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Новы госць «НІКІ» – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў Аляксей Уладзіміравіч Казленка, які на двух старонках «Гасцёўні» успамінае сябе ў сту-
дэнцкія гады, распавядае пра шлях да гістфаку, пра напісанне кніг на гістарычную тэматыку, вандроўкі 
ў розныя звыклыя і нязвыклыя для беларусаў краіны, а таксама дае парады чытачам «НІКІ». Прыемнага 

чытання!

 Чаму вы абралі гісторыю? Як 
вы прыйшлі да вывучэння навуко-
вых праблем, якімі зараз займаецеся?
Я рос класічным гуманітарным дзіцём. У 3-м кла-
се школы бацька падараваў мне “Легенды і міфы 
Старажытнай Грэцыі” Куна, і яна для мяне стала 
стартавай кропкай вывучэння Антычнасці. Потым 
прачытаў раманы Варанковай пра паходы Аляксан-
дра Македонскага, потым “Спартака” Джаваньолі. 
У асноўным гэта была мастацкая літаратура, але 
ўжо ў сёмым класе я прачытаў Плутарха, Цэзара, 
Светонія, Гамэра, меў прадстаўленне аб Ціце Лівіі 
і іншых аўтарах. Я яшчэ ў старэйшых класах вы-
рашыў, што буду паступаць на гістфак. У першыя 
некалькі дзён вучобы прыйшоў на кафедру гісторыі 
старажытнага часу і заявіў Віктару Анатольевічу 
Фядосіку, што хачу пісаць курсавую на іх кафедре. 
Мне пашанцавала працаваць з Казімірам Адамаві-
чам Равяка, ад якога я пераняў любоў да ваеннай 
гісторыі, і з Вольгай Іванаўнай Ханкевіч, якая заахво-
ціла мяне вывучэннем дзяржаўна-прававога жыцця 
Рыма. Гэтыя тэмы заўсёды мяне цікавілі і застаюцца 
асноўнымі праблемамі, над якімі я працую і сёння.
Якім вы былі студэнтам?
Хачу спадзявацца, што я быў добрым студэнтам, 
напэўна, трэба было б спытаць у маіх былых вы-
кладчыкаў. У мяне была высокая асабістая маты-
вацыя, я шмат чытаў, добра гаварыў і любіў спра-

чацца. У асноўным працаваў 
у аўтаномным рэжыме, пас-
ля лекцый звычайна адразу 
ў Нацыянальную бібліятэку 
і сядзеў там да закрыцця.
Ці адрозніваецца сучас-
ны студэнт ад студэн-
та вашага пакалення?
Канешне, дзякуючы даступна-
сці інфармацыі сёння лепшыя 
студэнты значна пераўзыходзя-
ць тых лепшых, якіх я памятаю 
ў свой час. Бяда ў тым, што іх 
заўсёды няшмат было на агуль-
ным сярэднім фоне, які сёння 
значна прасеў. Сёння шырока 
распаўсюджаная ілюзія, што 
можна атрымаць веды ледзь не 

праз вікіпедыю. Я перыядычна сутыкаюся са сту-
дэнтамі, якія не валодаюць базавымі ведамі, не ўме-
юць шукаць і крытычна успрымаць інфармацыю. 
Яны гавораць, што «не змог знайсці гэта ў сетцы», і 
на гэтым супакойваюцца. Вось гэтага я не разумею.
Вядома, што вы аўтар некалькіх кніг на 
гістарычную тэматыку. Як вы да гэта-
га прыйшлі? Наколькі гэта цяжкі працэс? 
Што патрэбна для таго, каб напісаць кнігу?
Калі я вучыўся ў аспірантуры, у выдавецтве «Бела-
русь» выходзіла кніга пра персідскіх цароў дына-
стыі Ахеменідаў. Ім патрэбны былі узоры зброі, ад-
зення, пабудоў для ілюстрацый. Мяне праз знаёмых 
запрасілі ў выдавецтва і я пару разоў размаўляў з іх 
мастаком. Верагодна, гэты матэрыял яны ўбачылі 
цікавым, і мне прапанавалі напісаць энцыклапедыю 
па ваеннай гісторыі антычнасці. У мяне у той мо-
мант было шмат вольнага часу, і я з задавальненнем 
узяўся за гэтую задачу. Прыблізна за год я напісаў 
тэкст, потым доўга рэдагаваў, падбіраў ілюстрацыі і 
карты. У 2000 годзе «Ваенная гісторыя антычнасці» 
выйшла у друк. Для мяне гэта была цікавая школа. 
Рэдактар Аляксандр Падзярэй вельмі моцна дапа-
мог мне ў працы і сур’езна паўплываў на мой света-
погляд. Потым былі і іншыя кнігі. У 2003 годзе мы 
з калегамі-антычнікамі з Пецярбурга ўзялі грант на 
каментаваны пераклад Ананімнага Рэфарматара IV 
ст. Тэкст мы аддалі ў выдавецтва “Алетэйя” і яна 
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там праляжала 11 гадоў. Яго апублікавалі толькі ў 
2014 годзе. Напрыканцы я напісаў пяць або шэсць 
навукова-папулярных кніг для выдавецтва “Экс-
мо”. У пачатку яны папрасілі мяне выступіць ў 
ролі рэдактара гістарычных прац, потым прапана-
валі стаць аўтарам. Тэксты для “Эксмо” я пісаў у 
сярэднім за два месяцы кожны і яшчэ месяц тра-
ціў на рэдактуру і вёрстку. На жаль, аб’ёмы ганара-
раў не дазваляюць жыць з гэтага працэса, патрэб-
на яшчэ якая-небудзь працаваць. Сёння для мяне 
гэты працэс застаецца хобі, шляхам сумяшчаць 
сферу прафесійных заняткаў і асабістага інтарэса.
Наколькі важна выкладчыку і вучо-
наму чытаць мастацкую літара-
туру?  Якія вашыя любімыя кнігі?
Я ўжо казаў, што маё захапленне гісторыяй пачалося 
з мастацкай літаратуры. Аднак, часу як раз на мастац-
кую літаратуру становіцца ўсё менш. Прызнаюся, 
што я мала чытаю ў гэтым жанры, нашмат менш, 
чым хацелася б. Ахвотна чытаю Віктара Пялеві-
на, люблю Людмілу Уліцкую, Святлану Алексіевіч
Якія ў вас хобі?
Мне ўдавалася большую частку жыцця сумяш-
чаць асноўныя захапленні з працай. У школе і ва 
ўніверсітэце я даволі добра маляваў. Курса з трэця-

га вельмі захапіўся ралевымі гульнямі і гістарыч-
най рэканструкцыяй, тусаваўся з эльфамі і біўся на 
мячах. У мяне да гэтага часу пад ложкам ляжаць 
даспехі таго часу. Падчас педагагічнай практыкі 
яны забяспечвалі мне надзвычайную папулярнасць 
у школьнікаў. Потым мне неяк моцна разбілі галаву 
ў баі і я вырашыў, што чытаць кніжкі мне цікавей, 
чым удзельнічаць у турнірах. На старэйшых курсах 
я захапіўся інтэлектуальнымі гульнямі. Наша ка-
манда «Паняверкі» гуляла тады на рэспубліканскім 
узроўні і перыядычна выбіралася на міжнародныя 
чэмпіянаты ў Маскву і Санкт-Пецярбург. З астатніх 

хобі варта згадаць захапленне караблямі, якое сёння 
перайшло ў пераважна літаратурную форму. На хвалі 
гэтай цікавасці я нават хадзіў у мора на сучаснай 
рэпліцы гістарычнага фрэгата «Штандар». Вельмі 
цікавы быў вопыт. Яшчэ люблю катацца на ровары.
Раскажыце, калі ласка, пра вашыя вандроўкі. 
Якая ваша самая любімая краіна і чаму?
Вандроўкі – гэта яшчэ адно хобі. Я даволі позна 
ў першы раз трапіў за мяжу і гэта першапачатко-
ва было звязана з прафесійнай дзейнасцю. Я езд-
зіў на канферэнцыі і на летнія школы і адначасова 
імкнуўся ўбачыць больш за кошт музеяў, нейкіх 
знакамітых месцаў і г.д. Потым я вырашыў ездзі-
ць у такія паездкі адмыслова і да гэтага часу ім-
кнуся раз на год куды-небудзь выбірацца. Звычай-
на гэтыя маршруты звязаны з Міжземнаморскім 
рэгіёнам, гэта цалкам вытлумачальна, паколь-
кі мне перш за ўсё цікавая антычная гісторыя. 
Больш за ўсё мне падабаецца Блізкі Усход, таму 
што гэтая жыццё вельмі адрозніваецца ад звыклых 
стандартаў і не перастае здзіўляць. Самае моцнае 
ўражанне на мяне калісьці зрабіла Сірыя, прычым 
не толькі агульнавядомыя помнікі накшталт 
Пальміры або Крак Шевалье, але таксама мала-
вядомыя накшталт раёну «мёртвых гарадоў» на 
паўночным захадзе краіны, якія захаваліся ў пер-
шапачатковым выглядзе з VI – VII стст. На жаль, 
там цяпер ідзе вайна, таму для паездак даводзіц-
ца выбіраць больш спакойныя мясціны. Апошнія 
гады я ў асноўным езджу па Еўропе. Тройчы быў 
за гэты час у Італіі, якая цяпер для мяне з'яўляец-
ца тым самым любімым месцам, перш за ўсё, за 
кошт сваёй разнастайнасці і культурнага багацця.
Пажадайце што-небудзь чытачам “НІКІ”.
Жадаю даўжэй захоўваць дзіцячую цікаў-
насць і гатоўнасць да новага, пастаянна ча-
му-небудзь вучыцца, жыць уласным розумам.

Аляксандр Новікаў
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Хто рызыкуе - той перамагае

Для асноўнай масы студэнтаў гістарычнага фа-
культэта ты вядомы дякуючы сваім відэа. Ты 
і рэжысёр, і мантажор, і пастаноўшчык. Але 
цікава, ці ёсць у цябе іншыя захапленні і хобі?
Так, па-за ўсякім сумнівам, ёсць. Першае і асноўнае 
- гэта захапленне ваеннай тэматыкай. Усё пачалося з 
таго, што ў трэцім класе ў мяне з'явіўся камп’ютар, 
і адной з першых гульняў у мяне была Call Of Duty 
2. І з таго часу, як гаворыцца, пайшло-паехала: па-
чаў вывучаць літаратуру, наведваць выставы зброі і 
ваеннай тэхнікі, гэта таксама і абумовіла захаплен-
не гісторыяй і паступленне на гістфак. Па гэтай 
жа тэме і абараніў дыпломную працу. На дадзены 
момант захапляюся страйкболам, па уніформе ста-
раюся мадэляваць савецкага байца 40-й арміі пад-
час вайны ў Афганістане (але пакуль выходзіць не 
вельмі). Таксама недзе год як езджу страляць у цір.
Затым, напэўна, варта сказаць пра калекцыяна-
ванне. А калекцыяную  я  незвычайныя слоіч-
кі ад ад газіроўкі. Пачаў я гэтую справу год 
таму, калі Pepsi выпусціла лімітаваную калек-
цыю з дызайнам па дзесяцігоддзях (40-я, 50-

я, 60-я і г.д.). На дадзены момант маю ў калек-
цыі роўна 27 слоічкаў ад розных вытворцаў.
Ну і трэцяе - гэта скейтборд. Гэтае захапленне мне 
ўдалося ажыццявіць адносна нядаўна, са жніў-
ня гэтага года. Зноў жа - шмат у чым паўплывалі 
відэагульні: калісьці ў школе мне трапілася Tony 
Hawk's Undeground 2 - і тады я закахаўся ў скейт-
борды) Але тады не было ні грошай, ні магчымас-
ці займець дошку. І вось, літаральна гэтым летам я 
вырашыў, што мне чагосьці не хапае, і вырашэннем 
гэтай праблемы стала набыццё круізера ад Reedex. 
Трукі, на жаль, на ім асабліва не павыконваеш, 
але катацца на ім - адно задавальненне: адчуван-
не балансавання на дошцы, якая нясецца, і  пра-
халоднага ветру, які б’е ў твар - гэта неапісальна)
Ты ўжо не першы год на гістфаку, бачыў і аргані-
зоўваў не адно свята. А ці ёсць тое мерапрыем-
ства, якое запала табе ў сэрца больш за іншых?
Я адкрыта схітрую, калі не скажу, што гэта быў "Ка-
пуснік БДУ - 2017", калі гістарычны факультэт ўпер-
шыню за 11 гадоў існавання гэтага івэнту атрымаў 
перамогу. Тады я займаўся відэа, а таксама стараў-
ся ўсяляк дапамагаць куратару Яну Каранеўскаму.
А яшчэ я  больш схітрую, калі не назаву "Капуснік 
БДУ - 2019", да якога на дадзены момант вядзецца ак-
тыўная падрыхтоўка. Усе сілы студсаюза (і не толь-
кі) кінутыя на тое, каб зрабіць усё па прыгажосці)
У якіх арганізацыях, акрамя СС, ты ўдзельнічаеш?
У бакалаўрыяце быў старастай. Гэтая пасада 
пакінула на мне глыбокі адбітак. Я вельмі шмат 
чаму навучыўся ў зносінах з людзьмі і спазнаў шмат 
тонкасцяў арганізацыйнай дзейнасці. Ну а яшчэ, ка-
рыстаючыся выпадкам, хачу перадаць прывітанне 
сваім былым аднагрупнікам, якіх я ўсім сэрцам лю-
біў як братоў і сясцёр на працягу ўсіх 4 курсаў. Ды 
і цяпер успамінаю выключна з цеплынёй у душы.
Далей - на другім курсе запісаўся ў куратары. Гэтая 
пасада ўжо дапамагла мне спазнаць, што значыць 
быць педагогам. А яшчэ, тады я даведаўся, як гэта, 
калі на Капусніку перамагае не твая ўласная група, 
а група, якую ты курыруеш. Момант, калі я даведаў-
ся, што на факультэцкай Капусце ў 2015 годзе пер-
шае месца атрымала 2-я група, быў самым яркім, за-
памінальным і эмацыйным за ўсю вучобу на гістфаку.
Акрамя ўсяго іншага, быў некаторы час у ССКО 
(тады, дарэчы, модна было казаць проста СКО). А ця-
пер вось уваходжу ў склад савета маладых вучоных). 
 Было б цікава паслухаць пра падрых-
тоўку да "Капусніка БДУ - 2019".
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Карыстаючыся выпадкам, хацеў бы агучыць про-
звішчы ўсіх, хто прымае ўдзел у падрыхтоўцы да 
яго, паколькі я лічу, што ўсе гэтыя людзі заслугоўва-
юць таго, каб таксама быць "студэнтамі нумара".
Перш за ўсё, гэта наш Дрым-цім, каманда перша-
курснікаў, якім трэба будзе заваяваць сэрцы гле-
дачоў і журы 27 лістапада на сцэне Ліцэя БДУ:
Казлоў Максім, Мініч Ягор, Плескач Ілля, 
Анюхоўская Кацярына, Краеўскі Дзмітрый, 
Паршута Анна, Цютрын Павел, Фігурына 
Дар’я, Ячменькоў Дзмітрый, Біліцюк Ганна.
Гэта нашы кіраўнікі - старшыня студсаюза Аляк-
сей Дзіковіч і яго намеснік Вадзім Макарскі.
Гэта хлопцы, якія актыўна дапамагаюць з твор-
чым нумарам - Аляксандр Альховік і Ягор Галота.
Гэта наш маэстра-гукач - Мікіта Козік.
Гэта наш маэстра-фатограф - Дзяніс Жук.
Гэта наша маэстра-відэаограф - Лідзія Хома
Гэта наша актыўная дзейнас-
ць у соцсетках - Паліна Фёдарава.
Гэта нашы залатыя дэкаратары пад кіраўні-
цтвам Анастасіі Савасцюк: Ішціракова Кары-
на, Вячорка Маргарыта, Кірасава Аляксандра, 
Юханава Юлія, Шакура Ганна, Карасёва Аліна, 
Парамонава Дыяна, Сохань Анастасія, Фёда-
рава Паліна, Марыя Зыкава, Смаляк Вікторыя.
Гэта наша аператыўная рабочая група пад кіраўні-
цтвам Сяргея Грыцука: Лукашэвіч Іван, Мірны Улад-
зіслаў, Пупшыновіч Уладзіслаў, Абрамчык Раман, 
Нячаеў Дзмітрый, Курчаў Данііл, Засценчык Аляк-
сей, Ганчароў Ягор, Грыцук Сяргей, Снягір Ганна.
Гэта людзі, якія ласкава і на бязвыплатнай ас-
нове далі нам рэквізіт ці ж дапамаглі здабыць 
яго: Максім Ланц, Інга Пеганава, Хакім Назмут-
дзінаў, Андрэй Тройнель, Кірыл Шыбут, Ігар 
Гайдук  і Ягор Пташнік. А яшчэ хачу ўзгадаць 
сваіх горачалюбімых бацькоў, якія, не шкаду-
ючы свайго асабістага часу, таксама прыклалі 
намаганні і дапамаглі з падрыхтоўкай нумара.
І, магчыма, шмат хто яшчэ, пра каго я проста і не ве-
даў ці ж, да свайго сораму, проста забыўся згадаць. 
За што хачу сардэчна папрасіць прабачэння перад 
імі. У любым выпадку, мы ўсе працуем як зладжа-
ны механізм на карысць нашага роднага факультэ-
та, каб у гэтым годзе паказаць усяму ўніверсітэту 
прыгажосць! Усе гэтыя людзі без выключэння, па 
маім сціплым меркаванні, павінны лічыцца сту-
дэнтамі нумару разам з вашым пакорным слугой.
Можаш распавесці пра любіма-
га выкладчыка, калі такі ёсць.
Што да самага любімага выкладчыка, то тут вызна-

чана магу сказаць толькі тое, што ўсе выкладчыкі 
гістарычнага факультэта - першакласныя і высокак-
валіфікаваныя спецыялісты. Таму вельмі складана 
назваць кагосьці толькі аднаго. З вашага дазволу, 
назаву некалькіх: Г.А. Болсун, В.І. Мянькоўскі, С.Б. 
Жарко, М.А. Шабасава, С.М. Цемушаў, П.Г. Кос-
мач, Я.Г. Колб, Д.Г. Ларыёнаў, А.М. Бяляўскі, А.А. 
Тарканеўскі, В.К. Коршук, І.Ф. Раманоўскі, А.У. 
Любы, В. І. Пшонка, (імя і імя па бацьку, на жаль, 
забыўся) Цыбульскі, В.М. Юшко (светлая яму па-
мяць) Л.А. Гедымін, В.І. Ігнаценка, С.М. Захарава.
А яшчэ хачу асобна вылучыць С.Б. Кауна, С.С. 
Аляксандровіча, паколькі менавіта гэтыя выклад-
чыкі рыхтавалі каманду г. Мінска на рэспублікан-
скі этап алімпіяды ў 2014 годзе. Як не цяжка здага-
дацца, я быў у ліку удзельнікаў. Дык вось, менавіта 
Сяргей Барысавіч і Сяргей Сяргеевіч канчаткова 
сфармавалі маё цвёрдае жаданне паступаць на 
гістфак. Вось ужо другі год, як я атрымаў дыплом. 
І я яшчэ ні разу не пашкадаваў, што абраў ме-
навіта гэты факультэт (нават нягледзячы на маю 
шчырую любоў да дзяўчат з ФФСН і журфака.
На якое пытанне табе б хацелася адка-
заць самому, але табе яго ніхто не задае?
  Ад якой-небудзь мілай сімпатычнай дзяўчы-
ны "Дарагі, табе боршчыка або бульбачкі?"

Бліц-апытанка:
Любімая кніга? 

В.Квілорыя "Узведеныя ў ступень"
Любімы фільм? 
Адступнікі, 2006
Любімая песня?

 Black Sabbath - Paranoid
Жыццёвы дэвіз.

 "Хто рызыкуе - той перамагае", "Ніх-
то, акрамя нас", "Адыходзіць? Д'ябла!"

Якую б ролю ты хацеў згуляць у кіно? 
Хацелася б камео.

Якая б эпоха падышла табе лепш, чым сучасная? 
1960-я

Марта Ляцко
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Падарожжа ў Італію
Італія – дзіўная краіна, у якой перапляліся гісторыя і сучаснасць, розныя эпохі і багатая культурная 
спадчына, традыцыі і самабытнасць. Помнікі даўніны часоў Рыма, зачароўвае рамантыка Венецыі, уз-
горыстая панарама Тасканы, паўднёвыя схілы Альпаў, цудоўная прырода, сонца, мора, паветра – усё гэта 
Італія! Яна мае ўнікальнае геаграфічнае размяшчэнне ў цэнтральнай частцы Міжземнамор’я, яна стала 
калыскай еўрапейскай цывілізацыі. Тут, на Апенінах, зарадзілася старажытная Рымская імперыя, якая 
дала свету знакамітых навукоўцаў, таленавітых мастакоў і самую вялікую колькасць славутасцяў, якія 

склалі залаты фонд сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.
У гэтай дзіўнай краіне пабываў студэнт 3 курса Косця Хвалюта.

Раскажыце крыху аб вашым падарожжы.
Маё падарожжа праходзіла ў Кампаніі (гістарыч-
ная вобласць) і Рыме. Я пабываў у гарадах на ўз-
бярэжжы Неапалітанскага заліва: Пампеі, Гер-
куланум, Капуя і Пацуолі. Паездка доўжылася 
тры тыдні. Два з іх я правёў у гарадах кампаніі.
У першы тыдзень падарожжа ў нас быў аднадзён-
ны міні-круіз. Разам з гісторыкамі з Масквы мы 
праплылі ўздоўж узбярэжжа і агледзелі некаторыя 
славутасці. Мне запомніліся гарады на скалах. 
Яны размешчаны вельмі прыгожа. Атрымліваец-
ца, што яны ідуць не ўглыб скалы, а размешчаны 
на паверхні гор. Вельмі захапляльная карцінка!
Можа вы складзеце невялікі гайд 
па гарадах, у якіх вы пабывалі?
Так, вядома. Ведаеце, кожны з гэтых гарадоў мае 
свае асаблівасці і першае месца, пра якое я б ха-
цеў расказаць - Пампеі. Гэта горад, застылы ў часе. 
Ён быў знішчаны вывяржэннем Везувія ў 79 годзе. 
Яго накрыла гіганцкае воблака палаючага попелу, 
прычым гэта здарылася зусім нечакана - вялікая 

частка жыхароў была 
заспетая знянацку і за-
гінула. Гэта пакуль самы 
вялікі па плошчы горад, 
які ўдалося раскапаць пас-
ля вывяржэння Везувія. 
Гэтак жа цікавы горад Гер-
куланум. Яго асаблівасць 
заключаецца ў тым ,што 
ён знаходзіўся бліжэй за 
ўсё да Везувія, таму на 
яго абрынулася першая 
хваля. Лава запоўніла ўсе 
пустыя нішы ў горадзе, 
што дазволіла захаваць 
астанкі загінуўшых, бу-
дынкі, прадметы мэблі, 
скруткі папірусу і нават 
прадукты. Архітэктура 
Геркуланума ўражвае. 
Мы бачылі дом Непту-
на і Амфітрыты, распі-

саны фрэскамі і ўпрыгожаны мазаікамі. Напэў-
на, хвілін дзесяць проста прастаялі каля яго.
Горад Пацуолі вядомы сваім амфітэатрам 
Флавія. Ён вельмі нядрэнна захаваўся. Мы да-
ведаліся пра цікавую загадку гэтага амфітэа-
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тра: каля вальераў знаходзяцца рэшткі мар-
муровых калон, але ніякога канструктыўнага 
прызначэння ў іх няма . Яны проста ёсць, і ўсё тут!

Затым мы адправіліся ў горад Кумы і агледзелі 
храм Зеўса. Гэты храм цікавы тым, што археолагі 
выявілі некалькі тунэляў, і ў адным з іх знаходзіцца 
ўваход у пячору, якая, магчыма, была келляй Кум-
скай Сівілы. Сівіла-прадракальніца. І існуе леген-
да, у якой гаворыцца аб тым, што гэта прадракаль-
ніца пісала кнігі з прароцтвамі. Усяго было дзевяць 
кніг. Сівіла паспрабавала прадаць дадзеныя кнігі 
кіраўніку, але ён не спяшаўся іх купляць. Калі ім-
ператар адважыўся ўсё ж такі купіць кнігі, то ака-
залася, што празарліўка спаліла шэсць кніг, і заста-
лося толькі тры. Кіраўнік выкупіў іх. Але, да гэтага 
часу невядома, што было ў кнігах, бо яны згарэлі 
пазней. Таксама дадзеная паездка мне запомніла-
ся тым, што я пазнаёміўся з археолагамі з Сіцыліі. 
Яны праводзілі раскопкі сярэднявечных пабудоў.
Што вам запомнілася больш за ўсё?
Яшчэ асабліва нічога не паспела забыцца. З ас-
ноўнага: як мы ўзы'одзілі на Везувій, наведвалі 
Ватыкан і слухалі Папу Рымскага, любаваліся роз-
нымі фрэскі і мазаікамі. Запомніўся дзень няўдач, 
калі нам не ўдалося нікуды схадзіць. Мы ўжо па-
чалі думаць, што гэта з-за месяцовага зацьмення, 
якое было мінулай ноччу. Асабліва запомніліся 
італьянскія паліцэйскія і ваенныя сваёй прыязнас-
цю. Вельмі кідалася ў вочы засмечанасць гарадоў. 
Што незвычайнае вы паспрабавалі ў Італіі?
Марозіва! Нідзе раней не бачыў, каб яго рабілі з гу-
стам віна і піва. Таксама ўпершыню я паспрабаваў 
граніту-гэта здробнены лёд з сокам. У Менску быц-
цам бы таксама такое ёсць, але я ні разу не бачыў.
Як вам надвор'е ў Італіі?
Практычна заўсёды было сонечна. Так, быў адзін 
дажджлівы дзень, але балазе мы тады пераязд-

жалі ў іншы горад і нічога важнага не  прапусцілі.
Вы б хацелі яшчэ раз пабываць у Італіі?
Хутчэй не, чым так, бо існуе шмат ін-
шых месцаў, дзе я хачу пабываць.

У канцы артыкула, я б хацела пад-
зяліцца цікавымі фактамі аб Італіі:
1. Неафіцыйным сімвалам Італіі лічыц-
ца воўк (усе памятаюць легенду пра Рому-
ла і Рэме аб заснаванні Рыма), нацыяналь-
най кветкай - лілея, а птушкай - синешейка.
2. Колеры сцяга Італіі можна расшыфраваць так: 
вера (зялёны), каханне (чырвоны) і надзея (белы). 
Самі італьянцы жартуюць, што чырвоны-гэ-
та таматы, белы-мацарэла, а зялёны - базілік. 
Папулярныя інгрэдыенты італьянскіх нацыя-
нальных страў, у прыватнасці піцы Маргарыты!
3. Самы знакаміты італьянскі салодкі дэ-
серт тырамісу быў створаны ў XVII ста-
годдзі. Словы tira mi su азначаюць ў перанос-
ным сэнсе "робіць мяне шчаслівым". Прычына 
— танізіруючыя інгрэдыенты кава і какава.

Аляксандра Мядзведзева
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Палачка-ратавалачка для першакурсніка: дзе ў Мінску правесці 
вольны час?

Студэнцкія гады называюць лепшым часам у жыцці. Але каб пагадзіцца з гэтым сцвярджэннем, трэба 
прайсці праз шмат выпрабаванняў. Рэферат, курсавая праца, водгук…Так, у студента, а тым больш у 
студэнта-першакурсніка, вольнага часу няшмат. Але загадзя сумаваць не трэба. Спецыяльна для вас 
«Nika» склала спіс самых маляўнічых і прывабных месцаў Мінска. Наведвайце іх і захапляйцеся разам з 

намі!
 Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс
Шматвекавыя дрэвы, рэдкія расліны, вялікі пла-
довы сад, прыгожая сядзіба, старадаўняя каплі-
ца і млын. Вось такім гэта месца запамінаецца 
сваім наведвальнікам. Сядзібна-паркавы комплекс 
вядзе сваю гісторыю з канца шаснаццатага ста-
годдзя. І з той пары ён увесь час пераўвасабля-
ецца і прыгажэе. На тэрыторыі комплекса дзей-
нічае музей, які таксама здзіўляе насычанасцю 
экспазіцый. Карацей кажучы, кожны абавязкова 
знойдзе тут нешта цікавае. Дарэчы, зараз сюды 
можна накіравацца за прыгожымі восеньскімі фо-
таздымкамі. Не губляйце цудоўную магчымасць!
Цікавы факт: месца ахутана мноствам ле-
генд і паданняў. Напрыклад лічыцца, што 
менавіта тут часам можна ўбачыць сама-
га знакамітага прывіда: Мінска Белую Пані. 
 Нацыянальная бібліятэка Беларусі
Сапраўдная візітоўка нашай краіны. Тут можна 
знайсці рэдкія старажытныя кнігі, літаратуру вуз-
кага напрамку, кнігі, напісаныя на розных мовах 
свету. Бібліятэка таксама дае магчымасць папраца-
ваць з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь. 
Прыемным бонусам з’яўляецца рэгулярнае правяд-
зенне разнастайных выстаў, тэматычных прэзента-
цый. Да тагож, у краме можна набыць сімвалічныя 
сувеніры. Абавязкова знайдзіце час, каб наведа-
ць гэтае месца. Бібліятэка заўсёды рада чытачам. 
Цікавы факт: увечар фасад будынка пераўтва-
раецца ў шматколерны святлодыёдны экран. У 
выніку пры дапамозе тысяч адценняў ствара-
юцца дзіўныя малюнкі, якія дадаткова ўпрыго-
жваюць бібліятэку. Адным словам: прыгажосць!
 Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вай-

ны
Калі, пачуўшы слова «музей», вы ўяўляеце маркот-
ную экскурсію і тыповыя экспанаты, то гэта месца 
назаўсёды зменіць ваша меркаванне. Тут у гістарыч-
ных дакументаў, успамінах, партызанскіх лістах і 
франтавых рэчах захоўваецца памяць аб жудасных 
падзеях Вялікай Айчыннай вайны. Дзесяць тэма-
тычных залаў раскажуць пра першыя гадзіны вайны 
і пакажуць, якой яна была на самой справе. Толькі 

ўявіце: музей пачаў дзейнічаць яшчэ калі Беларусь 
знаходзілася пад фашысцкай акупацыяй! Пераважна 
дзякуючы гэтаму ён і лічыцца адным з самых знач-
ных музеяў не толькі ў нашай краіне, але і ў свеце.
Цікавы факт:у сваю чаргу фасад музея таксама 
прыцягвае ўвагу. Ён выкананы ў выглядзе сімваліч-
ных промняў салюта Перамогі. На іх размешчана 
інфармацыя пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны.
 Вуліца Кастрычніцкая
Яшчэ некалькі дзясяткаў гадоў таму ніхто і ўявіць 
не мог, што звычайная ўскраіна сталіцы так пераўва-
собіцца. А цяпер гэта любімае месца адпачынку 
неабыякавай да сучаснага вулічнага мастацтва мо-
ладзі. Знакамітым гэта месца стала дзякуючы нез-
вычайным і стылёвым графіці. Тут яны на любы ко-
лер і густ: з нацыянальнай сімволікай, прыгожымі 
ўзорамі, выявамі пісьменнікаў, мастакоў і паэтаў.
Цікавы факт: на вуліцы Кастрычніцкай змяшча-
ецца і знакамітая арт-прастора «ЦЭХ». Таму тэ-
матычныя майстар-класы, мастацкія выставы, су-
стрэчы з цікавымі асобамі тут зусім не рэдкасць. 

 Плошча Якуба Коласа
Наведваючы сталіцу, вы ні ў якім разе не праміні-
це гэту плошчу. Нездарма ж яна знаходзіцца на 
скрыжаванні знакамітага праспекта Незалежна-
сці з вуліцай Якуба Коласа! Дарэчы, раней гэта 
месца мела іншую назву. Але пасля таго, як на 
плошчы з’явілася велічная скульптура белару-
скага пісьменніка і паэта Якуба Коласа, ніякую 
іншую назву ўявіць нельга. Увогуле месца ідэаль-
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на падыходзіць для адпачынку, тут можна зрабі-
ць класныя фотаздымкі і добра правесці час. Вам 
абавязкова захочацца прыйсці сюды яшчэ раз. 
Цікавы факт: знакамітая скульптура была ўста-
ноўлена да дзевяностагоддя з дня нараджэння Якуба 
Коласа. Таленавіты беларускі скульптар Заір Азгур 
здолеў зрабіць сапраўдную тэматычную кампазі-
цыю. На плошчы побач з Якубам Коласам вядомыя 
героі ягоных твораў: Дзед Талаш і Сымон-музыка. 
 Нацыянальны мастацкі музей
Мастацтва шанавалася і паважалася ва ўсе часы. 
А зараз яно ўвогуле стала для нас неабходным. 
Нацыянальны мастацкі музей нашай краіны ад 
выставы да выставы, ад мерапрыемста да мера-
прыемста пацвярджае гэта. Музей не пакідае без 
увагі ні адну важную падзею ў галіне мастацтва. 
А вялікі фонд самых розных экспанатаў кожны 
год прыцягвае новых наведвальнікаў. Музей дае 
магчымасць нанова пазнаёміцца як з нацыяналь-
ным мастацтвам, так і з мастацтвам краін і народаў 
свету. Абавязкова прыглядзіцеся да гэтага месца. 
Вы дакладна не пашкадуеце аб праведзеным часе. 
Цікавы факт: у фондзе музея захоўваюц-
ца карціны, якія яму падаравала Трацця-
коўская галерэя, Рускі музей, Музей выяўлен-
чых мастацтваў ім. А.С. Пушкіна і Эрмітаж. 
 Верхні горад
Маленькі горад у цэнтры вялікага шматмільённага 
горада, сэрца сталіцы. Так называюць гэта месца 
яго наведвальнікі. І зусім не памыляюцца, бо Верх-
ні горад сапраўды адпавядае гэтаму меркаванню. 
Тут можна сустрэць архітэктурныя помнікі розных 
эпох і стыляў, але папулярным гэта месца стала 
дзякуючы пабудовам, якія добра захаваліся з шас-
наццатага-васямнаццатага стагоддзя. Нават здаец-
ца, што тут спыняецца час. Менавіта таму Верхні 
горад не абмінае ні адна экскурсія. Сюды імкнецца 
кожны госць сталіцы. Колькі б разоў вы ні наведвалі 
гэтае месца, яно ніколі не пакіне вас абыякавым. 
Цікавы факт: згодна з легендай, пад плошчай Свабо-
ды, якая з'яўляецца цэнтрам Верхняга горада, зна-
ходзяцца падземныя хады. Яны хутчэй за ўсё звязва-
юць усе галоўныя манастырскія комплексы Мінска. 
 Музей валуноў
Менавіта такую назву мае самы загадкавы музей 
сталіцы. Тут з усёй Беларусі сабраныя валуны, якія 
засталіся на нашай тэрыторыі многа мільёнаў гадоў 
таму пасля ледніка. Гэта ўнікальнае месца. Звычай-
ным наведвальнікам музей пад адкрытым небам 
дазваляе ўбачыць сапраўдных сведак гісторыі, а са 
спецыялістамі і вучонымі ён дзеліцца карыснай ін-

фармацыяй. Музей валуноў – своеасаблівая карта 
Беларусі. На неабсяжнай тэрыторыі пры дапамозе 

валуноў выкладзены межы краіны, групы валу-
ноў абазначаюць гарады, а сцяжынкі – асноўныя 
транспартныя артэрыі. Вось такое незвычайнае месца!
Цікавы факт: самы знакаміты экспанат музея мае на-
зву «Дзед». Шмат гадоў назад ён быў галоўным эле-
ментам старажытнага паганскага капішча. «Дзед» 
ляжыць асобна ад усіх астатніх валуноў. Яму і сён-
ня робяць паднашэнні ў выглядзе прысмак і манет. 
 Піраговая «Штолле»
Калі вам хочацца паспытаць нешта новае і смач-
ненькае, то вас ужо чакаюць тут. Магчыма, ся-
род студэнтаў гэта месца не такое знакаміта, але, 
дакладна, пераблытаць яго ні з чым не атрыма-
ецца. Па-першае таму, што галоўнай стравай 
меню з’яўляецца пірог. Тут кожны з іх рознага 
памеру, з рознай начынкай і ўпрыгожваннем. Вы-
бар вельмі вялікі, таму вы абавязкова знойдзе-
це свой. Месца ідэальнае, яно спадабаецца ўсім. 
Калі будзе магчымасць, запрашайце сюды сваіх 
сяброў ці родных. Яны не змогуць адмовіцца!
Цікавы факт: сетка піраговых «Штолле» зна-
камітая не толькі ў Беларусі і Расіі. Такія піра-
гі спрабуюць у Лондане і нават у Нью-Йорку.
Цікавых выхадных і прыемнага адпачынку!

Даша Хоміч
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ЮБІЛЕЙНЫ КАПУСНІК
Дзень нараджэння – заўсёды добра, але юбілей яшчэ лепш!
На працягу цэлага тыдня студэнцкія арганізацыі, пры падтрымцы кіраўніцтва, рада-
валі нас рознымі квэстамі, квізами, адукацыйнымі памятнымі лекцыямі, ды і проста 
прышпільнымі стыкерамі, якія раздавалі на ўваходзе за віншаванні любімаму факультэту.

Тыдзень пад лозунгам – «Чаго мы толькі не бачылі, чаго мы 
толькі не чулі, чаго толькі не было!». I Гістфакаўскія гульні, 
фотавыставы, зоны актывацый, святочная фотазона, круглы 
стол, сустрэчы з выпускнікамі. Нас наведаў рэктар БДУ А. Д. 
Кароль! А як мы яго сустракалі: рыцары ў даспехах і прыго-
жыя дамы ў сукенках (сярэднявечча, але зусім не змрочнае), 
гусары і салдаты, і той хлопец у мяхах, клянуся праўдзівы 
шляхціц з ілюстрацыі з чацвёртага тома гісторыі Беларусі!
Не паверыце, але далей – лепш, апагеем гэтага тыдня стаў 
наш доўгачаканы юбілейны капуснік, які прайшоў 25 ка-
стрычніка. Ўжо з трох гадзін дня пачалі працаваць зоны 
актывацый: пакой варожб і ЗАГС (пабывала – спадабалася, 
сябры, усім раю ў ЗАГСе пабываць!). У дадзеным выпадку 
не працуе прынцып «адстраляцца ды хутчэй», не. Пагад-
зіцеся, што часам перадсвяточная мітусня нашмат прыем-
ней, чым само свята. Гэта, вядома, не зусім наш выпадак, 
але як жа прыемна глядзець на натхнёных, шчаслівых пер-
шакурснікаў, ужо ў вобразах, гатовых да выступлення!
Своеасаблівым падарункам для ўсяго факультэта стала вы-
ступленне Аляксандра Саладухі, ён, вядома, не выскачыў 
з святочнага торта (шкада), проста феерычна выйшаў з-за 
кулісы, але зале і гэтага цалкам хапіла. Скажу адно, свае 
далонькі я збіла, голас сарвала, думаю, тое ж можна сказа-
ць пра кожнага гістфакаўца, які знаходзіўся ў актавай зале.
Не менш феерычным былі і выступленні нашых перша-
курснікаў, а іх відэакарткі – гэта наогул асобная размова. 
Летуценная першая група, дзёрзкая другая, рамантычная 
трэцяя (эх, бачыў бы Ягор Крид іх відэа, адразу б успомніў 
аб аўтарскіх правах). Чацвёртая група, якая проста парва-
ла залу (дзякуй, гэта лепшае відэа за апошнія гады тры, 
так дакладна!), пятая і яе рэп (я так і не зразумела, гэта 
была Крысціна Сі ці ўсё ж такі Ксенія Дзігелько), таямні-
чая шостая (вы Пашу знайшлі, чі як?) і артхаусная сёмая.
Трэцяе месца дасталося сёмай групе, якая павіншавала фа-
культэт не толькі сваім нумарам, але і ў самім нумары, галоў-
нымі героямі сцэнкі сталі дэкан, А. Г. Каханоўскі, яго намеснік, 
Л.У. Бярэйшык і старшыні студэнцкіх арганізацый факультэ-
та, што спрабавалі перасягнуць адзін аднаго ў віншаваннях.
Другое месца заняла другая група, ім жа дастаўся прыз 
за лепшае відэа. Яны паспрабавала правесці паралелі 
паміж гістфакам і вайной у В'етнаме і гістфакам і Інды-
яй. Дзякуй, асабліва за відэа, гэта было вельмі крута!
Першае месца дасталося трэцяй групе, якая раска-
зала і паказала нам гісторыю звычайнай дзяўчынкі, 
якая паступіла на гістфак, і таксама распавялі і па-
казалі, якія прыгоды чакаюць яе на першым курсе.
Лепшая мужчынская роля дасталася Кірылу Лосеву, 7 гру-
па. Лепшая жаночая роля - Кацярыне Анюхоўскай, 3 група.
Ад першай асобы: уражан-
ні ўдзелькаў юбілейнага капусніка гістфака
Адно з самых яскравых і доўгачаканых мерапрыем-
стваў гістарычнага факультэта прайшло. Але на па-
мяць аб тым дні засталіся не толькі атмасферныя фо-
таздымкі. Удзельнікі капусніка распавялі, якім яны 

запомнілі мерапрыемства, і што іх уразіла больш за ўсё.
Пераможца ў намінацыі “ Лепшая жаночая роля”:

Катя Анюхоўская, 1 курс, 3 група
 Каця, чаму ты вырашыла ўдзельнічаць у капусніку?
Універсітэт дае магчымасць паўдзельнічаць у неаб-
сяжнай колькасці цікавых мерапрыемстваў. Ужо з пер-
шага тыдня навучання мы пачалі рыхтаваць твор-
чы нумар для Анусіна. У выніку я была задаволеная 
нашым выступленнем. Мне сапраўды спадабалася гэта 
творчая атмасфера. Я адчула, што ў мяне атрымоўваец-
ца, таму вырашыла працягнуць займацца гэтай справай.
 Як праходзіла падрыхтоўка да выступлення?
Было нялёгка. Разам з нашымі куратарамі мы стараліся ад-
працаваць амаль кожную дэталь нашага выступу. Па-са-
праўднаму хваляваліся перад кожнай рэдактурай. Не адзін 
раз перапісвалі сцэнар, прыдумвалі новыя жартачкі, ставілі 
танец. Але і на адпачынак не забываліся. Часам я пры-
носіла гітару, і мы некалькі хвілін спявалі любімыя песні.
Што ты адчула, калі стала ўладальніцай лепшай жаночай ролі?
Безумоўна, радасць. Для мяне гэта мерапрыемства 
было цудоўнай магчымасцю праверыць, на што я здоль-
ная. Але, шчыра кажучы, не думала, што буду пера-
можцай. Была прыемна здзіўлена, калі аб'явілі вынікі.

 Віка Смаляк (куратар) 2 курс, 3 група:
Капуснік для мяне быў такім жа хвалюючым і доўгачаканым, 
як і год назад. Але на гэты раз я была не толькі студэнткай, 
а яшчэ і куратарам. У мяне была (і ёсць) добрая дапамога: 
Цімафей Мельнік і Аліна Карасёва. Мы заўсёды працавалі 
разам. І калі раптоўна ў некага з нас былі тэрміновыя справы, 
мы стараліся адзін аднаму дапамагчы. Але, бясспрэчна, для 
ўсіх рэпетыцыі ў перыяд падрыхтоўкі да выступлення былі 
ў прыярытэце. На іх заўсёды даводзілася знаходзіць сілы. 
Справа заўсёды здаецца простай толькі ў пачатку. Так, наш 
сцэнар для капусніка мы перапісвалі некалькі разоў. Зболь-
шага на яго ўплывалі рэакцыя рэдактуры, параўнанне з па-
пярэдняй "капустай" і з іншымі мерапрыемствамі, падобнымі 
на гэта. Над сцэнарыем часта працавалі ноччу, праз гэта не-
каторыя нашыя жартачкі былі крышку дзіўнымі. Капуснік 
мне запомніўся з'яўленнем на сцэне Саладухі, а яшчэ тым, 
што танчыў увесь зал. Але, безумоўна, самым доўгачаканым 
момантам было аб’яўленне вынікаў. Шчыра кажучы, сум-
нявалася, што 3 група выйграе другі раз запар. Калі журы 
назвала, хто атрымаў 2 месца, мы з Алінай нават забаранілі 
рабятам радавацца, бо пачалі баяцца, што адбудзецца нешта 
экстраардынарнае, і першае месца забярэ 8 група. Але ўсё 
атрымалася. Мы радаваліся, таму што праца была правед-
зена недарма. Рабяты сапраўды былі задаволеныя сваім ну-
марам. У гэтым і сакрэт 3 групы. Я раю ў наступным год-
зе ўсім прыйсці на капуснік, хаця б у якасці гледачоў. Тады 
вы дакладна зразумееце ўсе жартачкі і нічога не прапусціце.

Аня Чыгір, 1 курс, 5 група:
Юбілейны капуснік гістфака мне запомніўся варажбой на кар-
тах, хірамантыяй, прыгожымі фотазонамі і… рэпетыцыямі, 
якія я праз абставіны бязбожна прапускала. Напэўна, таму 



мне толькі давялося спяваць песню ў фінале нашага нумара. 
На сцэне я ў чарговы раз пераканалася, што гэта ў мяне не 
атрымоўваецца. Але я выступала не адна, таму было значна 
прасцей. Безумоўна, акрамя гэтага я старалася дапамагчы ра-
бятам: перарабіла тэкст «Алёнкі» і зусім крышку папрацавала 
над тэкстам песні для нашага кліпа. Шчыра кажучы, вельмі 
перажывала за рабят. Асабліва тады, калі стаяла за сцэнай. 
Сапраўды расхвалявалася, калі наш Жэня (Ургант) запнуўся 
ў самым пачатку нумара. Здалося, што нічога не атрымаецца. 
Але! На шчасце, памылілася. Надзвычай яркі момант высту-
плення 5 групы – танец нашых хлопцаў. Я ўпэўненая, ён за-
помніцца надоўга. Дапамагала і добрая падтрымка залы. На 
мой погляд, гэта самае галоўнае для чалавека, які знаходзіцца 
на сцэне. Вечар атрымаўся надзвычай цудоўным. Я адчула са-
праўдную моц гістфака, якую ні з чым нельга параўнаць, і велі-
зарны гонар за тое, што вучуся менавіта на гэтым факультэце.

Даша Фігурына, 1 курс, 6 група:
Магу з упэўненасцю сказаць, што капуснік запомніўся ў 
першую чаргу сваёй атмасферай. Было вельмі цікава і зай-
мальна назіраць за іншымі камандамі. Ну і вядома, я вель-
мі чакала выступленне сваёй групы. Рыхтаваліся мы не 
сказаць, што доўга, але і не мала. Каб вынік атрымаўся до-
брым, трэба шмат рэпеціраваць. Але, на мой погляд, больш 
важна сапраўды прачуць сваю ролю. Гэта нерэальныя эмо-
цыі, калі пасля ўпартых рэпетыцый ты выходзіш і адыгры-
ваеш усё перад гледачамі. Нават хваляванне не перашкад-
жае. Вядома, вельмі хочацца падзякаваць нашым куратарам, 
якія заўсёды нас падтрымлівалі, нягледзячы ні на што. Хай 
мы і не перамаглі, але Аляксандра Мажэйка, 4 група:
Гэта быў самы хвалюючы, але і самы захапляльны дзень тут, 
на гістфаку. Мы доўга рыхтаваліся да ўсяго, стваралі касцю-
мы, рэпяціравалі. І вось, калі прыйшоў гэты дзень, яшчэ з 
раніцы з'явілася дзікае хваляванне, і яно трымалася да вечара. 
Нам пашанцавала, што вакол былі куратары, якія дапамагалі 
і супакойвалі. А потым стала лягчэй! Прыйшлі рабяты з 3-4 
курсаў, з якімі я была знаёмая толькі па сетцы. Усе падтрым-
лівалі нас, жадалі поспеху. Ды і хадзіць у касцюмах па гіст-
факу пацешна! І вось, калі ўсё пачалося, стала весела, але і 
страшна. Калі мы ўжо стаялі за кулісамі і слухалі, як зала смя-
ецца з нашага відэа, гэта тааак дапамаглооо! Мы трымаліся 
ўсёй групай за рукі, абдымаліся, і ў той момант, калі ўся зала 
пачала падпяваць прафесару Кауну ў канцы, мурашкі пай-
шлі! Таму што ўсе адчулі аддачу залы. Я на сцэне амаль усё 
жыццё, таму моцнага страху не зведала. Мы весяліліся там! І 
калі спусціліся, то ўсё абдымаліся, смяяліся і радаваліся, што 
ўсё, засталіся толькі вынікі! Потым мы падышлі да куратараў, 
а яны былі крыху сумныя. Мы спыталі чаму, і яны сказалі, 
што зараз зразумелі, што гэта апошні момант іх куратарства 
і калі мы разам. Я нават заплакала! Але мы ўсё роўна цяпер з 
імі! Потым мы сядзелі разам і чакалі ўзнагароджання. І калі 
зразумелі, што мы ўзялі 1 месца за відэа, то ўсе крычалі, аб-
дымаліся, выбягалі на сцэну! Гэтак жа было і з другім месцам 
за творчы нумар. Гэта было вялізнае шчасце! Ну а потым усе 
разышліся святкаваць. Капуснік тут, пакуль што лепшы дзень 
за ўсю вучобу, і ў наступным годзе я і мая сяброўка Софа 
хочам стаць куратарамі, каб адчуць усе гэтыя эмоцыі зноў!

Ілья Плескач, 2 група:
Арганізацыя была на вышэйшым узроўні. Я выступаў, і таму 
бачыў усё знутры. Калі б я не ўдзельнічаў, то вельмі здзівіўся 
б! Вау, як прыгожа! Саладуха мяне ўразіў, я не чакаў яго тут 
сустрэць. Брава студэнцкаму саюзу, як кажуць. Усе ўпрыго-

жанні, гірлянды і фотазона былі на вышыні. Капуснік - гэта 
выдатная магчымасць пагутарыць з сябрамі, атрымаць до-
бры настрой і зарадзіцца пазітывам .. Сама атмасфера была 
чарощнай. Я з 2 групы, якая не атрымала прызавога месца, 
але гэта не адчуваецца, як гаворыцца, галоўнае не перамо-
га, галоўнае ўдзел. Ад свайго імя віншую ўсе групы. Хачу 
сказаць: вы ўсе былі выдатныя. Дзякуй Вам за гэты дзень!
Самая лепшая мужчынская роля

Кірыл Лосеў:
Падзяліцеся сваімі ўражаннямі ад капусніка.
Уражанні ад капусніка толькі самыя лепшыя! Усё было пра-
ведзена на самым высокім узроўні. Мне вельмі спадабалася 
і атмасфера, і выступленні ўсіх каманд, і нашай у прыват-
насці. Гэта ўжо маё другое выступленне ва ўніверсітэце, 
першае было на Анусіна. За гэтыя два выступы я зразу-
меў, што гістфак гэта - тое месца, куды я хацеў паступіць,
Якія пачуцці ты перажыў, калі атры-
маў намінацыю «Лепшая мужчынская роля»?
Мне запомніўся момант, калі пасля выступу мы чакалі аб-
вяшчэння вынікаў і мой куратар падышоў да мяне і ска-
заў , што мяне чакае сюрпрыз. Я доўга думаў, што гэта 
можа быць. Але, што гэта будзе лепшая мужчынская 
роля, я нават не здагадваўся. І вось мы прыйшлі ў ак-
тавую залу слухаць абвяшчэнне намінацый. Калі я па-
чуў сваё імя, я быў вельмі задаволены, эмоцыі перапаў-
нялі мяне, і я быў у той момант сапраўды вельмі шчаслівы
Раскажыце аб вашых планах на будучыню.
Першачарговая мая мэта-атрымаць добрую адукацыю, 
што я раблю ў дадзены момант. Але таксама немала-
важна за перыяд навучання зацікавіць сябе з усіх бакоў, 
каб далейшае працаўладкаванне было больш эфектыў-
ным і ляпшым для мяне. І, каб людзі, якія будуць наймаць 
мяне на працу, ведалі мой патэнцыял і тое, на што я здоль-
ны. Мая мэта-быць добрым спецыялістам у сваёй сферы.
Ці падабаецца табе ўдзельніча-
ць у творчых мерапрыемствах і чаму?
Да,  мне падабаецца ўдзельнічаць у творчых мерапрыем-
ствах. Я ў іх удзельнічаю са школы. І калі я прыйшоў ва 
ўніверсітэт і даведаўся ад куратараў, што хутка на гістфаку 
будзе праходзіць два вельмі важных творчых мерапрыемст-
вы: Анусіна і Капуснік, то адразу сказаў, што хачу ў іх паўд-
зельнічаць. І сапраўды, наша каманда на гэтых мерапры-
емствах вельмі добра выступала. У нас у групе ўсе рабяты 
вельмі творчыя. Я думаю, што ўдзел у гэтых мерапрыемствах 
дапамагае чалавеку развівацца ўсебакова. Трэба не толь-
кі быць добрым спецыялістам і надаваць усю ўвагу вучобе, 
але таксама выяўляць сябе ў творчых напрамках, а таксама 
мець сваё хобі, бо гэта вельмі важна і шануецца ў наш час.

Яна Герасімёнак
Даша Хоміч

Аляксандра Мядзведзева
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Галоўны рэдактар:
Лізавета Адамушка

Вёрстка:
Дзмітрый Грыкень

Карэктары:
Марына Дубатоўка
Яўгеній Бодрыкаў

Марта Ляцко
Аляксандр Паршанкоў

Заснавальнік:
Студэнцкі савет па якасці 
адукацыі гістарычнага фа-

культэта БДУ

Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 

6.
Тэл. +375336757095

E-mail: nika.hist@gmail.сom
Web:http : / /w w w.his t .bsu.by/
studentam/sovet-po-kachestvu-
obrazovaniya/gazeta-qnikaq.html

Суполка «УКантакце»
http://vk.com/public_nica

Распаўсюджваецца на правах 
унатранага карыстання 

(бескаштоўна)
Тыраж: 70

Меркаванні аўтараў могу-
ць не супадаць с пазіцыяй 

рэдактараў

NIKA

«Вы, ўжо зараз можаце знайсці такую мапу. На ёй відаць, што 
Еўропу моцна затопіць. Узвысяцца на кантыненце: Альпы, Кар-

паты і тэрыторыя Беларусі»
Сосна У.А.

«Законы Хаммурапи - это решение съезда коммунистической пар-
тии»

Перзашкевич О.В.

«Учить вас у меня нету времени. Жизнь научит»
Симановский С.И.


