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Інтэрв’ю з выпускніком гістарычнага факультэта БДУ, кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам ка-
федры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Уладзімірам Аркадзьевічам Сосна.

Уладзімір Аркадзьевіч, добры дзень! Вы, як 
выпускнік 1973 года, можыце распавесці нам, 
якім быў факультэт у тыя гады. Чаму ме-
навіта выбралі яго? Ці быў гэты выбар 
вашым асабістым рашэннем? На колькі цяж-
ка было паступіць на факультэт у тыя часы? 
Выбар паступлення на гістарычны факуль-
тэт, відавочна, быў абумоўлены тым, што мае 
дзіцячыя і юнацкія гады прайшлі ў Крэўскім 
рэгіёне. І таму я з дзяцінства быў знаёмы з 
Крэўскім замкам у тым сэнсе, што адтуль вы-
токі цікавых гісторый, якія непасрэдна звяза-
ныя з гэтай старажытнай зямлёй. Таму гэта 
быў мой усвядомлены выбар. Хаця мае баць-
кі-настаўнікі арыентавалі мяне больш на філа-
логію, але не пярэчылі тыму, што я зацікавіўся 
гісторыяй. Да гуманітарнага накірунку яны 

самі мяне рыхтавалі, а я выбраў гісторыю. 
А наконт таго, ці цяжка было паступіць, то 
скажу – вельмі складана. І сітуацыя мая аб-
легчылася тым, што мне, як медалісту, дастат-
кова было на выдатна здаць адзін іспыт. Гэта 
я і зрабіў. Прымалі ў мяне іспыт Уладзімір 
Нічыпаравіч Сідарцоў і светлай памяці Аляк-

сандр Пятровіч Ігнаценка. Я ім тады адказваў 
на беларускай мове, ужо мало хто тады адка-
зваў па-беларуску. Яны нават і гэтым, як мне 
падаецца, былі прыемна ўражаны. Вось, атры-
маўшы прыемную адзнаку, я паступіў на гіста-
рычны факультэт, а конкурс быў у тыя часы 

вялікі, чалавек 5-7 на адно месца. 
Што датычыцца навучання. Я б сказаў, што яно 
было складаным. Спасцігаць гістарычную на-
вуку ў школе было прасцей. Яна выкладалася 
пераважна як набор ведаў. А тут тэарэтычныя 
асэнсаванні, прычыны і сувязі. Кваліфікава-
ныя выкладчыкі таго часу давалі магчымасць 
спасцігаць гісторыю праз крыніцы. Гэта было 
складана, але цікава. Праўда з кожным годам 
навыкі навучання асвойваліся. Станавілася 
вучыцца як бы лягчэй, але цікавасць не змян-
шалася. Тым больш, што да старэйшых курсаў 
асноўны ўсіл рабіўся на падрыхтоўку курсавой 
і дыпломнай працы. Калі я працаваў у архівах, 
то пісаў пра гісторыі Таварыства беларускай 
школы ў Заходняй Беларусі. Я вельмі захапіўся 
гэтай тэмай і па архіўных матэрыялах напісаў 
працу. І таму хацеў працягваць займацца да-
лей гісторыяй Беларусі, паглыбляць свае веды. 
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Ведаю, што па заканчэнню факультэту вы 
трапілі працаваць у Мядзелскую школу. Як 
так адбылося? (Чаму задаю менавіта гэта 
пытанне, бо гэта мая Малая Радзіма і было б 

цікава паслухаць)
Пасля факультэту я, канешне, марыў пра на-
вуковую працу. Лаўрэнцій Сямёнавіч Абе-
цадарскі, які кіраваў тады кафедрай гісторыі 
Беларусі, даў мне рэкамендацыю ў аспіранту-
ру, але сказаў, што ў гэтым годзе няма месца. 
Кіраўнік кафедры прапанаваў пачакаць, калі 
гэтае месца з’явіцца. І я размяркоўваўся па спі-
су Міністэрства адукацыі, які яно пасылала на 
факультэт. Я выбраў Мядзелскі раён, таму што 
бліжэй да маёй Радзімы. Плюс, было лягчэй 
дабірацца з Мінску. А чаму я апынуўся кан-
крэтна ў Мядзелскай сярэдняй школе, то спра-
ва ў тым, што гэта была адзіная сярэдняя шко-
ла ў тыя часы (70-я гады), якая была ў раённым 
цэнтры і працавала яшчэ на беларускай мове. 
Звычайна беларускамоўныя школы былі ўжо 
толькі ў весках. Дырэктар мядзельскай школы 
Канстанцін Арсеньевіч Каратай спытаўся ў 
гісторыкаў (акрамя мяне прыехалі яшчэ 6 ча-
лавек з педуніверсітэту): «Хто можа выкладаць 
гісторыю па-беларуску?» Сказаў адзін толькі я, 
што сам жадаю выкладаць на беларускай мове. 
Дырэктар выказаў жаданне аставіць мяне ў 
Мядзеле. Я з задавальненнем пачаў выкладаць 
гісторыю, а таксама пачаў весці школьны му-
зей, які ўжо да мяне стварылі. Але праз паўго-
да Лаўрэнцій Сямёнавіч Абецадарскі паведам-
ляе (я сувязі з кафедрай не губляў), што месца 
аспірантуры яшчэ не вядома як будзе, але на 
кафедру патрэбен лабарант. У Мядзелскім 
раёне мяне зразумелі, што я жадаю займацца 
навукай. Склалася так, што гісторыка яны там 
мелі, таму не было праблем з заменай. Я пры-
ехаў на працу на гістарычны факультэт, але, 
канешене, заўжды ўспамінаю Мядзел з прыем-
насцю. Нейкі час выкладаў эканамічную гісто-
рыю ў Беларускім дзяржаўным эканамічным 
універсітэце. Увесь час займаўся праблематы-
кай, звязанай з аграрнай палітыкай на нашых 
землях ад падзелу Рэчы Паспалітай да адмены 

прыгоннага права. 

На колькі адрозніваюцца студэнты Вашага 
пакалення і нашага? 

Я бы сказаў, што студэнты, якія стараюцца 

вучыцца, любяць сваю прафесію і свой прад-
мет, яны, безумоўна, есць і сення. Іншая спра-
ва, што ў цяперашніх студэнтаў больш магчы-
масцяў. І яны маюць не толькі сучасныя сродкі 
камунікацыі, але ім даступная тая літаратура, 
якая ў савецкія часы не была даступная нам. 
Не ўсе тэмы дазвалялі пісаць. Зараз творчых 
магчымасцяў больш. Старанныя студэнты 
былі і тады, і сення, а нестаранных, якія лед-

зьве цягнуліся, мне здаецца, было меньш. 

Дзякуй вялікі, Уладзімір Аркадзьевіч!

• Пецярбург, Адэса, Клайпеда, Кіеў сыдуць пад 
ваду з-за глабальнага пацяплення, а тэрыторыя 

Беларусі будзе вечная.
• Вы, ўжо зараз можаце знайсці такую мапу. На 

ёй відаць, што Еўропу моцна затопіць. Узвы-
сяцца на кантыненце: Альпы, Карпаты і тэры-

торыя Беларусі.
У.А. Сосна  

Ігар Дабралет  
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Дазволь сабе быць сабой

Пачнём з самага банальнага пытання для лю-
бога студэнта гістфака. Чаму гістфак? 

У школьныя часы я хацела звязаць жыццё з меды-
цынай, але падумала, што гэта цяжка і доўга. Да 
таго ж, гісторыя мяне зацікавіла з 8 класа, яна да-
валася дастаткова лёгка, і я ведала, што без праблем 

паступлю. І вось я тут.
 

Ты з’яўляешся студэнткай аднагадовай ма-
гістратуры. Для многіх студэнтаў 4 курса 
гэта вельмі актуальная тэма. Якія ў цябе 
ўражанні? Не шкадуеш, што паступіла ў ма-
гістратуру? Ці былі ў цябе іншыя альтэрна-

тывы жыцця пасля гістфаку? 
Канешне, скарачэнне праграмы адчуваецца. У нас, 
студэнтаў, шмат часу ідзе на самастойнае засвой-

ванне дысцыплін, а яшчэ ж і дысертацыю пісаць 
трэба. Таксама трэба нейкім чынам паспець (для 
тых, хто выбраў) здаць кандыдацкія мінімумы, 
а гэта патрабуе шмат часу. Ці шкадую я аб пасту-
пленні ў магістратуру? Пакуль цяжка сказаць. Ёсць 
над чым паразважаць. Альтэрнатывай была адпра-

цоўка. 

Першым беларускамоўным чалавекам, з якім 
я пазнаёмілася на гістфаку, была ты. Было б 
цікава паслухаць, як ты перайшла на белару-

скую мову. 
Ты сапраўды са мной першай пазнаёмілася? Нічога 
сабе! Гісторыя перахода на беларускую мову даволі 
простая. Мяне з дзяцінства цікавіла Беларусь ва 
ўсіх яе праявах: гісторыя, культура, літаратура, сла-
вутасці. Летам 2017-га года я абсалютна выпадкова 
апынулася ў асяроддзі беларускамоўных людзей і 
вырашыла проста паспрабаваць штодня і ўсюль 
размаўляць па-беларуску. З таго дня і спрабую.Для 
мяне самой «перабудаваць» свой мозг на белару-

скую было не так цяжка. 

На гістфаку кожны выкладчык – унікальны 
і цікавы чалавек. Але каго з іх ты запомніла 

больш за іншых? 
Ларыса Анатольеўна Гедзімін – унікальны вы-
кладчык, які з першага курса натхняе студэнтаў 
вучыцца, любіць Бацькаўшчыну і быць заўжды на 
пазітыве. Таксама запомніліся пары Ігара Іванаві-
ча Шумскага, яго непаўторны стыль правядзення 
заняткаў і арыгінальны погляд на шматлікія рэчы. 
Не магу не ўзгадаць сваю любімую кафедру і такіх 
выкладчыкаў, як Тадэвуш Антонавіч Навагродскі, 
Аляксандр Аляксандравіч Гужалоўскі, Аляксандр 
Іванавіч Кушнір. Гэтыя людзі – прафесіяналы ў сва-
ёй сферы; іх досвед дае моцны стымул развівацца ў 
прафесійным плане. І, канешне, хачу ўзгадаць цу-
доўную Алену Фёдараўну Паддубскую, беспадоб-
ную жанчыну і выдатнага выкладчыка, пасля адной 

сустрэчы з каторай хочацца жыць і ўсміхацца.

Многія выпускнікі кажуць, што гістфак 
вучыць жыццю. А якой жыццёвай мудрасці на-

вучыў гістфак менавіта цябе?
Важна выбраць універсіэт, дзе твае студэнцкія 

Наш гістарычны факультэт можа пахваліцца цікавымі і шматбаковымі людзьмі. Адной з іх з’яўляецца 
непаўторная Марына Дубатоўка, якая выдзяляецца з натоўпу астатніх не толькі сваёй шчырай усмеш-

кай і яскравым позіркам, але і сваім выдатным розумам.
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гады пройдуць лёгка, пазнавальна, весела, дзе ты 
сустрэнеш сапраўдных сяброў і завядзеш добрыя 
знаёмствы. БДУ даў мне такую магчымасць; таму 
аб паступленні на наш гістфак я не шкадую. Аса-
бліва карысным стаў досвед актыўнасці ў Савеце 
па якасці адукацыі (перадаю прывітанне любімаму 
Савету і яго колішнім чальцам): усе нашыя дэбат-
ныя мерапрыемствы, інтэлектуальныя гульні, па-

ездкі на Брыганціну. Такое не забываецца.
 

Якой хочаш бачыць сябе праз 10 год? 
Скажу так: лепей у жыцці нічога не планаваць, бо 
ўсё імкліва змяняецца, асабліва ў нашым маладым 
узросце. Канешне, хочацца гэтак жа бачыць побач 
сваю сям’ю. Хочацца быць забяспечаным фінанса-
ва, бо гэта сапраўды важна. Напэўна, гэта асноўнае, 

да чаго я імкнуся ў бліжэйшы час. 

Бліц-апытанка
Любімая кніга? 

Ох, цяжка вылучыць адну, але няхай будзе “Хро-
сны бацька” М. П’юза. 

Любімы фільм? 
“Зялёная міля” 

 Жыццёвы дэвіз? 
Дазволь сабе быць сабой, а іншым – быць іншымі. 

Хто твой кумір? 
Думаю, мая маці. 

У які час ты б хацела нарадзіцца? 
Вельмі хацелася бы, каб гады юнацтва прыпалі 
на эпоху перабудовы. Зразумела, што гэта вельмі 
цяжкі час. Але хочацца паназіраць за зменай эпох, 
прыарытэтаў і каштоўнасцяў, бо гэта адны з клю-
чавых падзей ХХ-га стагоддзя, уплыў якіх мы адчу-

ваем і сёння.

Марта Ляцко
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Першая сесія
Здаецца зусім нядаўна мы віталі першакурснікаў у сценах факультэта. Вы памятаеце Анусина, а Капус-
нік? Ды і ў Турніры Талентаў многія ўжо паспелі вызначыцца (я зараз вядома пра дзяўчынак з клуба Winx 
і хто там казаў, што мульцік пра фей толькі для дзяўчынак?). Аднак пасля ўсіх выпрабаванняў агнём, ва-
дой і меднымі трубамі, я ўжо не ўспамінаю цэнтралізаванае тэставанне, і доўгія тыдні чакання вынікаў 
(добры спосаб барацьбы з лішняй вагой і нервовымі клеткамі, дарэчы кажучы), і ментальную барацьбу з 
патэнцыяльнымі канкурэнтамі падчас уступнай кампаніі, калі разумееш, што гэтая адзінка ў графе «ад 
211 да 221» можа табе рэальна сапсаваць жыццё. Аказалася, што наперадзе магчыма самае цяжкае – 

першая сесія.

Дзяўчынкі і хлопчыкі ўспамінаюць усе жар-
ты, анекдоты і прыколы пра студэнтаў і 

сесію. Але ў кожным жарту доля жарту, таму 
прыйшлося і пастарацца, і папацець, і нават, 

магчыма, паплакаць ў падушку. 
Упэўнена, акрамя падручнікаў і канспектаў у 
бой пайшлі сайты з замовамі на поспех, пры-
кметамі для студэнтаў: не мыць галаву, пятак 
пад левую пятку, розныя шкарпэткі, незасланы 
ложак. Я ўжо не кажу аб тым, чаго толькі не да-
вялося вытрымаць бюсту Пічэты! Яго прасілі, 
малілі, хрысцілі-перакрыжоўвалі, неміласэрна 
церлі залікоўкай аб нос – індывідуальная гіст-

факовская прымета як ніяк!
Нашы першакурснікі падзяліліся сваімі эмо-

цыямі і перажываннямі падчас сесіі.

Сафія Туронак, гісторыя (па напрамках)
Я ўяўляла сабе сесію як нешта афіцыйнае, скла-
данае. Але ж мае ўяўленні досыць адрознівалася ад 
рэальнасці. Спачатку я, вядома, трохі хвалява-
лася, аднак гэта хутка прайшло. Для мяне сесія 
прайшла лёгка, экзамены здала з першай спробы. 
Мая парада будучым першакурснікам – не хвалюй-

цеся і добра рыхтуйцеся!

Аляксей Засценчык, дакументазнаўства
Мяркую, што першая сесія – самае складанае для 
першакурсніка. Менавіта з-за таго, што не ведаеш, 
што цябе чакае. Перад першым экзаменам было, 
канешне, страшнавата, адчуваў сябе знерваваным. 
Але змог засяродзіцца на падрыхтоўцы і паспяхова 

сдаў сесію. Мая парада – падчас падрыхтоўкі не за-
бывайце даваць перадышку мозгу, напрыклад, пра-

гуляйцеся. Тады ў вас ўсё атрымаецца!

Ілля Палянскі, гісторыя (па напрамках)
Сесію я ўяўляў сабе як нешта страшэннае. Выклад-
чык, які “свідруе” цябе вачыма, ўсё ў такім духу. 
Але ўсё было не так страшна. Большасць экзаменаў 
асаблівай складанасці ў мяне не выклікала. З пер-
шага разу не атрымалася здаць латынь. Прадмет 
складаны для мяне і, шчыра кажучы, падрыхтаваў-
ся я дрэнна. На днях пераздаў, але, нажаль, застаў-
ся без стыпендыі. Мяркую, наступную сесію здам 

лепей, бо набраўся вопыту і ведаю, чаго чакаць.

Ёсць прымаўка: «калі гара не ідзе да Магамеда, 
Магамед ідзе да гары», аднак нашы першакурснікі 
гэтую гару шчасна пераскочылі і паспяхова здалі 
сваю першую сесію, з чым мы іх і віншуем. Цяпер 
вы афіцыйна, цалкам, з галавы і да пальцаў ног, сту-
дэнты. А наогул, гэта не апошняя ваша сесія, таму, 

як гаворыцца, усё наперадзе! 

Ці ведаеце вы прыкмету, што на іспыт нель-
га прыходзіць у новай вопратцы? Што пасля 
таго, як «паклікаў халяву», залікоўку, аж да 
іспыту адкрываць нельга? А яшчэ, для пры-
цягнення добрай энергетыкі, трэба патры-
маць за руку чалавека, які здаў на «выдатна». 
Аднак лепш за ўсё проста вывучыць! Поспе-

хаў!!!

Герасімёнак Яна
Данііл Піўкарэц
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Матывацыя ў першую чаргу рэч індывідуаль-
ная і асабістая

 Яна звязана не толькі з своеасаблівым све-
таўспрыманнем чалавека,  а яшчэ і з уласці-
вымі  кожнаму з нас  зацікаўленасцямі, марамі, 
мэтамі. Таму, каб знайсці тое, што  будзе дапа-
магаць менавіта вам, трэба спачатку паспраба-
ваць разабрацца ў сабе. Вызначце, што для вас 
з’яўляецца важным у дадзены момант, на што 
вы гатовыя дзеля гэтага; што перашкаджае, а 

што спрыяе дасягненню жаданага.
У любым выпадку лепш не параўноўваць свае 

дасягненні з дасягненнямі іншага
Інакш можа здарыцца так, што хтосьці няў-
мысна будзе ўплываць на стан вашай працы 
нават больш, чым вы. Таму паспрабуйце адра-
зу наладзіцца на самастойную і якасную пра-

цу.
Галоўны вораг матывацыі – гэта блага сфар-
муляваная мэта і  адсутнасць дакладнага 

плана дзеянняў
Калі вы не засяродзіце на гэтым увагу, далей 
рухацца будзе цяжка. Трэба адразу зразумець, 
што мэта –  вынік, які вы хочаце ўбачыць на-
прыканцы працы. І каб хутчэй гэтага дасяг-
нуць, лепш за ўсё адразу вызначыць, што вам 
трэба будзе зрабіць. Састаўце спіс, зрабіце 
кластар, распрацуйце вашы дзеянні крок за 
крокам і пачынайце. Не забывайцеся, што па-

чаць дзейнічаць заўсёды цяжэй за ўсё. Поспех 
справы залежыць ад упартасці. 

Падчас працы вельмі важна падводзіць пра-
межкавыя вынікі

Гэта дапаможа ў патрэбны момант зразу-
мець, як трэба скарэктаваць напрамак вашых 
дзеянняў. Не трэба абыходзіць ні поспехі, ні 
няўдачы. Напрыклад апошнія паказваюць, 
што дзесьці трэба прыкласці больш намаган-
няў, магчыма,па-іншаму паглядзець на спра-
ву. Вашы прамежкавыя поспехі і няўдачы – 
адны з прыступкаў на шляху да вашай мэты. 
Вынік працы залежыць ад таго, якім будзе 

ваша стаўленне да іх. 
Для чалавека, які доўгі час ідзе да сваёй мэты, 
дакладна няма нічога лепей, чым зразумець, 

што ён дасягнуў жаданага
Тады нават пройдзеныя перашкоды і выпра-
баванні здаюцца не такімі складанымі. Але 
гэта ўсё пасля. На самой справе не з усімі цяж-
касцямі атрымліваецца адразу справіцца. У 
такім выпадку памятайце, дзеля чаго вы ўсё 
пачыналі. Паспрабуйце ўявіць  вынік вашай 
працы. Што зменіцца ў вашым жыцці? Што 
вы адчуеце?  Прайдзіце гэта выпрабаванне да 
канца і тады зможаце  па-сапраўднаму сабой 

ганарыцца.

Даша Хоміч 

Дзе хаваецца матывацыя?
З надыходам апошняга зімовага месяца для студэнтаў гістарычнага факультэта пачаўся новы семестр. 
А гэта значыць, што ўжо хутка нас чакае шмат працы: спачатку  знаёмства з новымі прадметамі, а 
потым падрыхтоўка да семінараў, напісанне курсавой працы, практыка. І як тут не разгубіцца, усё па-
спець і з усім справіцца? Адказ дастаткова просты: з розумам размеркаваць сілы і час,  а яшчэ знайсці 

надзейную матывацыю. З апошнім і паспрабуе дапамагчы гэты артыкул.
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Падарожжа ў Пскоў
Ня так даўно, раздумваючы куды б можна паехаць напрыканцы восені, я звярнуў увагу на расійскія тэры-
торыі і пабачыў там горад Пскоў, які знаходзіцца ў 500 км ад Мінска, на 2/3 шляха да Паўночнай сталі-
цы. Калісьці ён быў адным з самых магутных гарадоў Старажытнай Русі і Маскоўскай дзяржавы, аднак 
пасля пабудовы царом Пятром I новай сталіцы Расіі ягонае значэнне пачало змяншацца.  Цяпер гэта 
звычайны абласны цэнтр з двума сотнямі тысяч жыхароў. Не доўга раздумваючы, я паехаў туды разам 

са сваім сябрам Дзімам Ганапольскім.

Ад к у л ь 
пайшла 

назва гора-
да дакладна 
н е в я д о м а . 
Хтосьці гаво-
рыць, што ад 
слова “плес”, 
іншыя вы-
водзяць на-
зву ад “пя-
ска”. Ёсць 
прыбалтый-
ска-фінская 
версія ад 
слова piskava 

(па-ліўску), piskva (па-эстонску), што абазначае 
“смалістую ваду”. 

Дарэчы, саміх пскавічоў называюць скабарамі. 
Адкуль паходзіць гэты тэрмін? Некаторыя га-
вораць, што адбыўся паступовы пераход ад 
слова «пскоўскі» да назвы «скабарь» шляхам 
замены асобных гукаў і частак слова, шмат у 
чым дзякуючы спецыфіцы пскоўскіх гаворак. 
Па другой версіі, імператар Пётр назваў жы-
хароў горада скабарамі пасля таго, як не змог 
разагнуць падкову, зробленную мясцовымі ка-

валямі.
Людзі на тэрыторыі Пскова жылі здаўна – ар-
хеолагамі было знойдзена паселішча, якому 
некалькі тысяч год. Афіцыйным часам засна-
вання горада лічыцца 903 год – пад гэтым го-
дам у “Аповесці мінулых гадоў” рассказваец-
ца гісторыя знаёмства князя Ігара з княгіняй 

Вольгай, якая была з Пскова. 
Падчас знаходжання ў складзе Русі Пскоў 
падпарадкоўваўся Ноўгараду і кіеўскім на-
меснікам, але пазней жыхары горада выйшлі 
з-пад іх апекі. Так паўстала Пскоўская вечавая 

рэспубліка.
У ХІІІ - ХІV стст. Пскоўшчына шматкроць ата-
кавалася войскамі нямецкіх рыцараў, але яны 
так і не здолелі захапіць гэтую зямлю. Вялікую 

ролю ў гэтым змаганні адыграў літоўскі князь 
Даўмонт. Ён уваходзіў у бліжэйшае атачэнне 
князя Міндоўга, аднак праз канфлікт з ім пры-
няў удзел у забойстве вялікага князя і быў вы-
мушаны ўцякаць. Тут ён прыняў хрысціянства 
і на працягу 33 год адбіваў напады крыжакоў. 
А ў ХVІ ст. праваслаўная царква прылічыла 

яго да ліку святых.
Акрамя Даўмонта, ураджэнцам ВКЛ быў 
пскоўскі князь Андрэй Альгердавіч, якога за-

прасілі пасля выгнання папярэдняга князя. 
Князь Вітаўт таксама спрабаваў зацягнуць 
Пскоў у сваю сферу ўплыву. Было некалькі 
канфліктаў, але самы вядомы адбыўся ў 1426 
годзе, калі Вітаўт пайшоў з войскамі на Пскоў, 
а па дарозе аблажыў горад Варанач. Абарон-
цы крэпасці мужна абараняліся тры тыдні. 
Але потым здарылася жудасная навальніца, і 
пскавічы, хоць і перамаглі, але былі вымушаны 
заплаціць грошы за палонных суайчыннікаў.

У пачатку ХVІ ст. ВКЛ пачало цярпець паразу 
ў барацьбе з Вялікім Княствам Маскоўскім, і 
Пскоў апынуўся ў складзе суседняй дзяржавы. 

Вольнасць была знішчана.
Рэпрэсіі Івана Жахлівага зачапілі горад. У кан-
цы 1560-ых гадоў адбыўся жорсткі Наўгарод-
скі пагром. Пасля яго цар накіраваўся ў Пскоў, 
дзе забіў ігумена Пскова-Пячэрскага манасты-
ра і шэраг іншых людзей. Падчас абеду, па-
водле легенды, да ўладара падайшоў стары і  
працягнуў яму кавалак сырога мяса са словамі  
“На, з’ясі, ты ж сілкуешся мясам чалавечым” і 
прыгразіў цару бядою, калі той не адчэпіцца 
ад жыхароў горада. Цар не паслухаўся, зняў 
званы з мясцовага манастыра і ў той жа мо-
мант пад ім заваліўся ягоны конь. Іван спужаў-

ся і хутка з’ехаў з Пскова дадому.
Яшчэ адзін момант пскоўскай гісторыі, на якім 
трэба спыніцца, гэта абарона Пскова падчас 
Інфлянцкай вайны ў другой палове ХVІ ст. 
Вайна была непаспяховай для ВКЛ, аднак пас-
ля прыходу новага польскага караля і вялікага 
князя Стэфана Баторыя армія Рэчы Паспалітай 
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перайшла ў наступ і ў 1581 годзе быў абклад-
зены Пскоў. Пскавічы паўгады абараняліся ад 
пастаянных штурмаў і абстрэлаў. Аднак у 1582 
годзе была заключана мірная дамова і аблога 
была знята. Ішлі баявыя дзеянні пад Псковам і 

ў час Смуты, і ў часы вайны са шведамі.  
У пачатку ХХ ст. горад аказаўся ў віхуры лё-
савызначальных падзей. Некаторы час тут 
жыў Ленін – нават захавалася ягоная кватэ-
ра ў цэнтры горада і драўляны дом, дзе была 
створана галоўная газета РСДРП “Іскра”. Пад-
час Лютаўскай рэвалюцыі, 2 (15) сакавіка 1917 
года, менавіта ў Пскове адбылося адрачэнне 
Мікалая 2 ад трона.  А 23 лютага 1918 года пад 
горадам чырвонагвардзейцы ўступілі ў бой 
з немцамі. Пазней гэты дзень стаў Днём на-

раджэння Чырвонай Арміі. 
Што ж паглядзець турысту ў старажытным 

горадзе?
Пскоўская крэпасць  

Першыя ўмацаванні на зліцці рэк з’явіліся 
яшчэ ў VIII ст. – 
цяпер гэта самы 
цэнтр горада, 
тут размешчаны 
Кром (Крэмль) 
і Даўмонтаў го-
рад. Крэмль вы-
клікае вялікае 
захапленне – 
буйная магутная фартэцыя з велізарнымі ве-
жамі, на высокім замчышчы, якое стаіць над 
шырокай ракой. У цэнтры крэпасці стаіць 
Троіцкі сабор XVII ст., які разам з Кромам уне-
сены ў спіс спадчыны Юнэска. Унутры храма 
захоўваюцца мошчы святых, у тым ліку і Даў-

монта.
Пскоўская крэпасць гэта не толькі Кром, але 
і сцены даўжынёй некалькі кіламетраў, што 
акружалі ў даўніну гандлёва-рамесніцкі пасад. 

У асноўным яны датуюцца XIV - XVI стст.
Пскоўскія храмы

Адна з самых унікальных частак архітэктурнай 
спадчыны Пскова – гэта старажытныя цэрк-
вы. Яны  пабеленыя, аднагаловыя, з характэр-
нымі званіцамі  і ганкамі. У цэнтры горада іх 
некалькі дзясяткаў і яны вельмі падобны адна 
на адну, але, як кажуць гісторыкі архітэктуры, 
мясцовыя храмы адносяцца да сваеасаблівага 
пскоўскага архітэктурнага стыля.  У іх назвах 
захаваліся прыстаўкі, што кажуць нам аб іх 

старажытным мес-
цазнаходжанні . 
Напрыклад: царк-
ва Касьмы і Дамія-
на з Прымосцця 
(калісьці недалёк 
стаяў мост), царк-
ва Міколы са Усо-
хі (стаяла ля вы-
сахлага балота 

– усохі) і інш. 
Частка гэтых цэркваў адносіцца да спіса спад-
чыны Юнэска. Усе яны цікавыя, але раю звяр-
нуць увагу на Спаса-Прэабражэнскі сабор XII 
ст., а ўнутры яго фрэскі грэчаскіх майстроў, 

якія амаль поўнасцю захаваліся. 
Каменныя дамы багатых пскоўскіх купцоў

Гэтыя будынкі падобны часам не столькі на 
жыллё, колькі на крэпасць. Узорамі пскоўскіх 
купецкіх дамоў лічацца Прыказныя і Паганкі-
ны палаты XVII ст. Раю наведаць Паганкіны 
палаты, якія аб’яднаны з будынкам Пскоўскага 
гісторыка-архітэктурнага і мастацкага музея, у 
якім захоўваецца вялікая калекцыя старыжыт-
ных абразоў,  ювелірных вырабаў, археалагіч-
ных знаходак. Не менш цікавая зала, прысве-

чанная Вялікай Айчыннай вайне.
Паркі

Пачаць агляд можна з Пакроўскай вежы – ад-
ной з самых буйных вежаў у Еўропе. Ля яе 
знаходзіцца пралом  Баторыя ў сцяне і дзве 
старадаўнія цэрквы. Адсюль пачынаецца 
Алея герояў, прысвечаная падзеямі Другой 
сусветнай, якая перацякае ў Батанічны сад, 
заснаваны яшчэ ў 1878 годзе для практычных 
заняткаў вучняў рэальнага вучылішча. Праз 
дарогу размясціўся Летні сад, які сустрэне 
вас помнікам Пушкіну і Арыне Радзіонаўне. І 
апошні пункт гэта Сквер загінуўшых байцоў, 
па сутнасці мемарыяльнае месца, дзе знаход-
зяцца помнікі і магілы ахвяраў Грамадзянскай 
і Вялікай Айчыннай войнаў, катастрофы на 
ЧАЭС. Абавязкова звярніце ўвагу на пахаван-
не маладога рэвалюцыянера Леона Пазёмска-

га.
        Карацей кажучы, язджайце не  толькі ў Піцер, 
але і ў старажытны горад над р. Псковай, ён чакае 

беларускіх вандроўнікаў!

Юра Тамковіч
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Творчы разнагалоснік
Калі задаць пытанне: што вы ведаеце пра творчыя калектывы БДУ? Верагодна, у большасці выпадкаў, у 
адказ можна пачуць працяглае маўчанне. А калі спытаць: як яны звязаны з гістарычным факультэтам? 
То адкажу ўжо за вас – напрамую. Бо менавіта з нас з вамі яны складаюцца і для нас існуюць. Адпаведна, 
гаворка пойдзе пра іх, а калі быць дакладней – аб адным. З аднаго боку, сціплым, але яркім, аматарскім, 
але ў той жа час прафесійным, не вельмі, на жаль, вядомым, але вельмі перспектыўным - пра ансамбль 

«Тутэйшая Шляхта».

Калектыў адрозніваецца ад многіх іншых у 
БДУ, перш за ўсё, сваёй унікальнасцю вы-

канання твораў. Наяўнасць не вельмі вялікай 
колькасці музыкаў аднак цалкам дазваляе вы-
ступаць ансамблю на конкурсах, канцэртах і 
іншых мерапрыемствах ўжывую, што, вядома, 
трохі павышае патрабавальнасць да жадаю-
чых ўліцца ў яго склад. Зрэшты, калі музыкаў 
бяруць пачынаючы з тых, хто можа разабра-
ць ноты ці хаця бы мае нейкі вопыт гульні на 
інструменце, то на ролю вакалістаў падыйд-
зе абсалютна любы вельмі ахвочы, які гатовы 
старанна займацца з кіраўніком і рэгулярна 
хадзіць на рэпетыцыі. Вядома, гэтыя словы не 
павінны ні якім чынам напалохаць зацікаўле-
ных людзей далучыцца да калектыву, таму 
што на рэпетыцыі запрашаюць усіх, «ад мало-
га да вялікага», трэба толькі трохі старанняў і 
імкнення да самаўдасканалення. І, хто ведае, 

можа быць, менавіта ты станеш той яркай зор-
кай, што ўпрыгожыць яго сваімі яркімі фар-

бамі.
Як вядома, у зорках ніколі не бывае лішку. На 
дадзены момант аб’яднанне мае гітарыста, 
бубнача, піяніста і двух духавых выканаўцаў. 
У той жа час, неабходнасць адчуваецца ў но-
вых членах музычнага аркестра, у асаблівасці, 
яшчэ аднаго гітарыста, таму, калі ты менавіта 
той смяльчак, з радасцю чакаем у нас. Вядома, 
як аркестровая, так і харавая група складаецца 
не толькі са студэнтаў. Калектыў мае ў сваім 
складзе і выкладчыкаў з розных факультэтаў 
БДУ, а таксама яго выпускнікоў, у тым ліку, 
і з Гістарычнага факультэта. У аднаго з такіх 

людзей мы і ўзялі інтэрв’ю. 
Сяргей Зусько

Пачнем з таго, як ты даведаўся аб калектыве 
і трапіў туды ? 



У народны ансамбль БДУ «Тутэйшая Шляхта» 
я патрапіў па шчаслівай выпадковасці. Гэта 
было ў 2013 годзе на першым курсе. Я тады 
быў удзельнікам вакальнай студыі БДУ пад 
кіраўніцтвам Людмілы Іванаўны Мурачовай і 
паспрабаваў свае сілы ў адборы на Фестываль 
эстрады БДУ. У маім выкананні на конкурсе 
павінна была прагучаць кампазіцыя «Размова 
з шчасццем» з вядомага фільму «Иван Васи-
льевич меняет профессию». Мне для высту-
плення неабходна было знайсці касцюм, які 
бы адпавядаў стылю XVI стагоддзя. Людміла 
Іванаўна параіла мне звярнуцца за касцюмам 
да Леаніда Віктаравіча Махнача, які з’яўляец-
ца заснавальнікам ансамбля «Тутэйшая Шлях-
та». Менавіта Леанід Віктаравіч пасля нашай 
сустрэчы запрасіў мяне на праслухванне ў ан-
самбль. Я выканавец-аматар, без музыкальнай 
адукацыі, таму, калі я прыйшоў у Тутэйшую 
Шляхту, мае вакальныя дадзеныя не зусім ад-
павядалі узроўню калектыва, але індывідуаль-
ныя заняткі з мастацкім кіраўніком ансамбля 
Махнач Вольгай Леанідаўнай прынеслі свое 
плады і я пачаў выступаць у агульным складзе 

ансамбля.
 

Часта, пасля скончвання вучобы, людзі 
пакідаюць калектывы, чаму ты вырашыў 
працягваць хадзіць і ці можаш даць невялікую 
параду чытачам, якія маглі зацікавіцца ка-

лектывам ? 
«Тутэйшая Шляхта» гэта не проста ансамбль, 
калектыў, а натуральная сям’я. Тут царыць цу-
доўная творчая атмасфера. Мы часта выступа-
ем, ездзім з канцэртамі за мяжу, на конкурсы 
і фестывалі. Мяне вельмі цёпла прынялі ў ка-
лектыў. У «Шляхте» я ужо выбітных 6 гадоў. 
Калі вучыўся ва ўниверсітэце, репетыцыі было 
прасцей сумяшчаць з вучобай. Зараз я працую, 
дарослае жыццё па-свойму растаўляе прыа-
рытэты, але я знахожу час, каб па аўторкам і 
чацвяргам прыехаць на рэпетыцыю, адпачну-
ць душой і пабыть у коле сяброў. Ансамбль 
«Тутэйшая Шляхта» з’яўляецца аматарскім ка-
лектывам, у якім удзельнічаюць людзі розных 
узростаў і прафесій, а любоў да нашай вялікай 
беларускай гісторыі і культуры гэта тое, што 
нас духоўна аб’яднае. Дзякуючы творчасці 
Вольгі Махнач, якая з’яўляецца таленавітым 
кампазітарам, працуе з аўтэнтычнымі тэкс-
тамі і нотамі, нараджаюцца цудоўныя творы, 

якія мы нясем у масы, папулярызуючы нацыя-
нальную культуру. Акрамя вакальных твораў, 
якія выканаюцца пад жывы аркестр і a capella, 
мы займаемся пастаноўкай танцаў папуляр-
ных сярод беларускай шляхты. Калі ўсе, што я 
вышэй пералічыў, табе блізка, ты валодаеш ва-
кальнымі ці хареаграфічнымі дадзенымі, або 
граеш на інструментах, то мы чакаем цябе у 

«Тутэйшай Шляхце»! 

Дзякуй вялікі! Думаю, многіх гэта зацікавіць, 
змястоўны аповяд. 

Як бачна, творчы калектыў прыкметна вылу-
чаецца сярод цяперашніх пахмурных будняў 
і дае магчымасць не патануць у акіяне руціны 
і любой іншай працы. Таму гэты, як і калекты-

вы, заслугоўваюць таго, каб пра іх гаварылі.

Уладзіслаў Жбанаў
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NIKA

Люты - гэта пачатак новага семестра. Трэба зноў пачаць старанна працаваць: 
наперадзе абарона курсавой працы, семінары, лекцыі... А каб вы не сумавалі - но-

вая порцыя гумару ад нашых выкладчыкаў!

Молодцы! Прогресс!! Вы эволю-
ционируйте прямо на глазах.

Евтухов И. О.

Я могу быть только оружием в 
руках божьих, и могу только на-
казывать, а прощать - это не моя 

прерогатива.
 Захаркевич С. А.

Реферат нужно оформить по-че-
ловечески, а не по-студенчески, 
хотя студент тоже человек, но осо-

бенный.
Симановский С. И.

Почти, только совсем нет.
Так, судя по освещению аудито-

рии, неученье - тьма.
Кто же вы, человек от ужаса за-

бывший фамилию?
Перзашкевич О. В.

Вы любите эксперименты? Я вот 
их люблю...

Жарко С. Б.

Всё движется. Даже Земля кру-
тится.

Федосик В. А.


