.  
Знаходкі гэтага года ўражваюць! Гэта кераміка 
X і XIV ст., грэбень ІХ-Х ст., зроблены з рога 
лася, фрагмент ключа, упрыгожанне, манета 
(Boleslaw II Pobozny), каменны асялок для нажа, 
нават знайшлі костку з невядомым надпісам. 
Дарэчы, грэбень і асялок знайшоў я. Сустракалі-

ся і косткі розных жывёл. Самая вялікая коль-
касць костак свінні і каровы, 394 і 390 адпаведна.
У палякаў археалогія і яе методыка адрозніва-
ецца ад беларускай. Нашы заходнія суседзі 
не капаюць па квадратах, раскоп яны дзеля-
ць проста на чатыры часткі. У іх есць вельмі 
цікавыя прыстасаванні для замалёўкі пластоў. 
Польская археалогія значна актыўней вы-
карыстоўвае сучасныя тэхналогіі (дроны, 
gnss-станцыі і інш). Вядзенне археалагічнай 
дакументацыі іншае. Мы гатовыя перайма-
ць вопыт палякаў і пэўныя крокі ўжо робім!
Паездка дала не толькі добрае ўяўленне аб 
польскай археалогіі. Польшча – вельмі цудоў-
ная краіна. Пабывалі ў Торуні (горад Каперніка 
і пернікаў), Гнезна – першая сталіца, Познані 
(сімвалам горада лічацца козачкі), Коніне (го-
рад-вандроўнік), Тшемешно і, канешне, у Вар-
шаве. У гарадах бачна гісторыя краіны. Што не 
будынак, то помнік гісторыі. У Познані і не толь-
кі пабачылі прускія пабудовы, іх можна добра 
адрозніць ад польскіх. Таксама пан Кшыштаф 
(фактычна кіраўнік экспедыцыі) паказаў 
нам былую мяжу Прусіі і Расійскай імперыі. 
Касцёлы – гэта проста мая любоў. Вітражы, ал-
тары і проста інтэр’еры… Пабачыць катэдры ў 
Гнезна і Познані трэба кожнаму. Музеі – гэта про-
ста цуд! Іх мы наведалі каля 10 у тым ліку археа-
лагічны скансен «Біскупін» і Музей Варшаўска-

га Паўстання, каралеўскі замак у Варшаве.
Падчас падарожжа па Польшчы мы пераканалі-
ся, што яе жыхары вельмі працалюбівыя: нас ура-
зілі дагледжаныя дамы, парадак і прыгажосць. 

Летняе падарожжа ў Польшчу
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Усе ведаюць, што ў нашай суседцы вель-
мі добрыя дарогі, а мы, беларусы, раўняем-
ся на іх. Але ёсць мінус: дарогі рэгіянальнага 
значэння вельмі вузкія і часта пятляюць, таму 
ад нязвыкласці многім пад час руху робіцца 
млосна. Што наконт лясоў? То Беларусь мае 
большы лясны фонд, чым Польшча. Паля-
кі вельмі беражна, як і беларусы, адносяцца 
да зямлі, кожны кавалак якой апрацаваны. 
 Асобная падзяка ад усіх нас Кшыштафу, 

пане Касе і Здзіславу за арганізацыю экс-
курсій і раскопак. Яны паказалі нам сваю 
краіну, рабілі ўсё для таго, каб нам было 

добра і ўтульна. Безумоўна, дзякуй кафе-
дры, дзякуй майму любімаму факультэту.
Што ж, гістарычны факультэт дае вялікія маг-
чымасці. Мы, студэнты, проста павінны па 
максімум выкарыстоўваць свае веды, рабі-
ць усе для таго, каб паказаць сябе з лепшага 
боку. Вандруйце, усміхайцеся жыццю, працуй-
це і проста жывіце на карысць сваёй краіны. 

Ігар Дабралёт 
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Каму не цікава, якія людзі прыйшлі да нас 
у верасні? Вось і нам цікава, таму мы вы-
рашылі троху паразмаўляць з першакурс-
нікамі аб тым, як яны адчуваюць сябе на на-
шым факультэце і што ўвогуле аб ім думаюць.

Бейзяр Уладзімір, 1 курс 2 група

Я адчуў радасць, калі паступіў. 
Я  імкнуўся  да  гэтага  з 9-га кла-
са  і  нарэшце  мая мэта была выканана.
Гістарычны факультэт, як гэта не банальна, аса-
цыюецца ў мяне з гісторыяй. Калі казаць аб бу-
дынку – яго сцены ёй прасякнуты. А людзі нясуць 
яе ў свет, расказваючы і дзелючыся ёю з іншымі.
Мне падабаюцца ўсе выкладчыкі. Кожны з іх ад-
метны. Усе выкладаюць па-рознаму і гэта вель-
мі крута. Але ж я толькі першы курс, і ўсё можа 
рэзка змяніцца. Мне падабаюцца абсалютна 
ўсе мае аднагрупнікі.Яны вясёлыя, добрыя, 
спагадлівыя. Аднак кожны з іх па-свойму ад-
метны. Хацелася б падзякаваць Даніілу Курчу і 
Ягору Мінічу. Яны вельмі дапамаглі мне ўліцца 
ў новы калектыў і зараз, калі што, дапамагаюць.

Махнач Максім, 1 курс 1 група

Упершыню зайшоўшы ва ўніверсітэцкі будынак 
я адчуў боль у нагах, бо папярэдняе жыццё мяне 
да такіх лесвіц не рыхтавала...калі сур'ёзна, то 
гэта было пачуццё захаплення чагосьці яшчэ 
небывалага ў жыцці, якое да таго абвастры-
лася ўтульнасцю менавіта нашага корпуса. 
Як змянілася меркаванне? За паўтары тыдні 
наўрад ці можна зрабіць вызначаную выснову, 
але агульнае - на гістфаку вучацца і, як высвят-

ляецца, працуюць таксама людзі; людзі, якія не 
імкнуцца зрабіць з сябе бронзавы прывакзаль-
ны памятнік залішняй нахмуранай сур'ёзнасцю. 
Таксама жартаўлівыя, таксама могуць стаміцца, 
гатовыя да розных пытанняў, а яшчэ намагаюц-
ца менавіта паразмаўляць з намі, а не пагража-
юць, узабраўшыся на кафедру бы на бранявік.
Аднагрупнікі мае людзі вельмі разнастай-
ныя, таму распавядаць пра іх можна было 
б гадзінамі, а гэта мы толькі 10 дзён разам. 

Даўматовіч Кірыл , 1 курс 4 група

Я вельмі шчаслівы, што паступіў менавіта 
туды, куды хацеў. У той момант я быў з маці, 
яна ўвогуле знаходзілася ў эйфарыі, калі 
даведала пра маё паступленне. Яна так-
сама калісьці марыла паступіць і вучыц-
ца тут, таму яна была так шчасліва за мяне.
Пакуль не падабаюцца некаторыя нез-
вычайныя моманты (не 45 хвілін, а 
пара), аднак з часам гэта сойдзе.
Гістфак стаў новым досведам у маім жыцці, ад-
нак не толькі ў акадэмічным плане, але і праз 
жыццё асобна ад бацькоў. Гэтакі этап сталення.
Наконт куратараў: яны вельмі адказна ста
вяцца да падрыхтоўкі да Анусіна. Хачу ад-
значыць вельмі вясёлую і цікавую атмасферу.

Бiлiцюк Ганна, 1 курс 7 група
Шчыра кажучы, я ўжо не вельмі добра памя-
таю, што адчула, калі паступіла. Было дзіў-
на: няўжо я студэнтка, што ўсё ж паступіла!
Пакуль яшчэ я не вельмі асвоілася ў новым ася-
роддзі, але ў гістфаку падабаецца тая атмасфе-

Першыя ўражанні пешакурснікаў 
аб гістарычным факультэце
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ра, якая існуе як унутры групы, так і за яе межамі. 
Прайшлі толькі два тыдня вучобы, але 
я ўжо пазнаёмілася  з   такой   колькас-
цю  людзей! І,  як я і казала, такая атмас-
фера робіць гістфак для мяне чымсь-
ці родным, такім па-хатняму ўтульным.
Я лічу, што для кожнага – менавіта яго 
група самая лепшая, вось так і ў мяне. 
Яны вельмі класныя і вясёлыя людзі.
Мне падаецца, менавіта ў БДУ праца студэнцкіх 
арганізацый вельмі добра развіта. За гэты час 

ужо ўзнікла столькі справаў, што не ўсведам-
ляеш, калі і што трэба зрабіць. І гэта сапраўды 
вельмі добра. А куратары ў нас, дакументазнаў-
цаў, выдатныя, самыя класныя і вясёлыя. 
Такіх “кадраў”  дакладна нідзе больш няма.

Чыгір Ганна, 1 курс 5 група

Упершыню я адчыніла дзверы гістарычнага 
факультэта ў 2017 годзе на праекце «Студэнт 
БДУ на тыдзень». Тады мне спадабалася не 
ўсё, але гістфак закрануў сваёй атмасферай. 
Цікавіць тое, што факультэт знаходзіцца ў са-
мым цэнтры і з’яўляецца гісторыка-культур-
най каштоўнасцю. Трэба заўважыць, што тое, 
што было на “Студэнце” і ёсць зараз—роз-
ныя рэчы. Аля я ўсё ж яшчэ лічу, што ў школе 
было цяжэй. Бо зараз я раблю тое, што мне 
падабаецца, а не тое, што кажуць і трэба. 
Гістарычны факультэт напамінае мне музей, 
люблю таемную дзвер на чацвёртым павер-
се, яна падобная на шафу-уваход у “Нарнію”.
Зараз цяжка казаць, якія выкладчыкі па-
дабаюцца мне больш. Я люблю сур’ёз-
ных і тых, у якіх ёсць пачуццё гумару. Трэ-
ба заўважыць, што цікава вучыцца толькі 
тады, калі выкладчык працуе з студэнтамі 
і дае ім магчымасць выказваць свае думкі. 

Зараз я ўдзельнічаю ў YFM—гэта кру-
та, а 21 верасня са сваёй групай еду на 
“Анусіна”—што там будзе, уявіць цяжка.
Я радая таму, што зараз на гістфака ёсць 
Творчы саюз, адной з самых цікавых аргані-
зацый я лічу Студэнцкі саюз. Люблю тое, што 
дае магчымасці для развіцця і перамог. Веру, 
што яны ёсць і на гістарычным факультэце.

Лізавета Семашчук
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NIKA

«Извините, вы женаты? Тему диссертации выбрать слож-
нее, чем жену»
Кошелев В.С. 

«Скандинавы относились к жизни примерно как рокеры в 
70-ых - живи быстро, умри молодым»

Малюгин О.И.

«Монетки подбросить у вас нет, карт Таро тоже... Кофе и 
то без кофейной гущи. Как вы вообще к семинару готови-

тесь?»
Перзашкевич О.В.


