


№ 83 2ПАДЗЕІ

 Насамрэч, падрыхтоўка спецыялістаў-гісторыкаў 
пачалася яшчэ да з’яўлення гістарычнага факультэ-
та. Сярод заснавальнікаў БДУ было шмат вядомых 
гісторыкаў, прычым не толькі беларускіх. Так адбы-
лося таму, што першы рэктар БДУ Уладзімір Пічэ-
та асабіста ведаў лепшых прадстаўнікоў гістарыч-
най навукі таго часу, пачаў запрашаць іх у Мінск, 
аказваў усебаковую падтрымку. Першая лекцыя ў 
гісторыі БДУ была прачытана Дзмітрыям Пятрові-
чам Канчалоўскім, ветэранам Першай сусветнай 
вайны і прафесарам Маскоўскага ўніверсітэта. Ме-
навіта гэтае аб’яднанне навукоўцаў з розных краін, 
якія не шкадуючы сіл і часу прыехалі ў Мінск каб 
проста дапамагчы, стварыла спрыяльныя ўмовы 
для развіцця вышэйшай адукацыі ў Беларусі. Каб 
не гэтыя людзі, існаваў бы зараз наш універсітэт?

 Усе 20-я гады мінулага веку гістарычная навука 
ў БДУ не здавала сваіх пазіцый. Першапачатко-
ва вучэбныя планы многіх пераважна гуманітар-
ных спецыяльнасцяў змяшчалі ў сабе шматлікія 

гістарычныя дысцыпліны. Адкрыццё ў 1922 годзе 
педагагічнага факультэта таксама дало штуршок 
для станаўлення традыцыі падрыхтоўкі спецы-
ялістаў-гісторыкаў. Ва ўмовах беларусізацыі аса-
бістая ўвага надавалася ўсебаковаму вывучэнню 
гісторыі Беларусі. Курс айчыннай гісторыі нават 
вызначыўся як абавязковы прадмет, які выкладалі 
знакамітыя беларускія навукоўцы: Усевалад Ігна-
тоўскі, Мітрафан Доўнар-Запольскі. Напружаная 
праца вялася і ў іншых галінах гістарычнай навукі. 
Гісторыя сярэднявечча, старажытнай культуры, 
светапоглядаў — і гэта далёка не поўны спіс. Ме-
навіта ў гэты перыяд адбывалася станаўленне бе-
ларускай гістарычнай школы. Імёны некаторых 
людзей, дзякуючы якім адбываліся гэтыя важныя 
працэсы, ушанованы на факультэцкай дошцы гона-
ру, але сколькі яшчэ ёсць недастаткова вывучаных ці 

ўвогуле невядомых 
прозвішчаў?

 Крывавай рысай 
адзначаны ў гісто-
рыі нашай краіны 
перыяд сталінскіх 
рэпрэсіяў. Для гісто-
рыкаў таго часу 
ўсё пачыналася з 
блакіроўкі пастоў 
і пасад, забароны 
друкавання наву-
ковых прац. Потым 
ішлі абвінчаван-
ні па палітычных 
пытаннях. Нацдэ-
маўшчына, контр-

Да 85-годдзя гістарычнага факультэту
 На календары сярэдзіна кастрычніка. З вокнаў чацвёртага паверху будынку гістфаку добра бачна парк 
Горкага ў асенніх колерах, нерухомае кола агляду. Часта здаецца, што апошняя пара цягнецца бясконца, 
таму кожную хвіліну паглядваеш на экран тэлефона, спадзяючыся, што тым самым падгоніш час. Так 
было і ў гэтым выпадку. Званкі зноў не працавалі, таму з палёгкай выдахнуць можна было толькі пасля 
фінальных слоў выкладчыка, якія падводзілі рысу пад усёй лекцыяй. Нарэшце! Трэці паверх, другі... На 
другім паверсе нявольна спыняешся. Як раз тут знаходзіцца насамрэч культавае месца для ўсіх, хто 
мае дачыненне да гістфака. На сцяне ў некалькі радоў размешчаны фотаздымкі навукоўцаў-гісторыкаў, 
якія ўнеслі найвялікшы ўклад у развіццё факультэту. Дамінантай гэтага “іканастасу” з’яўляецца бюст 
Улаздіміра Іванавіча Пічэты, знакамітага гісторыка, першага рэктара БДУ. Для многіх гэта проста 
прозвішчы, але калі трохі ўглубіцца ў біяграфіі гэтых людзей, разумееш, што гэта сапраўдныя героі. 
Героі таму, што нават у самыя цяжкія часы не змянялі сваім прынцыпам. Таму, што змаглі захаваць, да-
поўніць і перадаць наступнаму пакаленню веды, якія маглі быць назаўсёды страчаныя... У гэтым месяцы 
гістфаку спаўняецца 85 гадоў, і мы паспрабуем успомніць галоўныя падзеі з гісторыі факультэта, і, што 

самае галоўнае, ушанаваць людзей, дзякуючы якім мы зараз маем магчымасць на ім навучацца.
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рэвалюцыя, “Саюз вызвалення Беларусі”, ідэйная 
варожасць... Усевалада Ігнатоўскага адхілілі ад па-
сады прэзідэнта Акадэміі Навук БССР. 4 лютага 
1931 года ў ходзе допытаў па сфабрыкованай спра-
ве ён застрэліўся. Мітрафана Доўнар-Запольскага 
назавуць “афіцыйным гісторыкам нацдэмаў”. Адзін 
з былых вучняў напісаў артыкул з крытыкай дзей-
насці вучонага, абвінаваціў яго ў нацыяналізме і 
фашызме. Доўнар-Запольскі не вытрымаў паста-
янных дапытаў і памёр 30 верасня 1934 году ад 

сардэчнага прыступу. Загадчыка секцыі археалогіі 
АН БССР і дацэнта БДУ Аляксандра Ляўданскага 
расстраляюць у Мінску ў жніўні 1937 году. Не паз-
бегне арэсту і Уладзімір Пічэта. На сённяшні дзень 
яшчэ ніхто не падвёў дакладных і канчатковых 
дадзеных аб тым, колькі студэнтаў і выкладчыкаў 
пацярпела ад рукі камуністычнай улады. Гэтыя жу-
дасныя падзеі нанеслі адчувальны ўдар і прыпынілі 

развіццё гістарычнай навукі ў Беларусі.
 Зараз мы лічым датай стварэння гістарычнага фа-
культэта БДУ 28 кастрычніка 1934 года. Да гэтага 
часу вышэйшае кіраўніцтва краіны зразумела неаб-
ходнасць у падрыхтоўцы новых навуковых кадраў. 
18 выкладчыкаў і 67 студэнтаў — у такім саставе 
на гістфаку пачыналі першы навучальны сезон. 
Праблем было шмат: недахоп кадраў, тэндэнцыі да 
дагматызму і кансерватыўнасці. Але нягледзячы на 

ўсе складанасці стварэнне факультэта прывяло да 
згуртавання найлепшых беларускіх гісторыкаў у 
адным месцы. У 1937 годзе на факультэту ствары-
лася кафедра гісторыі новага і навейшага часу, якую 
ўзначаліў малады аспірант Леў Міхайлавіч Шнеер-
сон. Хто тады ведаў, што ён будзе кіраваць ёй яшчэ 
52 гады? Негледзячы на рэпрэсіі ды цэнзуру, гіст-
фак сіламі многіх і многіх навукоўцаў працягваў 
крочыць наперад, і нават у часы чарговага сусвет-
нага пажару працягваў сваю дзейнасць. Часовым 
прытулкам для гістфаку стала станцыя Сходня пад 
Масквой, а на франтах вайны і ў падполлі змагаліся 
супраць захопнікаў шматлікія студэнты і выклад-

чыкі факультэту.
  У пасляваенны час гістарычны факультэт з’яўляў-
ся адным з самых прэстыжных у саюзнай рэспублі-
цы. З персаналій хацелася б адзначыць Пятра Са-
вачкіна, які працаваў на пасадзе дэкана факультэту 
на працягу 18 гадоў. Нельга не ўзгадаць Эдуарда 
Загарульскага, бліскучага навукоўцу, заснаваль-
ніка кафедры археалогіі і спецыяльных гістарыч-
ных дысцыплін, які спыніў сваю працу на гістфаку 
толькі ў 2015 годзе ва ўзросце 87 гадоў. Дзякуючы 
гэтым і многім другім людзям са сценаў гістфаку 
заўсёды выходзілі добра падрыхтаваныя спецыялі-
сты, якія дасягалі поспеху ў абсалютна розных пра-

цоўных сферах.  
 Калі гаворка ідзе пра гістарычны факультэт, то 
кожны ўяўляе сабе рознае. Для адных людзей гэта 
проста будынак на Чырвонаармейскай, для другіх 
— месца, дзе былі праведзеныя лепшыя студэнц-
кія годы. Але гістфак, насамрэч, гэта людзі. Цэлыя 
пакаленні людзей, аб’яднаных любоўю да Беларусі, 
гістарычнай навукі і пазнання новага. Зараз эста-
фетная палачка ў нашых руках, і мы павінны пра-
цягнуць справу тых, хто ахвяраваў многім, часам 
нават сваім жыццём дзеля развіцця гістарычнай 
навукі ў нашай краіне. Са святам, сябры! Са святам, 

родны факультэт!

Данііл Піўкарэц
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Homo sum, humani nihil a me alienum puto
На гістфаку часта можна сустрэць розных асоб, але не на ўсіх мы звяртаем сваю увагу, а дарма. Так я 
і хадзіла па адным калідоры з Віталем Лучыновічам і не ведала, якая гэта мэтанакіраваная і энергічная 

асоба.

Традыцыйны пытанне, чаму абраў гістарыч-
ны факультэт?

- Даволі часта гэтае пытанне задаюць любому 
студэнту гістфаку. Калі задумацца над гэтым 
пытаннем, трэба сябе спытаць: "А ці трэба 
ўвогуле ісці вучыцца?". Калі для дыплома, то 
мы, вядома, нічым дапамагчы не зможам, для 
гэтага ў наш час існуе цэлая індустрыя, дзе ты 
прыйдзеш і табе напішуць "корачку" і ты пой-
дзеш працаваць. У гэтым плане гістарычны 
факультэт зусім іншая ўстанова, яна асаблівая 
і я думаю, што з гэтым меркаваннем пагодзіц-
ца любы чалавек, які адвучыўся поўны тэрмін. 
Гістарычны факультэт і гістарычная адукацыя 
ў цэлым - гэта тая адукацыя, якая здольна па-
мяняць твой погляд на жыццё. Гісторык заўсё-
ды адрозніваўся і будзе адрознівацца ад любой 
іншай прафесіі. Я на гістфаку пачуў фразу, што 
гістарычны факультэт дае не спецыялізацыю, 
не прафесію, а класічную гуманітарную адука-
цыю і па выхадзе з гістфаку ты становішся не 
проста гісторыкам, а ты становішся адукава-
ным чалавекам, які можа падтрымаць любую 
размову, любы дыялог, становішся чалавекам, 

у якога ёсць меркаванне па кожнай тэме. Гу-
манітарыі - гэта проста людзі, якія цікавяцца 
ўсім. Менавіта таму я выбраў гістфак і я думаю, 

што многія студэнты згодныя са мною.
- Як ты сумяшчаеш вучобу ў магістратуры з 

пасадай старшыні ССЯА БДУ?
- Я чалавек з прынцыпамі і лічу, што калі ты 
сапраўды хочаш нешта зрабіць, то ты павінен 
аддавацца сваёй справы з галавой і толькі тады 
ў цябе будзе нешта атрымлівацца і ты пачнеш 
дасягаць поспехаў, будзеш уплываць і нешта 
змяняць у рамках факультэта або ВНУ. У той 
жа час я наведваю пары, можа не ўсё, але я ім-
кнуся гэта рабіць, таму што мы павінны памя-
таць, што ССЯА гэта значыць, што ты павінен 
займацца не толькі грамадскай дзейнасцю, але і 

мець поспех і ў навуцы, і ў вучобе .
- Чаму выбраў ССЯА, як дасягнуў такіх по-
спехаў. Якія цяжкасці ўзнікаюць пры працы?
- У першую чаргу мяне хвалююць праблемы 
нашых студэнтаў, праблемы нашай адукацыі. 
Занадта часта мы чуем крытыку ў адрас нашай 
адукацыі, і ўзнікае пытанне: "Хлопцы, а што вы 
зрабілі для таго, каб яно стала лепшым?" Калі 
крытыкуеш - умей прапаноўваць. Тое, што я 
стаў старшынёй, я не лічу поспехам, поспех 
толькі тады, калі я рэалізую ўсе свае ідэі і па-
чаткі, якія я задумаў у ССЯА. Мы выканалі 
праграму мінімуму або максімуму, змаглі паў-
плываць на нешта ці змяніць - вось гэта мож-
на назваць поспехам. Спачатку я проста хадзіў 
моўчкі і думаў: "Што мне рабіць далей?" У мяне 
было стан рэфлексіі. У мяне была праграма, 
а потым, калі мяне абралі, я падумаў: "А як я 
гэта зраблю?" Цяжкасці ў тым, што многія люд-
зі былі абыякавымі да некаторых справах, іх 
трэба было ажывіць і натхніць. Цяпер нас хле-
бам не кармі - дай працу, дай нешта зрабіць або 

ўнесці нейкія змены.
- Адкуль чэрпаюць натхненне на навуковую 

дзейнасць і іншыя розныя праекты?
- Маё абрання адбылося 30 красавіка і ў гэты 
дзень Цэнтрвыбаркам Украіны афіцыйна аб-
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вясціў пра перамогу на выбарах Зяленскага. Я 
актыўна сачу за палітычнай сітуацыяй краін 
постсавецкай прасторы. Мяне натхняюць 
усе маладыя людзі, якія прыходзяць да ўла-
ды, у кіраўнічыя структуры і спрабуюць неш-

та змяніць, думаюць не стандартна, крыты-
куюць, але пры гэтым прапаноўваюць нешта 
новае. Гэта дае мне энергію ісці далей і не апу-
скаць рукі. Нас заўсёды натхняюць прыклады 

іншых людзей.
- Як праводзіш вольны час?

- Вельмі моцна не высыпаюся. Мой дзень 
пачынаецца ў 6.00, а заканчваецца ў 2.00, таму 
ў свой вольны час я магу паспаць, паесці, па-
глядзець фільм які-небудзь, кніжку пачытаць, 
але пачытаць атрымоўваецца ўсё радзей і ра-
дзей, таму перайшоў на артыкулы і навуковыя 
публікацыі. Самае прыемнае гэта правесці час 
дома, на прыродзе, там, дзе цябе не будуць за-

кранаць штодзённае руціна.
- Ці ёсць жыццёвы дэвіз?

- Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Я 

чалавек, і нічога чалавечага мне не чужое). 
- Якія планы на будучыню?

- Прызнаюся, была думка пайсці ў парламенц-
кія выбары, дэпутатам у Палату Прадстаўнікоў, 
але я ўсё ўзважыў, усё абдумаў і вырашыў, 
што, па-першае, трэба завяршыць справы ў 
ССЯА, набрацца вопыту, скончыць магістра-
туру г.зн. мазгоў набрацца, а ўжо потым ісці ў 
нейкую грамадска-палітычную дзейнасць. Ну, 
а ў планах завяршыць сваю адукацыю, пайсці 
ў аспірантуру і нават ёсць жаданне пайсці на 
другую вышэйшую адукацыю, не стану хаваць 
-  юрыдычная, таму што з ім вельмі граматна ты 
можаш адстаяць свае правы і інтарэсы. З юры-
стамі вельмі прыемна размаўляць, усё зразу-
мела, лаканічна, слухаеш і насычаешся гэтымі 

размовамі.
- Што можаш пажадаць студэнтам?

- Не баяцца выказваць сваё меркаванне, і, як 
старшыня ССЯА БДУ, скажу, добра вучыцца 
- гэта самае важнае. Пакуль у вас ёсць магчы-
масць не працаваць - не працуйце, а атрым-
лівайце неабходныя веды і навыкі, а папраца-

ваць вы заўсёды паспееце.

Бліц-апытанне:
Любімая кніга і жанр

- Замяцін "Мы", антыўтопія. 
Любімая песня і музычнае напрамак

- American boy, таму што яна такая завадная. 
Любімы прадмет на гістфаку

- Вельмі складана адказаць, але, напэўна, крыні-
цазнаўства на 1-м курсе, якое вядзе Бяляўскі. 
Было б лепш, канешне, перанесці гэты прадмет 

на курс 3-й.

Брылёва Таццяна
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Баявое хрышчэнне першакурснікаў
Як кожны праведны мусульманін хоць раз у жыцці здзяйсняе паломніцта ў Меку, а хрысціянін наведвае 

Ерусалім, таксама кожны гістфакавец хоць раз у жыцці павінен пабываць на Анусіна!

21 верасня прайшоў турзлёт нашага факультэта - "Вель-
мі дзіўнае Анусіна". Нягледзячы на не самае лепшае над-
вор'е, нашы мужныя першакурснікі паспяхова прайшлі 
турсцежку традыцыйных "анусінскіх" пікетаў. Проста 
ўявіце: размытая ад дажджу дарога, бруд, кусты, галінкі, 
карэньчыкі нібыта заадно з пікетоўцамі ўскладнялі да-
рогу нашым хлопцам (трохі нагадвае шоў “Бітва тыта-
наў”, так). Так што будзьце ўпэўненыя, убаку ніхто не 
адстаяў: прыйшлося і думаць, і танчыць, і спяваць, а 

дзесьці і "задобрыць" удзельнікаў пікету.
Лепш за ўсіх паказалі сябе ў праходжанні турсцежкі аб-

салютныя пераможцы Анусіна-2019 пятая група:
Падзеі нумара разгортваліся на перадачы "Пусть гово-
рят", на якой абмяркоўвалі надпісы пра выкладчыкаў на 
сценах трэцяга паверха нашага любімага факультэта. У 
якасці гасцей перадачы выступілі выбітныя асобы на-
шага факультэта. Напрыканцы выступу студэнты спелі 
песню пра гістфак, пераробленую з песні гурта Отпетые 

мошенники "А у реки".
Станіслаў Ячменеў (куратар), 5 група, 2 курс:

“У гэтым годзе наша група атрымала перамогу на Анусі-
на ўпершыню за два гады. Мы вельмі стараліся, каб усім 
было цікава і смешна, таму працавалі не дзеля перамогі, 
а дзеля гледача. Для нас было вялікай радасцю і неча-
канасцю атрымаць першае месца! Мы вельмі ўдзячныя 
кіраўніцтву факультэта і Студэнцкаму саюзу, якія ар-
ганізавалі для нас такое выдатнае, вясёлае і цікавае ме-

рапрыемства”.
У намінацыі лепшы творчы нумар перамогу атрымала 
другая група. Канцэпцыя нумара заключаецца ў тым, 
што нейкі чалавек у масцы ставіў ўсім пропускі, а дэтэк-
тыў вырашыў разабрацца з гэтай няпростай справай, а 
пасля шматлікіх допытаў апынулася, што гэта быў стар-
шы выкладчык фізвыхавання, Пшонка Васіль Іванавіч!

Данііл Курч, 2 група, 1 курс:
“Гэта было проста шыкоўна! Надвор'е, вядома, падвяло, 
але гэта ўжо, як я разумею, традыцыя. У сувязі з гэтым 
кожны пікет - нібы глыток свежага паветра. Займаль-
ныя, найцікавыя заданні. Пікетоўцы проста ўразілі! 

Шчыра кажучы, ніхто не чакаў, што будзе так крута!”
Першая група ў сваім нумары паказвала, як першакурс-
нікі спрабавалі знайсці сэнс вучобы на гістфаку. Студэн-
ты прыйшлі да лепшых дэтэктываў, з якімі яны пачалі 
сваё падарожжа. Урэшце ўсе зразумелі, што ў кожнага 

розны сэнс і свой можаш знайсці толькі ТЫ.
Мікіта Самусенка, 1 група, 1 курс:

“Анусіна - гэта месца, якое я сапраўды не забуду. Я ўпэў-
нены, што кожны з нашай групы застаўся задаволены 
ўсім. Надвор'е, вядома, падвяло, але гэта не перашкод-
зіла нам (не вельмі) паспяхова прайсці турсцежку. Але 
самы торт - гэта тварчак. Кожны дзень пасля пар нас 
мучылі нашы куратары. Але дзякуючы гэтым рэпеты-
цыям, мы з'ядналіся і сталі сапраўднай камандай. І хоць 
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мы і не перамаглі, мы ведаем, што наша група была ад-
ной з лепшых. Бо галоўнае не перамога, а ўдзел!”

Трэцяя група перанесла нас у Лондан, дзе Лізавета II з 
трывогай назірае за тым, як на гістфаку разгортваец-
ца хаос і сваркі паміж чатырма кірункамі з-за дурнога і 
лжывага слыху, што кагосьці аднаго з іх зачыняць. Для 
таго каб прадухіліць анархію, каралева адпраўляе свай-
го дакладнага агента 007 на гістфак, каб ён разабраўся 

ва ўсім і ўсіх прымярыў. Што, уласна, і здарылася.
Цімафей Мельнік (куратар), 3 група, 2 курс:

“Усё, як заўсёды, было на вышэйшым узроўні - мора 
пазітыўных эмоцый ад квэстаў на сцежцы, творчых ну-
мароў канкурэнтаў, ну і, вядома, найсмачных макаронаў 
з тушонкай. Калі б яшчэ надвор'е было добрае, то была 

б наогул бомба!”
Выступ чацвёртай групы заключаўся ў таленавітай па-
родыі на папулярнае шоу «Бітва экстрасэнсаў». Цэнтрам 
увагі ў іх пастаноўцы сталі містычныя персанажы і ха-
рызматычны вядучы. Каманда ўразіла нас таленавітай 

гульнёй і выдатным пераўвасабленнем.
У нумары шостай групы знікла шмат аўтарытэтных 
выкладчыкаў нашага факультэта, і, каб іх знайсці, дэка-
нат наняў Калабка (з савецкага мульціка "Следства вялі 
Калабкі"), а студэнцкія арганізацыі наймаюць для гэта-
га каманду Скубі-ду, дзе замест простага сабакі – саба-
ка-слімак. У хуткім часе абедзве каманды разумеюць, 

што, пакуль яны не аб'яднаюцца, у іх нічога не атрыма-
ецца. Такім чынам, хлопцы падкрэсліваюць, што каман-

да - гэта галоўнае.
Дар'я Краўцова (куратар), 6 група, 2 курс:

“Было цікава і незвычайна быць там не як першакурс-
нік. Рабятам было весела, хоць усе, вядома, да канца 
турсцежкі стаміліся. Я таксама зусім не так, як у міну-
лым годзе, усё бачыла, увесь час думала, як бы хлопцы 
не стаміліся і атрымалі выдатнае ўражанне. У цэлым 

нам вельмі спадабалася!”
Тэмай выступлення сёмай групы былі Чып і Дэйл (спя-
шаюцца на дапамогу). Двое гістфакаўцаў з сябрамі ідуць 
па загадкавай сцежцы за дыпломамі гістфака, у перса-
нажаў адбываюцца некаторыя цяжкасці і здарэнне, з 

якімі яны паспяхова спраўляюцца з дапамогай сяброў і 
дасягаюць запаветнай мэты.

Ацэньвала нумары нашых першакурснікаў журы ў 
асобе дэкана гістарычнага факультэта Аляксандра Ге-
надзьевіча Каханоўскага, намесніка дэкана Ліліі Улад-
зіміраўны Бярэйшык, старшыні ССЯА БДУ Лучыновіча 
Віталя, старшыні прафсаюза гістарычнага факультэта 
Блізнюк Ганны і проста ўсімі вядомага былога старшыні 

Студэнцкага саюза гістфака Паўла Бабкіна.
Блізнюк Ганна: “На Анусіна я ўжо была пяты раз з мо-
манту як паступіла і ні разу не прапусціла гэтае мера-

прыемства. У гэтым годзе я прысутнічала на турзлёце 
ў новай ролі - журы. Магу сказаць, што крыху хвалява-
лася, усё ж такі адказна ацэньваць каманды і іх вялікую 
працу. У гэтым годзе, нягледзячы на дрэннае надвор'е, 
мне вельмі спадабалася, была створана вельмі кам-
фортная і прыемная атмасфера на "паляне", думаю, гэта 
заўважылі не толькі старшакурснікі, адміністрацыя, але 

і першы курс”.
Першы турзлёт прайшоў у 2008 годзе і з тых часоў стаў 
своеасаблівым, абавязковым "прысвячэннем" перша-
курснікаў у шэрагі гістфакаўцаў. Абавязкова трэба ад-
значыць, што Анусіна - мерапрыемства не толькі пер-
шакурснікаў: гэта ў прамым сэнсе слова свята ўсяго 
гістарычнага факультэта. Нездарма кожны год на нашай 
паляне збіраецца ўсё больш дзяцей старэйшых курсаў і 

нават выкладчыкаў.
Газета «Nika» хацела б падзякаваць Студэнцкі саюз, 
адміністрацыю, журы і, вядома ж, нашых перша-
курснікаў за тое, што зрабілі гэта Анусіна такім за-
памінальным і, не гледзячы на надвор'е, сапраўды яркім! 

Сардэчна запрашаем!

Герасімёнак Яна
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Восеньская вандроўка ў Прыбалтыку
Калі ў канцы ліпеня ў мяне з’вілася магчымасць запісацца на адукацыйную экскурсію (ад МОПС БГУ) ў 

краіны Прыбалтыкі, я ёю канешне жа скарыстаўся.

І вось надыйшоў час нашага ад’езду. Вечар, два поў-
ных аўтобуса студэнтаў, у тым ліку сярод іх і нашы 
гісторыкі. Ад’ехалі. Пераезд не быў цяжкім, хоць 
быў далёкім, бо навокал былі знаёмыя сябры і мы 
да поздняй ночы спявалі песні – ад народных бе-
ларускіх да сучасных сусветных хітоў. Час праля-
цеў незаўважна і калі мы прачнуліся, то былі ўжо 

ў Эстоніі.
Першым нашым пунктам быў горад Пярну. Па на-
шых мерках невялікі гарадок, у 40 тысяч чалавек, 
аднак гэта чацверты па велічыні населены пункт 
Эстоніі. Увогуле, прыбалтыйскія краіны маленькія, 
у параўнанні з сваімі суседзямі, па гэтаму і гарады 

такія.
Горад знаходзіцца на ўзбярэжжы Балтыйскага 
мора, з-за гэтага з’яўляецца адным з галоўных ку-

рортных цэнтраў і буйным портам Эстоніі.
Пярну сустрэў нас даволі холадна – вецер і імжа. 
Спачатку мы накіраваліся на экскурсію ў мясцовы 
каледж, дзе нам расказалі пра вучобу і адказалі на 
ўсе нашыя пытанні. Каледж зрабіў вялікае ўражан-
не на нас сваім сучасным дызайнам і шматлікімі 
дабротамі для навучэнцаў. Вельмі файная і атмас-
ферная бібліятэка каледжа, якая месціцца ў былым 
фабрычным будынку пачатку мінулага стагоддзя.

Пасля каледжа нам зладзілі экскурс па гістарыч-

наму цэнтру, мы даведаліся 
гісторыю горада, які быў за-
снаваны крыжакамі ў XIII ст. 
Мы пабачылі барочную царк-
ву Кацярыны і Лізаветы XVIII 
ст., гарадскую браму XVII ст., 
пахадзілі па старому цэнтру, 
паслухалі трагічную гісторыю 

жонкі прадзеда Пушкіна.
Увечары мы схадзілі на мол, 
які ўходзіць на 2 км у мора. 
Балтыка ў такі час халодная і 

незвычайная.
Ранкам мы выехалі ў Рыгу. 
Наша знаёмства з горадам па-
чалося з помніка латышскім 
стралкам, якія раней былі ге-
роямі, а цяпер лічацца саюз-
нікамі акупантаў. Фішка горада 
гэта сярэдневяковыя вулкі, бу-
дынкі нямецкіх купцоў, вялікія 

старыя касцёлы (Домскі, св. Пятра, св. Якава), мо-
рапрадукты і рыжскі бальзам.

Таксама ў цэнтры будзе цікава пабачыць замак 
крыжакаў (зараз прэзідэнцкі палац), Парахавую 
вежу, Дом Чарнагаловых, помнік Свабоды, які па-
будавалі ў гады буржуазнай улады, але чамусьці не 

знеслі ў гады ўлады савецкай.
З больш сучасных пабудоў звярнулі ўвагу на 
Акадэмію навук Латвія (амаль копія варшаўскага 
палаца культуры) і на бібліятэку, якая нейкая нез-



№ 83 9СТУДЖЫЦЦЁ

разумелая па сваёй форме. Прыбалтыйскія сталі-
цы моцна адрозніваюцца ад Мінска – тут захава-
лася шмат аўтэнтычнай старадаўняй архітэктуры, 
якой не хапае нашаму гораду, усё даволі блізка і тут 
няма шырокіх праспектаў, длінных прамых вуліц, 
вялізарных гмахаў урадавых будынкаў, імперскага 

сталінскага ампіра.
Пасля мы паехалі ў новыя карпусы Латвійскага 
ўніверсітэта, пабудаваныя некалькі год таму. Но-
выя карпусы гэта сучасная архітэктура, новае аб-
сталяванне, утульная абстаноўка і круты дызайн. 
Асабліва спадабаўся адкрыты дах з відам на старую 

Рыгу.
Канешне мы пагутарылі з мясцовымі студэнтам 
пра шырокія магчымасці студэнцкага самакіраван-
ня ў Еўрасаюзе і вялікія ўкладанні ўрада ў такія ар-

ганізацыі ва ўніверы (200 000 эўра на год).
Надвячоркам мы схадзілі падмацавацца ў самы 
першы ў свеце Лідо, які знаходзіцца недалек ад 
Старога горада і зайшлі ў галоўную праваслаўную 
царкву. Дарэчы ў Латвіі (ды і ў Прыбалтыцы ўвогу-
ле) вельмі шмат рускамоўных і тых, хто добра ведае 

рускую мову – па гэтаму тут не згубішся.
На апошні дзень у нас была запланавана Вільня. 

У гэты горад я хацеў з’ездзіць вельмі даўно, аднак 
атрымалася толькі зараз, хоць ехаць да яго ўся-
го тры гадзіны. Вільня для беларуса гэта не про-
ста сталіца Літвы, гэта сталіца былой агульнай 
літоўска-беларускай дзяржавы, культурная сталіца 
народа ў 19-20 ст., месца жыцця і дзейнасці дзясят-
каў пакаленняў нашых інтэлектуалаў. Дрэнна, што 
большасць беларусаў ездзіць сюды, не каб пагляд-
зець мясціны звязаныя з нашай гісторыяй, а на за-

купы ў Акропаліс.
Ранкам мы прыехалі ў былую сталіцу Княства. 
Прырода, вёскі на пад’ездзе да горада такія ж як і 
ў нас, а ўскрайкі горада даволі падобны на Менск 
– бачна агульная савецкая спадчына (дарэчы на-
зіралі з вокнаў нашага баса раён, у якім здымалі 
“Чарнобыль”). У Вільнюсе шмат новых прыгожых 
будынкаў, хмарачосаў, але самае галоўнае гэта ста-
ры горад з ягонымі манастырамі, каталіцкімі і пра-
васлаўнымі храмамі, вежай Гедыміна, Вотрай Бра-
май, звілістымі старадаўнімі вуліцамі, брукаванкай 
і дамашняй атмасферай (што дрэнна, дык гэта за-

нядбаны стан вялікай часткі камяніц). Я
быў тут першы раз, але вельмі хацелася застацца 
тут надоўга і хадзіць, хадзіць і хадзіць. Мы цудоўна 
правялі час, але пабачылі далёка не ўсё – будзе на-
года вярнуцца яшчэ (асабліва, калі візу знізяць да 

35-ці эўра).
Увогуле пра вандроўку скажу так. За мяжу трэба 
ездзіць часта, каб паглядзець, як жывуць людзі ў ін-
шых краінах, што ёсць добрага ў цябе, што можна 
пераняць у іншых, каб падзарадзіцца новымі эмо-
цыямі і ўражаннямі. Па-гэтаму вандруйце часцей!

Юра Тамковіч
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Алег Антонавіч Яноўскі: пра сябе, пра гістфак
У гэтым месяцы гістарычны факультэт святкуе свае 85-годдзе. Каб лепей зразумець тыя працэсы, якія 
праходзілі і праходзяць на факультэце, мы вырашылі звярнуцца да чалавека, які шмат ведае ў гэтай спра-
ве. Алег Антонавіч Яноўскі звязаны з гістфакам  ужо, напэўна, на генным узроўні, а вывучэнне гісторыі 
роднага факультэту ўваходзіць у яго навуковыя інтарэсы. Напярэдадні свята мы вырашылі пагутарыць 

з ім, а таксама даведацца, што значыць для чалавека факультэт, якому ён аддае ўсё жыццё.     
-Прывітанне, Алег Анто-
навіч! Чаму гісторыя род-
нага факультэту, і, увогуле, 
універсітэтазнаўства так 

цікавы вам як навукоўцу?
-Ведаеце, ў мяне былі вельмі 
добрыя настаўнікі. Адным 
з іх быў А. І. Кажушкоў, які 
далучыў мяне да гэтай пра-
блематыкі. Асабіста мне па-
дабалася гісторыя знешняй 
палітыкі ВКЛ, але калі ён стаў 
маім навуковым кіраўніком, 
то даў мне тэму па вывучэн-
ню студэнцтва і вышэйшай 
школы Беларусі. Таму я ўжо 
колькі гадоў дзяліў і пра-
цягваю дзяліць сваю любоў 
паміж гэтымі двума прабле-

мамі.  
-Вялікую ролю ў станаўлен-
ні нашага факультэту ады-
грывала праца навукоўцаў з 
усяго Савецкага Саюзу. Што 
падштурхоўвала іх ехаць у 

Мінск?
-Насамрэч, ехалі не толькі гісторыкі. У 20-е, 30-
е, нават 50-е гады БДУ ветліва прымаў фізікаў, 
хімікаў, медыкаў, антраполагаў... Спіс можна пра-
цягваць бясконца. Чаму прыязжалі? Гэта адбыва-
лася пры розных абставінах. У пачатку 20-х гадоў 
многія навукоўцы зразумелі, што менавіта ў БДУ 
можна дастаткова свабодна весці прадуктыўную 
працу, развіваць сябе. Яны пісалі, друкаваліся, 
у гэтым плане не было ніякіх праблем. Потым, 
зразумела, праблемы ўзніклі, пачаліся рэпрэсіі, але 
гэта была ўжо агульнасавецкая з’ява. Акрамя гэ-
тага, першапачаткова з Мінску яшчэ можна было 
выязджаць на стажыроўкі ва ўніверсітэты Швейца-
рыі, Францыі, Германіі і іншых заходнееўрапейскіх 
краін. З Масквы, напрыклад, выехаць было значна 
цяжэй. Карыстаючыся навуковымі і адукацыйнымі 
здабыткамі лепшых еўрапейскіх універсітэтаў, на-
вукоўцы павышалі сваю кваліфікацыю, каб потым 

вучыць нашых першых сту-
дэнтаў. 

 -Распавядзіце, калі ласка, 
пра чалавека, які праца-
ваў на гістфаку ў мінулым і 
ўнёс свой уклад у развіццё 
факультэту, але пра яго ча-

мусьці мала хто ведае.
-Адназначна пра аднаго ча-
лавека, на маю думку, адка-
заць немагчыма. Кожны ча-
лавек — гэта асоба, і тыя хто 
працаваў тут у рэчышчы 
гістарычнай навукі і аду-
кацыі якраз і з’яўляюцца 
асобамі. Гэтыя людзі пазна-
валі сябе праз гісторыю, 
праз тое асяроддзе, у якім 
яны жылі і праз тую спра-
ву, якую рабілі. Французскі 
філосаф Бернар Шартрскі 
казаў: “Мы карлікі, якія 
стаяць на плячах веліканаў. 
Мы бачым далей за іх не 
таму, што вышэй чым яны, 
а таму што яны нас паднялі 

і павялічылі наш рост уласнай веліччу”. Таму трэба 
мець павагу, калі не любоў да тых, на чыіх плячах 
мы стаім. Сёння, нажаль, многія нашы студэнты 
не ведаюць гэтых “веліканаў”, таму ад сябе магу па-
раіць кнігу “Інтэлектуальная эліта Беларусі”. Яна 
змяшчае 60 нарысаў пра нашых інтэлектуалаў, у 
тым ліку і пра гісторыкаў. Дарэчы, ў яе стварэнні я 

прымаў непасрэдны ўдзел.      
-Алег Антонавіч, фінальнае пытанне. Чым з’яўля-

ецца для вас гістарычны факультэт БДУ?
-Для мяне гістарычны факультэт, як і БДУ у цэлым 
— гэта alma mater. Гэта тое, што ўжо 52 год пад-
пітвае і натхняе. Таксама гэта калектыў, тыя людзі, 
з якімі я працаваў і ў якіх вучыўся. Гэта мае вуч-
ні, моладзь, працуючы з якой не адчуваеш узросту. 
Карацей кажучы, для мяне гістарычны факультэт 

— гэта ўсё.
Данііл Піўкарэц



Пажаданні роднаму факультэту

Хачу павіншаваць усіх студэнтаў і выкладчыкаў з юбілеем факультэта, які я ўжо паспела палюбіць. Жадаю пакарэн-
ня новых гарызонтаў, канешне ж, поспехаў, добрага настрою і дружнай атмасферы. Я вельмі радая, што паступіла 

ў БДУ менавіта ў той год, калі гістарычны факультэт адзначае такую значную дату – 85 гадоў!
Дар’я Макоўчык, 1 курс

Жадаю факультэту надалей прыцягваць у свае сцены крэатыўных і таленавітых людзей, паспяхова развівацца і 
ўводзіць новыя прадметы, і быць у авангардзе ўсяго ўніверсітэта ва ўсіх пачынаннях.

Цімур Вагапаў, 4 курс
У такую святочную для нас усіх дату хочацца пажадаць усяму калектыву факультэта моцнага здароўя, унутранай 
гармоніі, пастаяннага жадання здабываць новыя веды. Вельмі спадзяюся, што гістфак і ў будучыні будзе кузняй 
нацыянальнай гуманітарнай эліты, што мы будзем яшчэ больш уцягвацца ў міжнародныя адукацыйныя працэсы, 
будзем лідэрам у сфэры гістарычнай адукацыі і зможам ганарыцца сабой, нашым факультэтам, нашым універсітэ-

там і сваёй Рэспублікай.
Юрый Тамковіч, 3 курс

85 гадоў – для гісторыі смешная дата, але яе нельга проста так праскочыць. Я жадаю студэнтам факультэта 
больш працавітасці і сумненняў, што падштурхоўваюць творчасць, а выкладчыкам – новых ідэй і больш вольнага 

часу. Усім нам разам зычу добрага надвор’я за вакном і ў сэрцы!
Аляксандр Паршанкоў, 4 курс

Роднаму факультэту хачу пажадаць, вядома ж, росквіту, новых здейсненняў, таленавітых і творчых студэнтаў і 
выкладчыкаў, шырокіх гарызонтаў і міжнароднага прызнання!

Віталій Лучыновіч, 2 курс магістратуры
З нагоды 85-гадовага юбілею гістарычнаму факультэту роднаму факультэту хачу пажадаць даўгалецця і пра-
цвітання. Выкладчыкам жадаю любіць сваю працу і атрымліваць задавальненне ад таго, што яны робяць; новых 

навуковых дасягненняў і добрых, дапытлівых, працавітых студэнтаў.
«Вучыцца і пастаянна паўтараць вывучанае - хіба гэта не радасна !?», - казаў Канфуцый. Хачу пажадаць студэн-

там атрымліваць веды з радасцю, поспехаў у вучобе і стаць лепш, чым іх настаўнікі.
Андрэй Анатольевіч Тарканеўскі

За 47 год зносінаў гісттарычны факультэт стаў сапраўдны родным ... крэўныя, ні ў якім разе не бронзоветь!
Юрый Андрэевіч Блашкоў

Паколькі 85 год для ўніверсітэта - гэта вельмі малады ўзрост для ўніверсітэта, то хачу пажадаць, як гэта і падабае 
ў маладосці, быць смелым, дзёрзкім, не баяцца новага, не баяцца мяняцца і адпавядаць найлепшым узорам навуковым 

і адукацыйным.
Ірана Станіславаўна Махоўская
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NIKA

«Мужчины волосы не красят, хотя есть и такие. Но это уже не 
мужчины»
Жарко С.Б. 

«На этнологической практике студенты молились великому Мар-
дуку - пророку Перзашкевича»

Маховская И.С.

«Телефон - это всегда поводок. Даже когда он выключен, вас мо-
гут снимать и прослушивать. Все эти ваши социальные сети, 

Фейсбуки сразу анализируются»
Симановский С.И.


