
НІКА
№70

Красавік-май, 2017      Газета студэнтаў гістарычнага 

Наша памяць
Нашы чытачы 

даслалі ў рэдакцыю 
аповеды сваіх родных 
пра вайну, якія мы 
з вялікай павагай 
публікуем у дадзеным 

артыкуле.

стр. 2-5

Адзін квіток 
у краіны 
Л а ц і н с к а й 
Амерыкі, калі 

ласка!

    стр. 6-7

СПЕЦПРАЕКТ 
    

         ГАСЦЁЎНЯ       СТУДЖЫЦЦЕ  

Ж ы ц ц е 
п а с л я 
г іс т ф а к у. 
П о г л я д 
з іншага 
б о к у . 
Ч а с т к а 

другая

          
стр.  9

РАЗВАЖАННІ  

Ў
Гістарычнаму 
факультэту 

БДУ - УРА!

    стр. 8



№ 70 2СПЕЦПРАЕКТ

Кацярына Кімленка, студэнтка 5 курса
1941г.
Мой дедушка Микулик Михаил Григорьевич 

(1933 г. р.) вспоминал, что в ночь с 22 на 23 июня в д. 
Заречье, находящейся в 16 километрах от Пружан, 
в брестском направлении было видно огромное 
зарево. Он и его друзья были тогда совсем 
мальчишками и не понимали, какой ужас принесёт 
война, поэтому они восхищались красотой 
огненного блеска на небе. Вскоре произошла 
первая встреча деревенских мальчишек с немцами.  
Когда мой дедушка и его друзья играли, немцы 
подошли к ним и один из них спросил: «Кто из вас 
самый смелый?». Все мальчики закричали в один 
голос. Тогда немцы выбрали одного мальчишку 
и заставили его держать куриное яйцо, которое 
было своего рода мишенью и в нее нужно было 
попасть из автомата. Мальчик стал убегать, но его 
остановили, положили яйцо на голову, и один из 
немцев выстрелил из автомата. Когда мальчишки 
увидели подобный способ развлечения немецких 
солдат, они поняли, что их жизнь для немцев 
значит не больше, чем жизнь какого-либо зверя.  

1945 г.
Моя бабушка Микулик (Кустова) Алевтина 

Алексеевна (1938 г.р.) рассказывает, что в 4 
часа утра 9 мая 1945 года в дом их семьи в 
Переславле-Залесском постучал сосед, обращаясь 
к моей прапрабабушке Сударевой В.Н.: «Варвара 
Николаевна, Победа!». После этих слов она 
открыла свой сундук, в котором всю войну 
бережно хранила красную шёлковую наволочку 
и отдала её своим внукам. Те прикрепили к ней 
палку и водрузили самодельный флаг на крыше 
своего дома, как символ Великой Победы.

Гаўрыс Ядвіга, студэнтка 5 курса 
Когда немцы шли в деревню, где-то на Полесье, 

её жители ушли прятаться в болоте, с ними же 
прятались мои прабабушка и прадедушка с детьми, 
среди которых был мой дедушка - Тычин Анатолий 
Константинович. Он был совсем маленьким, когда 
у него на голове образовалась какая-то большая 
опухоль. Он сильно плакал. Люди, которые 
прятались, увидев, что немцы близко, выгнали 
моих родных с болота, чтобы из-за них немцы 
не нашли всех. Когда они вышли из болота через 
несколько минут перед ними было четыре немца. 
Один из них подошел и взял ребенка. Когда прадед 
мой попытался забрать своего сына, его задержали 
два немца, а третий объяснил, что он хирург, что 
у него самого трое детей и что он может сделать 
операцию. После этого они пошли в дом моих 
прадедов, где немецкий хирург сделал дедушке 
операцию, а потом в течение недели наблюдал за 
ребенком. После этого они просто ушли, сказав, что 
они такие же люди, как и мы, что у них дома семьи, к 
которым они хотят вернуться живыми. Этот самый 
немец подарил моему дедушке медальон, который 
дед хранил до конца своих дней.

Кавальчук Ігар, студэнт 3 курса
Своеасаблівы подзвіг здзейсніла сціплая, амаль 

не прыкметная жанчына з вёскі Гарнастаевічы.
Пры адступленні германскай арміі часта 

заставаліся разрабаванымі і знішчанымі 
населеныя пункты. Вось ужо агорнуты дымам 
суседнія Міхайлы, Кабузі. Полымя прабівалася 
праз дахі хат Кавалей. Пасярэдзіне палаючых вёсак 
трывожна прытаіліся Гарнастаевічы. Але, здаецца, 
ужо і сюды накіравалася варожая машына. Што 
ж чакала жыхароў вёскі? Выйшлі з машыны 
ўзброеныя салдаты і сталі штосьці абмяркоўваць, 
да чагосьці прыглядацца. Пры адступленні 
вырашылі яны падпаліць і Гарнастаевічы. І, раптам, 
немцы ўбачылі: ім насустрач упэўненай хадой ідзе 
пажылая жанчына, трымаючы перад сабой абраз. 
Салдаты спыніліся, аб нечым параіліся і тут жа 
павярнулі да сваёй машыны. Праз хвіліну яна ўжо 
выязджала з вёскі. А людзі яшчэ доўга разгублена 
стаялі на вуліцы, спрабуючы разабрацца, што 
ж адбылося. Немцы з’ехалі, не прычыніўшы 
шкоды жыхарам. Было бачна, што яны былі такімі 
ж людзьмі як і беларусы, са сваімі пачуццямі. 
Жанчыну, якая выступіла смела з абразам супраць 
узброеных захопнікаў, аднавяскоўцы называлі 
цёткай Антолей. Яе прозвішча было Кавальчук.

Андрыш Анджэй, студэнт 3 курса
У маёй сям’і прамых продкаў, якія ваявалі 

няма, па матчынай лініі так дакладна. У баях 
удзельнічалі толькі муж сястры маёй бабулі і 
брат майго дзеда, які даслужыўся да палкоўніка, 
звалі яго Канстанцін Аляксандравіч Антоненкаў. 
Што датычыцца маёй сям’і па матчынай лініі 
вядома, што яны, Антонекавы, са Смаленшчыны 
з нейкай вёскі Цёмкінскага раёна. У 1941 годзе іх 
хацелі расстраляць за ўкрыццё чырвонаармейца, 
толькі нейкі вышэйшы чын гэта адмяніў у 
апошні момант. Потым іх адправілі ўсёй сям’ёй у 
Германію. Майму дзеду Віцьку тады было толькі 7 
гадкоў, і падчас пераезду ў людзей пачаўся тыф і, 
па выпадковасці, людзі апынуліся каля Воранава. 
Тут ужо была праведзена чыстка габрэяў. Астатніх 
адпусцілі на волю. Так як палова дамоў пуставала, 
то сям’я майго прадзеда Аляксандра засталася ў 
Воранава. У час вайны даводзілася працаваць на 
немцаў. У 1944 годзе мой прадзед Аляксандр і дзед 
Віцька, калі займаліся выпасам жывёлы, сустрэлі 
Героя Савецкага Саюза Канарчыка Аляксандра 
Іванавіча, які ехаў атрымліваць сваю зорку героя. 
З-за таго, што асноўная дарога была забітая, 
паехаў у абыход, сустрэў прадзеда, спытаў дарогу 
- той адказаў, што наперадзе можа быць засада і 
не трэба па гэтай дарозе ехаць, Канарчык яго не 
паслухаўся і паехаў далей, дзе яго накрыла засада, 
закідалі гранатамі. Што тычыцца сям’і майго 
бацькі, то толькі вядома, як мая бабуля ў свой час 
сустракалася з мясцовым камандзірам узброенага 
фарміравання, магчыма АК. А пасля яе саму і 

НАША ПАМЯЦЬ
Праект “Наша памяць” на гістарычным факультэце быў створаны яшчэ ў   70-ую гадавіну Вялікай 

Перамогі. Але актуальнасць яго не губляецца. Наадварот, з’яўляецца ўсё больш жадання даведацца праз 
бацькоў ці дзядоў з бабулямі, пра тое, як вайна закранула іх жыццё. Таксама гэта і жаданне захаваць 
гісторыю, якая прывяла нашых продкаў да перамогі. І добра было б, калі кожны ведаў іх шлях у тыя 
жорсткія часы, бо наша памяць аб іх – дакладная гісторыя вайны, гісторыя сям’і

Нашы чытачы даслалі ў рэдакцыю аповеды сваіх родных, якія мы з вялікай павагай публікуем у 
дадзеным артыкуле.
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яе бацьку рэпрэсавалі - 10 гадоў далі, па даносе 
суседкі. Такі быў лёс маёй сям’і пад час Другой 
Сусветнай вайны.

Пеганава Інга, студэнтка 4 курса
Борис Пеганов родился в г. Барановичи 17.04.1928 

года. Борис и два его лучших друга встретили 
войну в лагере «Исса», под г. Слоним. Лагерь был 
обстрелян с самолета. Все бросились врассыпную. 
Наши трое друзей бежали вместе. До города по 
железной дороге добрались 30 июня, там уже были 
немцы, Барановичи были оккупированы 27- го.

Летом 1942 года на развалинах взорванного 
кирпичного завода ребята нашли пулемет. 
Решили его опробовать. К несчастью, прямо 
напротив завода находились немецкие казармы. 
Солдаты были подняты по тревоге. Мальчишек 
задержали, поместили в тюрьму, через некоторое 
время их отправили в принудительный трудовой 
лагерь на территории Германии. Условия жизни 
были очень тяжелы, однако Борису повезло – 
его поставили ухаживать за кроликами, что 
позволяло ему выходить за пределы лагеря 
в поисках корма для них. Однажды на улице 
Бориса остановил отряд гитлерюгенда, парни 
в коричневых рубашках жестоко избили его. 
Выходить в город стало опасно, зимой кроликам 
было недостаточно корма, в результате животные 
погибли. Борису было уготовлено наказание – 
длительное подвешивание за ноги, что могло 
привести к смерти. Избежать этого помог 
знакомый охранник, включив его в списки на 
пересылку в другой лагерь. Так Борис оказался в 
принудительном трудовом лагере при авиазаводе. 
В конце 1944 года – начале 1945-го он был уже 
помощником электрика. «Остарбайтеры» жили 
прямо на территории завода, женские и мужские 
бараки были разделены колючей проволокой. 
Здесь Борис познакомился с Полиной Ивановой, 
они полюбили друг друга. 1945-й год встретили 
у разделявшей их колючей проволоки, держась 
за руки. Весной 1945 года, когда лагерь охраняли 
уже не очень бдительно, ребята решили бежать. 
Планировали продвигаться на восток, навстречу 
Красной армии, но перепутали направление, 
после долгих блужданий попали во французскую 
оккупационную зону. Здесь их задержали и 
сразу разлучили: Бориса отправили в лагерь для 
перемещенных лиц, а Полину в неизвестное ему 
место. Война окончилась. Борис находился в 
лагере для репатриантов. Однажды к нему пришел 
полковник, участник Сопротивления. При 
первой же встрече он был потрясен сильнейшим 
сходством Бориса с его единственным сыном, 
погибшим во время немецкой оккупации. 
Полковник принял решение усыновить его. Так 
Борис оказался в семье французского военного, 
который проживал в особняке вместе с женой и 
товарищем по Сопротивлению, русскоязычным 
поваром. Здесь юноша был окружен любовью и 
заботой: одели его с иголочки, будущая приемная 
мать обучала французскому, повар-белоэмигрант 
готовил любимые блюда. Полковник был занят 
нелегкой процедурой оформления документов 
на усыновление. Борис совершенствовал свой 
французский, а чтобы не забыть русский, часто 
беседовал с поваром, вместе они слушали и 
русское радио. Так прошло лето 1945 года. И 
однажды гуляя по городу, он увидел Полину в 
русскоязычной группе вблизи пересылочного 
пункта. Эта встреча решила его судьбу. Он решил 

ехать домой. Им выдали предписания – ей в 
Украину, ему в Беларусь. Отправлялись в разных 
эшелонах, но в одном направлении, с небольшой 
разницей во времени. Договорились, что в 
Бресте, при пересадке, найдут друг друга и будут 
вместе навсегда. Однако, встретиться им было не 
суждено. Борис вернулся в Барановичи.

Уже после смерти Бориса, его дети выяснили, 
что у Полины от него был ребенок, который, к 
сожалению не выжил.

Паршанкоў Аляксандр, студэнт 1 курса
Ёй было толькі дваццаць год…
Амаль сем дзесяцігоддзяў мінула з таго часу, 

калі скончылася Вялікая Айчынная вайна, што 
забрала разам з сабой мільёны бязвінных жыццяў. 
Да нашых дзён «боль тех давних годин в каждом 
сердце живет и поныне, в каждой нашей семье 
плачут малые дети Хатыни».

У глыбі палескіх лясоў, на поўдні Беларусі, 
схавалася некалі вялікая, а зараз непрыкметная 
вёска Тонеж, якую абціскаюць непралазныя 
балоты. Не гледзячы на гэта, нацысцкая далонь 
дацягнулася і туды.

Мая дваюрадная бабуля, Марыя Дзмітраўна 
Астравік, нарадзілася ў гэтай вёсцы. Калі немцы 
з’явіліся ў “Танежах”, ёй было амаль дваццаць год. 
Да гэтага часу яна ўжо паспела пазнаёміцца з горам 
вайны: студэнткай БДУ яна папала пад бамбёжкі 
ў Мінску, пешкі дацягнулася па рэйках праз 300 
кіламетраў да родных мясцінаў. Марыя паспела 
пабачыць свайго пяцідзесяцігадовага бацьку, 
майго прадзеда, якога неўзабаве немцы кінулі пад 
лёд невядомага возера.

Бабуля расказвала, што калі ў вёсцы паказаліся 
немцы, шмат хто з жыхароў схаваўся ў лесе. Лепш 
было частавацца жалудамі, чым рызыкаваць 
жыццём. З надыходам зімы ўсё сціхла, але 
вядома, што пасля цішыні хутка бывае бура. 
Сям’я Астравікоў, хвалюючыся за сябе, бо бацька 
партызаніў, заставалася ў лесе.

Напярэдадні Нараджэння Хрыстова, 6 студзеня 
1942 года, былі моцныя маразы, навакол было 
занесла снегам. Бабуля Марыя гаспадарыла ў хаце: 
трэба было прынесці ў лес ежу, забяспечваў іх сям’ю 
дзядзька Аляксей, што застаўся ў вёсцы. Нечакана 
ў хату заляцела сяброўка: “Немцы забіваюць 
людзей!”. Кінуўшы усе справы, бабуля пабегла ў лес, 
правальваючыся ў глыбокі снег.

Не ўсе паспелі збегчы… Злоўленых немцы 
загналі ў царкву, паставілі ў радок і расстралялі, а 
потым падпалілі. У гэты дзень загінула 296 чалавек. 
Выжыла толькі адна жанчына – Таццяна Бароўская: 
параненая, яна дапаўзла да лесу. У царкве засталіся 
ляжаць яе чацвёра дзяцей. Ад Таццяны людзі і 
даведаліся, што там адбылося. Жонка дзядзькі 
Аляксея таксама загінула, яна схавала мужа ў сене, 
а сама выйшла на вуліцу… Шмат песен спяваюць 
Танежскія жанчыны. Таццяна – толькі адну: Ах, 
мае дзетачкі родныя, ах мае дзетачкі мілыя, Ах, 
мае зязюлячкі-дочачкі, ах мае сыночкі-галубочкі. 
Ах, некалі мне з вамі не святкаваці, А я вас ужо 
пагадавала, а я вас ужо пажаніла, Толькі ў госцікі вас 
не прычакаюся. А з якой жа чакаці вас староначкі, А 
якой жа птушачкай вы ка мне прыляціце?

Больш за дзевяць тысяч вёсак нашай Радзімы, 
такіх як Тонеж, былі разбураны і спалены нацыстамі. 
Назаўсёды гэтыя падзеі застануцца рубцом на 
сэрцы Беларусі.
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Бодрыкаў Яўген, студэнт 3 курса
Успаміны маіх дзядоў аб Другой сусветнай 

вайне.
З успамінаў майго дзеда Бодрыкава Пятра 

Фёдаравіча:
У 1941 г. Пётр Фёдаравіч працаваў на аршанскім 

чыгуначным вузле машыністам. Пасля нямецкай 
акупацыі супрацоўнікамі лакаматыўнага дэпо 
Орша была створана падпольная група на чале з 
К.С. Заслонавым. Падпольшчыкі рабілі дыверсіі 
на чыгунцы, пускалі нямецкія саставы пад адхон, 
збіралі інфармацыю аб нямецкім гарнізоне 
Оршы і інш. Гэтым займаўся і Пётр Фёдаравіч 
Бодрыкаў. Падчас адной з паездак на цягніку ён 
аглушыў нямецкага афіцэра, які суправаджаў 
цягнік, заклаў у топку вугальную міну і прыгнуў 
з цягніка. Калі састаў ішоў пад адхон, ён 
сутыкнуўся з сустрэчным саставам, які перавозіў 
коней для патрэб нямецкай арміі. У выніку, разам 
з саставам з нямецкай зброяй пайшоў пад адхон 
і гэты цягнік. Відовішча забітых і пакалечаных 
коней пакінула на дзеда моцнае ўражанне.

Пасля таемнага вяртання ў Оршу Пётр 
Фёдаравіч сустрэўся з Заслонавым, які сказаў, 
што яго шукаюць немцы і трэба сыходзіць з 
горада. Майму дзеду нічога не заставалася, 
як сысці пешшу да свайго бацькі у вёску на 
Касцюкоўшчыне (Магілёўская вобласць).

Бацька добра сустрэў сына і даў яму прытулак, 
але адна сваячка, спалохаўшыся магчымых 
рэпрэсій немцаў на ўсю сям’ю, вырашыла данесці 
акупацыйным уладам пра беглага партызана, з 
умовай, што забяруць толькі Пятра Фёдаравіча. 
Але, Бодрыкаў-малодшы быў своечасова 
папярэджаны і здолеў уцячы ў лес да мясцовага 
партызанскага атрада, у якім змагаўся да прыходу 
Чырвонай арміі ў 1944 г. Пасля вяртання ў вёску 
Пётр Фёдаравіч дараваў сваёй сваячцы, з якой 
пасля наладзіў добрыя стасункі. Пасля сканчэння 
акупацыі ён вярнуўся да сваёй жонкі і дачкі, якія 
адносна добра перажылі акупацыю ў сваім доме.

З успамінаў майго дзеда Азарскова Гаўрыіла 
Філіпавіча:

Вайну Гаўрыіл Філіпавіч сустрэў яшчэ хлопцам. 
Бацька і два старэйшыя браты сышлі на фронт, 
таму мой дзед у 1943 г., прыбавіўшы сабе адзін год, 
паступіў у танкавае вучылішча, з якога яго вясной 
1945 г. накіравалі на штурм Берліна. Гаўрыіл 
Філіпавіч прыняў удзел у баях у Германіі і штурме 
Берліна. Ён узгадваў, што для яго, як для танкіста, 
самым складаным было чысціць гусеніцы танка 
пасля бою: палкай ці нават рукамі прыходзілася 
даставаць часткі адарваных канечнасцей і іншыя 
рэшткі чалавечых цел. Не абышлося без дрэнных 
успамінаў і аб свяце 9 траўня: па словах дзеда 
звесткі аб капітуляцыі немцаў прынеслі вялікую 
радасць і нават шалёнасць у шэрагі савецкіх 
салдатаў, многія стралялі ў верх. «Святочныя» 
кулі, сутыкаючыся з берлінскімі дахамі і 
руінамі, рыкашэцілі і забілі многіх пераможцаў 
у пераможаным горадзе. А яшчэ, як і многія 
савецкія салдаты, Гаўрыіл Філіпавіч пакінуў свой 
подпіс на сценах Рэйхстагу.

Дабрадзей Алёна, студэнтка 5 курса
Я распавяду пра маіх землякоў, сям’ю 

Алампіевых, якая мужна прайшла праз пакуты 
вайны. Валянціна была навучэнкай другога курса 
Бранскага механічнага тэхнікума, а потым сышла 
добраахвотнікам на фронт. На пытанне ваенкама 

аб тым, ці жадае яна абараняць Радзіму, без 
найменшага вагання адказала: «Так, я жадаю!». 
Гэта быў 1943 г.

Пачынаючы свой аповед пра вайну, Валянціна 
заўсёды і ўсім задае адно і тое ж пытанне: «Хто 
бачыў, як гарыць вада?» А Валянціна бачыла 
падпаленую раку Волгу... А здарылася гэта, калі 
сфармаваны жаночы пяхотны полк, у якім 
знаходзілася і яна, быў кінуты пад Сталінград. 
У гэты час там разгарнуліся такія жорсткія баі, 
што ўся зямля была заслана целамі ў савецкіх і 
нямецкіх шынялях. Змагаліся за вуліцу, за кожны 
дом, за кожны грудок. Вада Волгі афарбавалася 
крывёю. 

– Да сённяшняга дня бачу, як плыве падпаленая 
Волга, як праз раку па падвеснаму мосце з 
невялікімі інтэрваламі пераходзяць дзяўчыны, 
- успамінае Валянціна Іосіфаўна. – І ў снах усё 
даганяю сваю роту, калі даводзілася спыняцца, 
каб паправіць абмоткі: ніяк не хацелі трымацца 
на нагах, пакуль не выдалі нарэшце ботаў.

Тады Валянціну прынялі ў Камуністычную 
партыю і ўзнагародзілі медалём «За баявыя 
заслугі». Затым было фарсіраванне Дона, Курская 
дуга...

– Пад Сталінградам стаяў люты мароз, а на 
Курскай дузе – невыносная спякота. І зараз 
успамінаецца ляск гусеніц танкаў. Гэта было 
сапраўднае пекла, - успамінае Валянціна. Але 
ніхто і не думаў аб тым, дзе можа быць лягчэй.

Але менавіта тут, пад Сталінградам, яна і 
знайшла сваё шчасце. Так здарылася, што ў адной 
з атак, а менавіта ў 1943 г. пасля фарсіравання 
Дняпра, загінуў палітрук. Афіцэра Алампіева 
даслалі ў полк, на месца загінуўшага. Як 
расказвала Валянціна, яна ўжо на наступны 
дзень аглядвалася на «высокага сімпатычнага 
зампаліта». Пазней яны сталі мужам і жонкай.

Каб у больш поўным абліччы прадставіць 
Пятра Рыгоравіча маладому пакаленню, лепш за 
ўсё звярнуцца да газетных матэрыялаў і пачаць 
з юбілейнага артыкулу Я. Аляксейчыка ў гонар 
яго 50-годдзя “Слаўны шлях”, апублікаванай у 
“Чырвонай звяздзе” ад 22 лістапада 1967 года.

З гэтага артыкула нам стала вядома аб жыцці 
Пятра Алампіева, які дагэтуль працаваў у г. 
Добруш майстрам апаратнага аддзела вядомай 
да сённяшняга дня папяровай фабрыкі. Службу 
ў 1938 праходзіў на Далёкім Усходзе, а з першых 
дзён вайны стаў курсантам Уладзівастокскага 
ваенна-палітычнага вучылішча. Будучы 
камісарам роты, баявое хрышчэнне атрымаў 
таксама пад Сталінградам.

На Украіне, у 44-ым, лёс задаў сапраўднае 
выпрабаванне каханню Валянціны і Пятра. Іх 
полк трапіў у акружэнне каля Вінніцы. Валянціне 
(і некалькі яе калегам) цудам удалося выбрацца 
праз вароты за лінію фронту. Пётр быў паранены 
і трапіў у палон. Валянціна лічыла мужа мёртвым: 
ёй нават паказалі яго прастрэленую кубанку. Як 
яна тады перажыла такую трагедыю не зразумела.

Але зампаліт выстаяў, хоць і 45 сутак знаходзіўся 
ў палоне. Уцёкі - і зноў фронт.

Жыццё Пятра выдалася няпростае. З яго 
ўспамінаў мы даведаемся, што вайну ён скончыў 
у Аўстрыі, адкуль пазней вяртаўся пешшу тры 
месяцы, прайшоўшы 8,5 тыс. км. Так ён апынуўся 
на Украіне, у Вінніцкай вобласці. За вайну ён быў 
двойчы сур’ёзна паранены, трэці раз атрымаў 
аскепачнае раненне. Стаў інвалідам. Вярнуўся 
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дадому толькі ў 46-м, у званні маёра, з шматлікімі 
ордэнамі і медалямі. За баі ўзнагароджаны 
медалём «За адвагу», двума ордэнамі баявога 
Чырвонага Сцяга і ордэнам Айчыннай вайны 
I ступені. Медаль «За адвагу» атрымаў за 
фарсіраванне Дона. I ордэн баявога Чырвонага 
Сцяга – за баі ў Сталінградзе. II ордэн баявога 
Чырвонага Сцяга – за фарсіраванне Дняпра. У 
1946 г. дэмабілізаваўся, сышоў у запас у званні 
маёра, потым атрымаў званне падпалкоўніка. 
Быў пенсіянерам рэспубліканскага значэння.

Але вернемся крыху да пасляваеннага жыцця 
герояў. Пасля вайны сям’ю Алампіевых лёс 
кідаў і ў Добруш, і ў Лунінец, і ў Пінск. У 
Дружылавічах яны спыніліся на доўгі час. 
Пётр Алампіеў быў абраны старшынёй калгаса 
«Бальшавік». Яго працоўныя заслугі адзначаны 
чатырма ордэнамі.

У цэнтры аграгарадка, побач з участковай 
бальніцай, недалёка ад будынка праўлення 
сельгаскааператыва “Дружылавічы”, стаіць дом 
з аканіцамі, выбудаваны Пятром Рыгоравічам, 
і расце пасаджаны ім вялізны фруктовы сад. 
Тут жыла Валянціна Іосіфаўна Алампіева, яго 
жонка, да якой жыхары сельсавета ставіліся 
таксама з павагай, як і ў далёкім 54-ым, калі 
яны ўпершыню сюды прыехалі.

Не пазбавіла аўтарытэту Валянціне Іосіфаўне 
тое, што ў Дружылавічах яна заставалася 
проста маці чацвярых сваіх дзяцей. Разумелі, 
наколькі няпроста ў тыя гады было несці 
ношу жонкі кіраўніка гаспадаркі, які суткамі 
напралёт павінен займацца толькі калгаснымі 
справамі. Ды і не ведалі многія, што вярнулася 
яна з вайны не толькі з ордэнамі, медалямі, але 
і інвалідам другой групы.

Пётр і Валянціна гадавалі акрамя сваіх 
чатырох дзяцей яшчэ і пляменнікаў, якія 
засталіся сіротамі (у Пятра на вайне загінулі 
два брата і муж роднай сястры, а ў Валянціны - 
брат). Усе яны атрымалі вышэйшую адукацыю, 
дамагліся поспеху ў абранай справе і дабрабыту 
ў сем’ях.

Але ўсё гэта каштавала такіх намаганняў, што 
мы нават і ўявіць сабе не можам.

Барнюк Аляксей, студэнт 5 курса
Падчас вайны, для патрэб нямецка-венгерскага 

гарнізону Бярозы і ахоўных каўказка-рускіх 
частак, была адкрыта лесапілка, на якой 
працаваў мой прадзед – Сяргей. Пры гэтым, ён 
быў правадным у партызанаў. 

Падчас аднаго з рэйдаў партызанаў, яны 
заклалі на лесапілцы выбухоўку і падарвалі 
яе. Немцы адразу пачалі масавыя арышты 
тых, хто працаваў на ёй – іх падазравалі ў 
дапамозе партызанам. Мой прадзед таксама 
быў арыштаваны сярод сарака чалавек 
працоўных. Яго ўратавала тое, што ён са сваім 
малым сынам, які захварэў, быў у нямецкага 
лекара, і апошні, падцвердзіў, што прадзед 
быў у яго. Яшчэ адзін чалавек уратаваўся, бо 
быў па справах у адміністрацыі, і гэта таксама 
падцвердзілі працуючыя там. Немцы адпусцілі 
майго прадзеда і другога працоўнага. Трыццаць 
восем чалавек яны вывезлі на кляштар (былы 
манастыр ордэна картэзіянцаў у Бярозе) і ўсіх 
да аднаго расстралялі.

Падчас партызаншчыны загінуў і брат 

прабабулі, які таксама быў правадніком. Ен быў 
забіты ў пяці кроках ад свайго дому, калі немцы 
здзейснілі напад на партызан, якія збіралі хлеб 
у лес.

Нямецкі рэжым слабей сябе праявіў у 
Заходняй Беларусі, што адбілася і на маей сям’і. 
У 1944 годзе савецкія войскі выгналі нямецка-
венгерскія часткі з тэрыторыі сучаснай Беларусі, 
і тут аповед мой пойдзе пра прадзеда Фёдара.

Як ужо ўзгадвалася, мой прадзед патрапіў пад 
рэпрэсіі, хоць і не выкананыя да канца. Усё ж, 
ён не атрымаў савецкага грамадзянства і не мог 
патрапіць пад прызыў у РСЧА. Але, ен працягваў 
заставацца польскім грамадзянінам. Да таго 
ж, ён валодаў выдатна польскай мовай. Таму ў 
1944 годзе ён быў прызваны ў польскае войска, 
якое было сфармавана ў СССР. Там ён патрапіў 
у сапёры, у аддзел, якія займаўся пантоннай 
справай – навадзілі пры фарсіраванні рэк 
пантоны для войскаў і тэхнікі.

Салдат на вайне заўсёды пад пагрозай смерці, 
але сапёры – утрая перад усімі. Яны заўсёды 
наперадзе, яны пракладаюць шлях і коштам 
свайго жыцця ратуюць жыцці тысячаў. Мой 
прадзед фарсіраваў усе рэкі, якія былі на 
шляху наступаючых у Польшчы і Германіі. Гэта 
было вельмі цяжкая справа. Па яго ўспамінах, 
яны наводзілі пантоны заўсёды ўначы і пры 
гэтым усе хаваліся і акопваліся – заставаліся 
толькі пантанеры і зенітчыкі, якія прыкрывалі 
будаўніцтва. Стоячы па пояс у сцюдзеннай 
вадзе рэк, ён працаваў сякераю, абцесваючы 
балкі пантонаў. Была цемра, але нямецкія 
войскі карысталіся маленькімі ракеткамі, якія 
выстрэльваліся і спускаліся на парашуціках 
уніз. Ноч ператваралася ў дзень. І пачынаўся 
абстрэл. Мой прадзед бачыў і чуў, як вакол, 
падаюць людзі, на зямлю і ў ваду – калі адзін з 
пантанераў, калі зенітчык. Спыняць працу было 
нельга і яны працягвалі пад кулямі наводзіць 
пантоны. І ў яго сядзела адна думка – калі ж мая, 
ці не буду я наступным з тых, хто ўжо ляжыць, 
чыё жыццё забрала трапкая куля ці аскепак? 
Але ён выжыў і дайшоў да Германіі, дзе ўбачыў 
жыццё, вельмі падобнае да нашага, беларускага. 
Там былі сялянскія гаспадаркі, як і ў Заходняй 
Беларусі перад вайною, людзі мелі свой заробак, 
апрацоўвалі зямлю. Гэта таксама спрыяла 
зменам у мысленні людзей – яны ўбачылі Захад, 
які стаў пэўным ідэалам жыхароў Беларусі і 
найбольш яе захаду.

Прадзед вярнуўся з вайны. Але савецкая ўлада 
не забыла пра яго паходжанне. Ён да канца жыцця 
лічыўся жыхаром акупаванай тэрыторыі, не 
прымаўшым удзел у баявых дзеяннях. Яшчэ на 
фронце, калі стаяла пытанне ўзнагародзіць яго, 
яму сказалі – ты з “кулакоў”, нельга. І прадзед 
Сяргей жыў так – проста чалавекам, якому 
непатрэбныя былі фармальнасці і ўзнагароды. 
Ён да канца жыцця казаў, што савецкая 
сістэма паставіла ўсе наадварот – “хто быв 
ніцэм, тот став усэм”. І памятаў, як ён прайшоў 
частку вялікай і крывавай вайны - катаклізму 
дваццатага стагоддзя. 

Прыстаўка Іван
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Здаецца, яшчэ толькі ўчора пачынаўся новы семестр. 
Не паспелі і вокам міргнуць – прыйшла доўгачаканая 
вясна. Аднак за акном няма таго прыемнага цяпла і 
яркага сонца. Таму ў гэтым выпуску з намі чалавек «з 
самых цёплых далёкіх краін» – выкладчык гісторыі 
краін Лацінскай Амерыкі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт Ларыёнаў Дзяніс Генадзевіч. Калі з’явілася 
цікавасць да гісторыі краін Лацінскай Амерыкі і якія 
перавагі ў гісторыі, літаратуры і фільмах у Дзяніса 
Генадзевіча?! Даведаемся разам!

- Як так склаліся абставіны, што Вы пераехалі з Керчы, 
Крыма ў Беларусь і вырашылі атрымліваць адукацыю ў 
беларускай ВНУ?

- Гэта выпадковасць. Мой тата – вайсковец. Яго 
перыядычна пераводзілі па службе з аднаго месца 
ў іншае – ад Далёкага Усходу да ГДР – ну а сям’я 
пераязджала разам з ім. У Мінск – тады яшчэ ў БССР 
– тату перавялі напачатку 1991 г., я тады вучыўся ў 9 
класе. І на першых парах я да гэтага чарговага перыяду 
ставіўся гэтак жа, як і да астатніх: пажывём тут 2-3 
гады і зноў пераезд. Але ўжо пад канец таго ж года 
разваліўся СССР, і было вырашана заставацца тут, бо, 
з аднаго боку, УС РБ, якія фарміраваліся, прапанавалі 
тату застацца, а, з іншага боку, у іншае месца ехаць 
было няма куды – ні жылля, ні прапаноў па службе ў 
іншых месцах не было.

- З чаго і калі пачалася Ваша цікавасць да краін 
Лацінскай Амерыкі?

- Цікавасць да Лацінскай Амерыкі – таксама 
выпадковасць. Гісторыя мяне цікавіла з дзяцінства: 
у 2 класе трапіўся ў рукі падручнік па гісторыі 
Старажытнага свету – яшчэ савецкі, – і ўсё, справа 
была зроблена. Але цікавасць з цягам часу вагалася: 
то Антычнасць (добра, што ў нас у Керчы яна на 
кожным кроку. Сама Керч – гэта былы Пантыкапей, 
сталіца эліністычнага Баспорскага царства, ад майго 
дому ў Керчы да раскопаў старажытнагрэцкага горада 
Мірмекій – 5 хвілін ленаватай хадзьбы. Так што нават 
фізічна антычнасць заўсёды прысутнічала з самага 
дзяцінства: гэта і чарапкі, і адносна цэлыя фігуркі, 
выкапаныя на гарадзішчы. Ёсць у нас у горадзе і 
помнікі эпохі Візантыйскай імперыі – напрыклад, адзін 
з найстарэйшых ва Усходняй Еўропе праваслаўных 
храмаў – царква Іаана Прадцечы, ёсць турэцкая 
крэпасць Ені-Кале і г.д.). Потым узнікла цікавасць 
да Сярэднявечча. Адначасова з гэтым, з дзяцінства, 
цікавіла і рэлігійная тэматыка. У савецкім атэістычным 
грамадстве і сістэме адукацыі мяне заўсёды – з ранняга 
школьнага ўзросту – ставіла ў тупік наяўнасць цэркваў, 
манастыроў. Узнікаў дысананс: нас вучаць, што бога 
няма і святары заўсёды былі мухлярамі і ворагамі 
народу, што рэлігія – гэта падман, але, у той жа час, 
вось яны, цэрквы. Ужо ў апошніх класах мая цікавасць 
на Каталіцкай Царкве аформілася канчаткова. Але 
не на сучаснай, а на сярэднявечнай: перадусім, на 
францысканстве Св. Францыска Асізскага і жабрацкіх 
ордэнах увогуле.

Такім чынам, у 1993 г. я, нарэшце, скончыў школу 
(з першага да апошняга дня цярпець школу не мог, 
і дагэтуль меркаванне не палепшылася) і паступіў 
ва ўніверсітэт. Тут на II курсе акунуўся ў сваё любае 
Сярэднявечча і напісаў курсавую па жабрацкіх 

ордэнах. Планаваў і далей займацца гэтай тэмай. Але на 
III курсе адбылося адно з наймоцных інтэлектуальных 
узрушэнняў у маім жыцці. Калі ў раскладзе з’явіліся 
лекцыі па Лацінскай Амерыцы, у мяне і думкі не 
ўзнікла іх прагуляць, але, у той жа час, ніякага водгуку 
ў душы таксама не ўзнікла. Проста пайшоў на першую 
лекцыю, гэтак жа, як і на кожныя іншыя. Але ўжо 
падчас лекцыі адбылася свайго роду ломка свядомасці.

Лацінскую Амерыку ў нас вяла Наталля Рыгораўна 
Кошалева – у маім асабістым досведзе, гэта адзін 
з самых разумных людзей – калі не самы разумны 
чалавек – з якім мне давялося сустракацца і мець 
зносіны. Звонку, здавалася б, строгая, але варта было 
толькі закрануць цікавую тэму: палітычныя падзеі, 
разумную кнігу, філасофію будызму, японскую паэзію 
ці паэзію О. Мандэльштама – ды што заўгодна яшчэ! – і 
яна расказвала, дзялілася інфармацыяй, абмяркоўвала, 
пыталася пра нашу думку.

Першая ж лекцыя зрабіла на мяне невымоўнае 
ўражанне. Н.Р. гэтак цікава давала інфармацыю, самую 
нечаканую, праводзіла паралелі з іншымі галінамі 
ведаў. Яе лекцыі мне далі больш ведаў па філасофіі, 
чым два семестра вывучэння філасофіі як асобнага 
прадмета. Яна ж дала столькі ведаў з палітычнай 
тэорыі, сацыялогіі, рэлігіязнаўства, культуры… А 
колькі яна адкрыла для нас аўтараў, мысляроў… І пры 
гэтым матэрыял пра Лацінскую Амерыку так удала 
клаўся ў той інтэлектуальны струмень інфармацыі, які 
яна нам давала, што няўхільна паўстала цікавасць да 
гэтай цывілізацыі. Уласна, яна – адна з лічаных адзінак, 
хто з’яўляецца для мяне эталонам у прафесійным сэнсе 
і адна з нешматлікіх – літаральна па пальцах рукі – чыя 
думка для мяне мае значэнне і вагу.

Натуральна, утварылася вялікая чарга ахвотнікаў 
пісаць курсавыя менавіта ў Н.Р. Кошалевай. Адным з 
першых у гэтай чарзе апынуўся і я. Пасля суаднясення 
маіх зацікаўленасцей і рэальнасці, яна прапанавала мне 
пісаць курсавую – а потым і дыпломную працу – пра 
лацінаамерыканскую тэалогію вызвалення. Гэта тэма 
таксама апынулася для мяне велізарным адкрыццём: 
ніколі не мог сабе ўявіць, што каталіцкія багасловы, 
святары і нават біскупы і кардыналы могуць выступаць 
у падтрымку камуністычнай рэвалюцыі і тым больш 
прымаць у ёй удзел! Тэма мяне паглынула цалкам, бо 
тут было ўсё, што я люблю: і гісторыя, і Каталіцкая 

Адзін квіток у краіны Лацінскай Амерыкі, калі ласка!
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Царква, і тэалогія з філасофіяй.

-Як прайшлі Вашы студэнцкія гады? Што было самым 
запамінальным?

- Студэнцкія гады (1993 – 1998) прайшлі на адным 
дыханні. Я б з задавальненнем вярнуўся ў той час і 
жыў бы ў ім. Гэта самы лёгкі, аптымістычны перыяд. 
Галава баліць хіба што з нагоды сесіі, а ўсё астатняе – 
жыллё, ежа і іншае вырашаецца быццам бы само па 
сабе. Пры гэтым – маладосць, не тое што 40-летнія, 
як я цяпер, а нават 30-летнія ўспрымаюцца як старыя, 
экзістэнцыйныя чужыя – хоць мы самі такімі ну 
ніколі не будзем! Мы ж будзем вечна маладымі, 
арыгінальнымі, яркімі! Вельмі наіўны перыяд, але 
вельмі важны і патрэбны. Толькі праз гады, ужо ў па-
сапраўднаму самастойным жыцці робіцца зразумелым, 
што лёгкасць студэнцкага жыцця забяспечвалася 
шмат у чым фактарам бацькоў і – вельмі важнае, 
але вельмі рэдка пра гэта думаюць – дэканатам. На 
самой справе, як бы студэнты не асцерагаліся дэкана 
ці яго намеснікаў, як бы яны іх нават за штосьці не 
недалюблівалі, але ў гады студэнцтва адміністрацыя 
факультэта выконвае функцыю і падстрахоўкі, 
падтрымкі студэнтаў, і парасона, што затуляе ад многіх 
клопатаў ці праблем. Уласна, менавіта гэта адчуванне 
вечнай маладосці, вечнай весялосці і запомніліся 
больш за ўсё. Сяброўства, закаханасці, пошукі сэнсаў, 
наіўныя выклікі грамадству гэтых «іншых» – то бок, 
старэйшых, то бок, тых, хто дапамагае шукаць сэнсы, 
адчуваць волю і прымае нашы выклікі.

-У якіх краінах у Вас атрымалася пабываць і 
пазнаёміцца з культурай насельніцтва? Што Вам больш 
за ўсё запомнілася?

- Пабываў не так ужо і ў многіх краінах: у рамках 
СССР давялося пабываць у РСФСР, УССР, ГССР і 
БССР. Ужо ў новую эпоху – Расія, Украіна, Германія, 
Італія. Ну і, само сабою, Ватыкан. Вядома, Германія – 
гэта адна з найлюбых краін. Пасля 5 гадоў жыцця там 
яшчэ дзіцём, для мяне кожны прыезд у гэту краіну 
– велізарная эмацыйная падзея. Я ў Германіі сябе 
адчуваю, як дома. Вялікім адкрыццём для мяне стала 
Італія. Яна ў многіх адносінах падобна на мой родны 
Крым, таму там я таксама даволі лёгка і камфортна сябе 
адчуваю. І, як і ў Германію, заўсёды еду з велізарным 
задавальненнем. Запомнілася ўсё: пах паветра, 
архітэктура, мясцовая кухня, прырода, ландшафты.

- Якія краіны Вы плануеце наведаць? Якія славутасці 
хацелася б убачыць?

- Да славутасцяў абыякавы. А наведаць – вядома, і 
зноў і зноў любыя Германію, Італію і Ватыкан. Ёсць у 
планах Грузія – і сяброў наведаць, і паглядзець, якая 
яна зараз. А ўвогуле, у планах – Еўропа. Краіны араба-
мусульманскага свету не прыцягваюць ні на грам, а 
вось у Еўропе хочацца пабываць як у можна большай 
колькасці краін і гарадоў, і як мага часцей.

- Дзяніс Генадзевіч, раскажыце, калі ласка, пра Вашых 
любых пісьменнікаў і паэтаў.

- О, чытанне – гэта з дзяцінства адно з найлюбых 
маіх заняткаў. Чытаю з 5-летняга узросту, практычна 
бесперапынна. У транспарце, на хаду, перад сном, 
падчас ежы, на пляжы. У школе галоўным пакараннем 
за дрэнную адзнаку або паводзіны была забарона 
чытання. 

Так як чытаю шмат і рознае, то вылучыць штосьці 
адно няпроста. Часта ў аўтара можа быць мноства 
твораў, а зачапіла толькі адно. Ці, асабліва ў выпадку 
з паэзіяй, аўтар напіша даўжэзныя паэму ці сотні 

кароткіх вершаў, а за душу хапае толькі адзін радок ці 
словазлучэнне – вось і думай, ці з’яўляецца зараз гэты 
аўтар тваім любым?

Але, калі казаць пра тых аўтараў/кнігі, да якіх 
вяртаешся, то гэта розныя казкі (як народныя так 
і аўтарскія), гэта Толкін (Хобіта я прачытаў яшчэ ў 
6-летнім узросце, першае выданне на рускай мове), 
Гофман, По, Акутагава, Блэйк, Майн Рыд, Мэрвін 
Пік, Кафка, Вазнясенскі, Мандэльштам, Эка, Гамсун, 
Вудхауз, вядома, лацінаамерыканскія аўтары. 
Асабняком стаіць навуковая літаратура, філасофская і 
кнігі па царыцы навук – багаслоўю. Тут таксама мноства 
аўтараў, але гэта ўжо занадта вузка прафесійна.

Увогуле, у літаратуры – як і ў кіно, музыцы, – 
люблю, каб ідэі, сюжэты, словы выклікалі пачуцці, 
перажыванні, настроі. Дзеянне – гэта добрае, калі 
хочацца змарнаваць час ці рассеяць увагу, але 
дзеянне без пачуццяў ці думкі – гэта ж нейкая 
непаўнавартаснасць атрымліваецца. Уласна, усё, як 
і ў камунікаванні з людзьмі: чалавек павінен быць 
цікавым, выклікаць эмоцыі, пачуцці, цікавасць. 
Калі гэтага няма – то і казаць, апроч як пра надвор’е 
ці футбол, няма пра што. Ну, а паколькі надвор’е ў 
Беларусі амаль заўсёды аднатыпнае, а футбол мяне не 
цікавіць, то казаць часта аказваецца няма пра што.

-  Ці выклікае жывапіс такую ж захапляльную 
цікавасць, як чытанне?

-А вось жывапіс ў мяне, як і танец (не важна, 
балет ці парны, спартовы і т.п.) цікавасці не выклікае. 
Ёсць некаторыя працы ці аўтары, на якіх мой 
погляд затрымліваецца: сярэднявечныя мініяцюры, 
напрыклад, ці Босх, Кранах-старэйшы, Дзюрэр, 
Брэйгель, экспрэсіяністы – але у цэлым жывапіс, 
скульптура, архітэктура і танец у мяне ні ў душы, ні ў 
розуме водгуку не выклікаюць. Усе пачуцці – кнігам і 
музыцы.

- Вашы любімыя фільмы?
-Фільмы, як і кнігі, перыядычна змяняюць сваё месца 

ў пераліку тых, якія падабаюцца. Але кінематограф 
мяне не асабліва цікавіць. Калі паспрабаваць знайсці 
нейкую заканамернасць, то аддаю перавагу або 
камедыі – але нармальныя, не галівуд і не сучасныя 
галівудападобныя вырабы расійскіх ці еўрапейскіх 
рэжысёраў, а фільмы савецкіх і еўрапейскіх 
кінематаграфістаў таго перыяду, калі яны мелі яшчэ 
нацыянальную спецыфіку. То бок, па сутнасці, да 1980-х 
гг. А другая катэгорыя – гэта фільмы, якія стымулююць 
думку ці эмоцыі. Тут ёсць і некаторыя рэжысёры, якія 
спецыялізуюцца на падобных карцінах: Грынуэй, 
Джармэн, Вендэрс, Бунюэль, ёсць і цэлыя накірункі 
– напрыклад, французская новая хваля ці італьянскі 
неарэалізм. Адменнае дачыненне ў мяне да фільма 
«Безіменная зорка»: вельмі тонка зроблена. Гэта фільм 
на пачуцці. На мой густ, казаць пра такія фільмы - гэта 
як казаць пра лірыку Мандэльштама. Трэба чытаць/
глядзець аднаму. І або вы адчуваеце, або не.

Спадзяюся, Вы адчулі тое цяпло ад выкладчыка не 
толькі за час чытання інтэрв’ю, але і ад цікавых лекцый, 
вясёлых гістарычных жартаў, а таксама гутарак з 
Дзянісам Генадзевічам. 

Поўны выгляд інтэрв’ю і шмат іншых цікавых 
момантаў з жыцця Дзяніса Генадзевіча Вы можаце 
знайсці ў групе газеты ў кантакце https://vk.com/public_
nika!

Лугіна Яўгенія
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Першага красавіка, падчас, калі цячэ кропель, 
прабіваюцца першыя пупышкі, у Ліцэі БДУ 
праходзіць адно з самых інфарматыўных і 
маляўнічых мерапрыемстваў –  Фестываль 
факультэтаў БДУ. Дваццаць адзін факультэт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адкрыў свае 
абдымкі для абітурыентаў краіны. Традыцыйнае 
мерапрыемства для нашай альма-матар не губляе 
папулярнасці і сярод студэнтаў БДУ, якія прымаюць 
самы актыўны ўдзел у яго арганізацыі.

Кожны ўдзельнік прадставіў арыгінальную 
праграму, багата «прыправіўшы» яе разынкамі, якія 
падкрэсліваюць індывідуальнасць, прывабнасць 
навучання ў БДУ. ФФСН – абаяльны цмок з 
філасофскімі прадказаннямі; РФКТ – фірмовыя 
кубкі, магніты і шакаладкі; біялагічны факультэт 
вырашыў пазнаёміць будучых студэнтаў з 
прадстаўнікамі свайго заапарка, ваенны факультэт 
зрабіў акцэнт на ўзбраенні  – прадставіў узоры 
ўзбраення УС РБ, памацаць якія мог кожны 
жадаючы, а найбольш цікаўныя – разабраць і 
сабраць на час мадэль АК74-М. 

Гістарычны факультэт не змяніў традыцыям і 
зладзіў яскравы перформанс з апусканнем углыб 
стагоддзяў. Служыцелі мадам Кліа перанеслі 
гледачоў на сто гадоў назад – у 1917 год.  «Гісторыя 
– сумленне нашай эпохі», «Гісторыкі ўсіх 
краін, злучайцеся!» – лозунгі, з якімі студэнты, 
пераапранутыя ў формы розных армій, заклікалі 
паступаць на гістфак.

Актыўнымі ўдзельнікамі фестывалю былі 
прадстаўнікі розных студэнцкіх арганізацый: 
СтудСаюза, ССКО, ПрафКама, БРСМ. Яны 
наладзілі танцавальны дывертысмент акурат 
на ўваходзе ў будынак Ліцэя на спецыяльна 
ўсталяванай пляцоўцы. 

Па словах арганізатараў мерапрыемства, 

гістарычны факультэт заняў самую ўдалую 
дыспазіцыю. Кожны мог сагрэцца ў нашай 
палатцы гарбатай з дарэвалюцыйнага самавару і 
пачаставацца абаранкамі, а для самых адважных 
была падрыхтавана віктарына па падзеях 
лютаўскай і кастрычніцкай рэвалюцый. Прыз за 
перамогу – цукровы пеўнік, прыгатаваны ў «кафэ» 
на Чырвонаармейскай. 

Не абышлося і без традыцыйнай часткі 
ўрачыстасцей дарэвалюцыйнага часу. Вальс і полька 
пад музыку Рахманінава, Рымскага-Корсакава, 
Глазунова і Чайкоўскага ў выкананні студэнтаў 
гістарычнага факультэта зачаравалі публіку. 

«Фестываль факультэтаў у гэтым годзе 
атрымаўся вельмі атмасферны. Даволі проста было 
клікаць абітурыентаў паступаць на гістфак, калі ты 
раздаеш агітацыйныя лістоўкі. Мы зрабілі дасылку 
да рэвалюцый 1917 года і наша ідэя прайшла на 
ўра. Вельмі прыемна было атрымліваць пахвалы 
ад астатніх факультэтаў. Надвор’е ў гэты дзень 
выдалася прахалодным, але нашы танцы сагрэлі 
ўсіх», – адзначыла  Крысціна Араліна. 

 Кульмінацыяй мерапрыемства стаў выступ 
дэканаў факультэтаў. І тут студэнты не засталіся 
пасіўнымі назіральнікамі, шумна падтрымаўшы 
сваіх кіраўнікоў. Дэкана нашага факультэта А.Г. 
Каханоўскага строй гістфакаўцаў вітаў раскацістым 
«Гістарычнаму факультэту – УРА!»

А пад заслону фестывалю выступіў ансамбль 
народнай музыкі «Неруш», які парадаваў і гасцей, 
і арганізатараў жывым выкананнем пад адкрытым 
небам. 

Час, праведзены ў кампаніі таленавітых і вясёлых 
людзей, праляцеў незаўважна, пакінуўшы пасля 
сябе блюзавы прысмак.

Гістарычнаму факультэту БДУ – УРА!

Кочатаў Антон
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27 сакавіка адбыліся выбары новага сакратара 
БРСМ гістарычнага факультэта. Барацьбу за 
адказную пасаду вялі чатыры кандыдаты, а 
перамогу атрымаў першакурснік Кірыл Шыбут. 
Мы пагаварылі з Кірылам і даведаліся аб яго 
захапленнях, планах на будучыню і перавагах 
актыўнага ўдзелу ў БРСМ.

- Прывітанне, Кірыл. Перш за ўсё ад рэдкалегіі 
газеты віншуем цябе з абраннем на такую 
важную пасаду. Раскажы крыху пра сябе: адкуль 
ты родам, чым захапляешся ў вольны час.

Вялікі дзякуй. Я родам з Кабакоў - гэта 
аграгарадок Бярозаўскага раёна Брэсцкай 
вобласці. Яшчэ падчас вучобы ў школе ведаў, 
дзе хачу вучыцца. Таму шмат займаўся з 
рэпетытарамі і ў выніку без праблем набраў 
патрэбныя балы. Так я стаў студэнтам 
гістарычнага факультэта БДУ. Я захапляюся 
спортам, асабліва мне падабаецца баскетбол 
і хакей. На жаль, вольнага часу стала 
вельмі мала. Зараз шмат займаюся справамі 
арганізацыі, яшчэ і аб вучобе нельга забываць. 
Калі і выпадае вольная хвіліна, імкнуся 
адпачыць і аднавіць сілы. Часам з сябрамі 
хаджу на хакейныя матчы мінскага «Дынама».

- Усім запомнілася тваё яркае выступленне на 
капусніку. Пасля гэтага ты актыўна ўдзельнічаў 
у дзейнасці СтудСаюза. А як табе прыйшла ідэя 
вылучыць сваю кандыдатуру на пост сакратара 
БРСМ?

Інфармацыю пра выбары я ўбачыў 
“Укантакце”. У мяне ўжо быў невялікі вопыт 
падобнай дзейнасці: я займаў такую ж пасаду 
ў сваёй школе. Таму і вырашыў, што магу 
стаць карысным нашаму факультэту. А са 
СтудСаюзам ў мяне засталіся вельмі добрыя 
адносіны. Мы стараемся супрацоўнічаць 
у многіх сферах, каб разам рабіць жыццё 
студэнтаў яркім і цікавым.

- Табе хто-небудзь дапамагаў падчас 
перадвыбарчай кампаніі?

Так, такіх людзей вельмі шмат. Хачу 
падзякаваць Вікторыі Паляковай і Маргарыце 
Бугаевай, якія актыўна ўдзельнічалі ў 
перадвыбарчай кампаніі: дзяліліся сваім 
вопытам і дапамагалі ў арганізацыі ўсіх 
выступаў. Вялікі дзякуй і маёй цётцы, якая 
дапамагла мне скласці тэкст для вырашальнай 
прамовы, з якой я выступаў на саміх выбарах. 

- Ты ўжо больш за месяц на новай пасадзе. 
Раскажы пра тое, што ўжо паспеў зрабіць і трохі 
пра планы на будучыню.

За гэты час мы паўдзельнічалі ў праекце 
«Універсітэт – твой крок у будучыню», актыўна 
працавалі над падрыхтоўкай і рэалізацыяй 
фестывалю факультэтаў, дзе мы прадстаўлялі 
абітурыентам нашу арганізацыю. У гэты 
момант адбываецца агітацыя ў студэнцкія 
атрады. У бліжэйшай будучыні пачнём 
працу над арганізацыяй мерапрыемстваў, 
прысвечаных Дню Перамогі.

- Якія магчымасці і перавагі атрымліваюць 
студэнты, пасля ўступлення ў БРСМ?

Многіх студэнтаў хвалюе пытанне, звязанае 
з інтэрнатам. Наша арганізацыя дае шмат 
магчымасцяў павялічыць шанцы на засяленне. 
Студэнты маюць магчымасць добра зарабіць 
падчас летніх вакацый у студатрадах. Але 
перш за ўсё БРСМ - гэта месца, дзе мы 
знойдзем дастасаванне вашым творчым і 
арганізатарскім талентам, выслухаем вашы 
ідэі і адшукаем магчымасць для іх рэалізацыі.

- Вялікі дзякуй за цікавую гутарку. 
Напрыканцы, пажадай што-небудзь нашым 
чытачам.

Будзьце актыўнымі, не саромейцеся 
паказваць свае здольнасці і будзьце 
ўпэўненымі ў сабе. І тады Вы зможаце лепш за 
ўсё рэалізаваць сябе. Ну, і вядома, уступайце 
ў БРСМ. Мы чакаем актыўных студэнтаў і 
гатовы прадаставіць усё, што неабходна для 

Каменскі Ігар

Новы сакратар БРСМ пра захапленні, 
першыя поспехі і планы на будучыню
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А ў гэтым нумары мы працягваем апытанку 
выпускнікоў спецыяльнасці “Турызм”, якія 
скончылі навучанне зімой, і зараз працуюць. 
На нашы пытанні згадзіліся адказаць Васіліса 
Чаркас, Наталля Гірыс і Настасся Мяховіч.

- Як твае справы, чым зараз ты займаешся? Дзе 
працуеш?

Васіліса: Працую ў кампаніі-тураператары, які 
займаецца экскурсійным прадуктам па Беларусі. 
Развіваю блог, у якім дзялюся ўражаннямі ад 
падарожжаў: vasilisa.site.

- Ці ёсць у тваіх планах падарожжа?
Васіліса: Вядома! Сярод апошніх – падарожжа 

да азёрнага ланцуга Віцебшчыны.
- Што найбольш складанае было на гістфаку?
Васіліса:  Складанага нічога не памятаю. На 

першым курсе палохала невядомасцю сесія, але 
пасля першых жа экзаменаў гэты страх рассеяўся.

- Якія парады ты дасі выпускнікам?
Васіліса: Выкарыстоўваць студэнцкі час па 

максімуму.
- Распавядзі, дзе ты зараз? Ці падабаецца табе? 

Што ёсць станоўчае і адмоўнае ў працы?
Наталля: Працую ў турыстычнай кампаніі 

“Бенефіс-Тур” у Мінску. Мы арганізуем туры 
па Беларусі, у Ізраіль, Італію, Грузію. Праца 
мне падабаецца: я магу ствараць цікавыя туры 
і імкнуцца ўвасобіць іх у жыццё. З адмоўных 
момантаў − складанасць працы з кліентамі, 
бо людзі трапляюцца розныя і ўсім трэба 
дагадзіць. Таксама праца патрабуе вялікую 

стрэсаўстойлівасць, бо ў турызме шмат 
непрадбачаных абставін.

Настасся: На дадзены момант я ў Міністэрстве 
спорту і турызму, − у спартыўнай яго частцы, 
− займаюся арганізацыяй спартыўных 
мерапрыемстваў. Працаваць мне вельмі 
падабаецца, у мяне файны калектыў і я нават не 
чакала, што будзе такое добрае стаўленне. Наконт 
адмоўнага: хіба што прыходзіцца вучыцца 
зноў, так як спецыяльнасць у мяне больш 
турыстычная, а праца звязаная са спортам.

- Ці  ёсць у цябе вольны час? Як ты яго 
запаўняеш? 

Наталля: Ёсць. Стараюся запоўніць яго 
падарожжамі, чымсьці карысным і новым, 
чытаю класіку і спяваю ў хоры.

Настасся: Вольнага часу… Яго не шмат, але 
спрабую па магчымасці хадзіць на трэніроўкі 
па танцах, і, вядома, сустракацца са сваімі 
сяброўкамі з універа.

- Засталіся думкі пра факультэт, студэнцкае 
жыццё, нейкі сум? 

Наталля: З часам успаміны ўсё радзей. Калі 
трэба было б выбіраць паміж вучобай і працай, 
я б усё ж такі абрала працу.

Настасся: Часам думаю, але не скажу, што я б 
жадала вярнуцца. Не магу таксама сказаць, што 
мне не падабаўся факультэт. Проста на працы 
неяк прасцей ці што, або яшчэ ўсё новае для 
мяне, і я не паспела засумаваць.

- Якія перспектывы ты бачыш перад сабой?
Наталля: Вядома, хочацца стаць сапраўдным 

прафесіяналам у сваёй сферы, а ў будучыні, 
магчыма, атэставаным экскурсаводам.

Настасся: Мне б хацелася застацца звязанай з 
маёй цяперашняй дзейнасцю.

- Якія парады ты дасі выпускнікам і іншым 
студэнтам?

Наталля: Хацелася б сказаць, каб ніколі не 
адчайваліся і заўсёды імкнуліся да сваёй мары.

Настасся: Ніколі не трэба баяцца спрабаваць 
нешта, як цяпер модна казаць “выходзіць з зоны 
камфорту”. Магчыма за гэтымі самымі рамкамі 
якраз і ёсць тое, што вы шукаеце ў жыцці, новыя 
адчуванні, людзі.

Ляшук Валерыя

Жыццё пасля гістфаку. Погляд з іншага боку. 
Частка другая
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Увага! Толькі сёння ў вас ёсць унікальны шанец 
атрымаць прыз за праход нашага квэста ад Нікі! 

Рэдкалегія

Каб паспяхова здабыць свой 
трафей, ад Вас перш за ўсё 
патрабуецца  адгадаць чалавека 
па апісанню:

Ёсць дзяўчына тут адна 
Жонка Адмірала 
І не так даўно яна 

Міс заваявала.

 Ад гэтай загадкавай асобы вы атрымаеце падказку аб 
тым, да каго або да чаго ісці далей. Усяго вас чакаюць 6 
этапаў. Пачынаць праход квэста Вы можаце са дня выхаду 
гэтага нумара “Нікі” і працягваць да 1 чэрвеня. 

Калі Вам пашанцавала і вы пераадолелі ўсе этапы, 
абавязкова паведаміце пра гэта Кучук Вераніцы (htt-
ps://vk.com/veronikakuchuk) або Лугіне Яўгеніі (https://
vk.com/fenechkina2), каб атрымаць заслужаны прыз.

 Няхай поспех будзе заўсёды з Вамі!



№ 70 12КЛІА

Спадзяемся, Вам спадабалася.
Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы 
свае назіранні за выкладчыкамі і 
студэнтамі на маю электронную скрыню: 

klio.istfak@mail.ru
 Дзякуй за ўвагу!

Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. 

Тэл. +375447248730
E-mail: nika.hist@gmail.com

Web:http://www.hist.bsu.by/studentam/sovet-po-
kachestvu-obrazovaniya/gazeta-qnikaq.html

Група  “УКантакце” : http://vk.com/public_nica

Галоўны рэдактар:
Вераніка КУЧУК

Дызайн і верстка:
Іван ПРЫСТАЎКА

Карэктары:
Козел Сяргей

Аляксеюк Дар’я
Яўген Бодрыкаў

Марына Дубатоўка

Заснавальнік: Студэнцкі Савет 
па якасці адукацыі гістарычнага 

факультэта БДУ

Распаўсюджваецца на правах 
унутранага карыстання 

(бескаштоўна)

Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 

рэдактараў.

Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ

Н І К А

Сіманоўскі С.І.
1.  Политическая математика отличается от математики математической. Это 

вы должны усвоить!

Рудзянкоў І.А.
1. Есть такие налоги, после оплаты которых, только и остаётся спать спокойно.

Михайлоўская Л.Л.
1. Что такое зять, знаете? Уже пора выяснять!

Перзашкевіч А.В.
1. На абароне курсавых:
- Это что за буквы в вашей курсовой? На водяные знаки больше похоже даже.
 - Это не я, это кампутер.

Корзун М.С.
1. Я вам термос свой покажу, если вы ещё его не видели. Это знаменитый 

термос. 

Еўтухоў I.А.
1. А вы ведаеце, як манахі маглі есці каўбасу ў пост? У іх ёсць дазвол есці 

толькі падчас падарожжаў. Дык яны выходзілі ў Загоску, дзе лаўра стаіць, і вакол 
яе хадзілі колам, каб лічылася за падарожжа. 

Комар С.М.
1. Адна з прычын крызісу 1953 года - гэта недахоп мармелада.

Бліскучыя (і не вельмі) жарты прынёс нам першы дзень красавіка. Вясна ўжо 
дабралася амаль да кожнага сэрца, аднак семінары, лекцыі і падрыхтоўка да абароны 
курсавых зацягнулі ў бездань працы... Праўда, усё становіцца ярчэй, калі нашы 
выдатныя выкладчыкі разраджаюць абстаноўку і пачынаюць жартаваць, распавядаць 
найцікавейшыя гісторыі ці проста філасофстваваць. Наша рэдкалегія сабрала для Вас 

трохі мудрасці і гумару нашых лектараў!


