
N IKA
 Верасень, 2015 (№56) Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

Першабытная Пушча

Рубрыка “Гасцёўня” віншуе ўсіх выкладчыкаў фа-
культэта з новым вучэбным годам і жадае пас-
лухмяных і таленавітых студэнтаў. І самым пер-
шым выкладчыкам, да якога мы адправімся з 
пытаннямі будзе прыгожая прыемная жанчына, 
са сваім жыццёвым вопытам, якая  чытае адзін 
з найцікавейшых курсаў і працуе на кафедры 
гісторыі Расіі. Сёння мы будзем весці размову з 

Боўсун Галінай Аляксандраўнай.

Прафесія выкладчыка 
– гэта мая любоў!

Старонкі 3-4

Міратворчыя Сілы Анусіна

Старонкі 5-6

Вось і прайшлі чарговыя археалагічныя 
раскопкі з удзелам студэнтаў-практыкантаў. 
Як і меркавалася, цудоўная прырода, до-
брыя людзі і абачлівае кіраўніцтва пакінулі 
шмат прыемных уражанняў аб праведзе-

ным часе ў археалагічнай экспедыцыі ў 
Белавежскай Пушчы.

Старонкі 8-9
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Зварот да першакурснікаў
Навошта вы паступілі на 

гістфак? Гэта пытанне будзе 
суправаджваць вас вельмі доўга. 
Ужо зараз, здаецца, на яго варта 
мець адказ. Нешта тыпу “матэма-
тыка не маё” не прымаецца. А ці 
варта пытацца?

Канешне, вы адчуваеце пэўную 
разгубленасць і нават страх: куды 
я трапіў? Але гэта знікне, і ўтульны 
будыначак на Чырвонаармейскай 
6 стане для вас навуковым домам. 
Пэўны час, безумоўна, пачуццё 
самоты не адчэпіцца, а восень 
будзе здавацца халаднейшай, чым 
звычайна. Магу суцешыць: вось 
вам кубачак гарбаты і матулін 
плед. 

Нягледзячы на зразумелы нам 
“сіндром навічка”, калі заходзячы 
выпадкова на лекцыю Каўна C.Б., 
пытаюцца, ці не ангелькая гэта 
мова, вы павінны пазбавіцца стра-
ху. Ён прычына вашай унутранай 
разгубленасці. Я думаю, мінчанам 
усё ж лягчэй пераадолець гэты 
першасны стан гістфакаўца: не-
шта не атрымалася – дома маці 

пашкадуе або сябры падтрыма-
юць. Іншая справа наша брація 
з рэгіёна – “навуковыя гастарбай-
тары”. Прызвычыцца да вялікага 
шэрага горада цяжка. Як трап-
на сказала адна мілая дзяўчына, 
блакітнае неба і ўсмешлівае со-
нейка не да твару 948-гадоваму 
Менску. Вось што кажа Аўсень: 
залацістыя вуліцы горада ўжо 
хутка будуць пералівацца пад 
ззяннем беларускага Геліяса, а 
трапяткія танюткія кроплі даж-
джу слязою радасці паплывуць 
па вашай шчацэ, калі вы зразу-
мееце, што гістарычны факуль-
тэт – гэта тое месца, дзе заўсёды 
можа знайсці прытулак малады 
гісторык. 

Калі прыходзяць думкі: гэта не 
маё, трэба бестэрмінова кідаць, то 
варта патрываць да першай сэсіі. 
Пасля яе, і нават яшчэ раней, мер-
каванне зменіцца – гарантавана. 
Проста трэба заўсёды памятаць 
пра Вечны Закон Чалавечнасці: 
стаўся да іншых так, як хочаш, 
каб іншыя ставіліся да цябе. Так 

з’явяцца першыя сябры, і жыццё 
заззяе вясёлкаю.  

Бабуля вучыла, што кожнаму ча-
лавеку трэба пакланіцца. Не, гэта 
не прыніжэнне, бо самае важнае 
для кожнага – гонар. Як казаў У.С. 
Караткевіч, “людзям – душа, жыц-
цё – свайму дому, сэрца – жанчы-
не, гонар – нікому”. Проста трэба 
быць вартым месца, дзе ты наву-
чаешся і людзей, з якімі ты маеш 
магчымасць размаўляць. Гэта леп-
шая навучальная ўстанова краіны! 
Праз чатыры гады кожны знойдзе 
свой асаблівы шлях, але ніколі не 
забудзецца адзіная alma mater, якая 
прапануе вам усё найлепшае: маг-
чымасць самаразвіцця, плённую 
навуковую дзейнасць, верных 
сяброў, шчаслівае (нешчаслівае) 
вялікае каханне! Не важна, на-
вошта вы сюды прыйшлі, важна 
тое, з чым вы адсюль пойдзеце.

ПАДЗЕІ

 Вераніка Васільева
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— Добры дзень, Галіна 
Аляксандраўна! Як пачаўся 
гэты семестр для Вас?

— Выдатна! Мая улюбёная 
дысцыпліна “Гісторыя ВАВ у 
кантэксце Другой сусветнай вай-
ны” засталася, і, у першую чар-
гу, для студэнтаў гістфака. Курс 
увогуле неабходны ў сістэме вы-
шэйшай школы, а для студэнтаў-
гісторыкаў ён з’яўляецца, на мой 
погляд, абавязковым.

— Ці заўважылі Вы якія-
небудзь асаблівасці ў 
першакурснікаў гэтага года?

— Пакуль мне цяжка сказаць 
штосьці пра першакурснікаў, але 
іх ясныя вочы, жаданне слухаць і 
чуць, мяне вельмі цешаць. Пры-
емна, што яны задаюць вельмі 
шмат пытанняў. Гэта гаворыць 
аб тым, што ў іх сапраўды ёсць 
цікавасць да прадмета. Я люблю 
сваіх студэнтаў. Адзін са значных 
момантаў прафесіі - гэта тое, што 
некаторыя студэнты застаюц-
ца ў маім жыцці назаўсёды. Па 
сканчэнні ўніверсітэта, яны не за-
бываюць павіншаваць са святамі, 
тэлефануюць, прыязджаюць. 
Гэта вельмі прыемна.

— А чаму Вы вырашылі звя-
заць сваё жыццё з гісторыяй?

— У жыцці шмат выпадковага і 
невыпадковага. Настаўнікам я ма-
рыла стаць з дзяцінства. Калі была 
першакласніцай, прыходзіла ў 
школу раней за ўсіх, сядзела і 
ўяўляла як стану настаўнікам і буду 
пісаць на дошцы. А менатвіта 
гісторыя, таму што ў 7 класе мой 
настаўнік дапамог мне палюбіць 

гэты прадмет. З тых часоў 
з гісторыяй я не раставала-
ся.

— А калі не выкладчы-
кам, то кім бы Вы маглі 
ці хацелі стаць?

Мне вельмі пашанцавала, 
таму што ў сваім жыцці я 
паспела шмат паспраба-
ваць. Пасля заканчэння 
ўніверсітэта паехала за му-
жам ў гарнізон (мой муж 
быў афіцэрам савецкай 
арміі). Уяўляеце, ваенная 
база ў Германіі. Лес, ага-
рожаны плотам, і поўная 
адсутнасць шансаў пра-
цаваць па спецыяльнасці. 
Аднак, дзякуючы ведан-
ню англійскай мовы, мяне 
ўзялі служыць ў вывед-
батальён. Конкурс быў 
вялікі. Я была радая, што 
перамагла. Так што я і цяпер га-
наруся запісам ў сваёй працоўнай 
кніжцы: “Ваеннаслужачы хуткай 
службы. Воінская частка… Па-
лявая пошта..”. Кожны дзень на 
маім стале былі жывыя кветкі. 
Салдаты і афіцэры, з якімі я пра-
цавала, нейкім таямнічым чынам, 
гэтыя букеты заўсёды пакідалі. 
Пазней, у мяне быў паспяховы 
вопыт вядзення ўласнага бізнэса. 
Гэта вельмі цікава, але і вельмі 
складана. А прафесія выкладчыка 
– гэта мая любоў.

— Як думаеце, за што Вас цэ-
няць студэнты?

— Мне здаецца, што за шчы-
расць. Я заўсёды стараюся выкла-
дацца на лекцыях па максімуме. 

Я сама для сябе самы вялікі кры-
тык, заўсёды бачу, што атры-
малася, што не. Я заўсёды на-
магаюся, каб лекцыя знайшла 
водгук у студэнтаў, прымусіла 
думаць, спрачацца. Я прыхільнік 
самаадукацыі. Не сумняюся, што 
пераважная частка ведаў, якія мы 
набываем – гэта вынік самастой-
най працы. Мая задача – наву-
чыць студэнтаў чытаць, крытычна 
мысліць, спрачацца, рабіць свае 
ўласныя вынікі.

— Наколькі курс ВАВ акту-
альны і неабходны для сучас-
най моладзі? (не толькі для 
гісторыкаў)

Я чытала гэты курс на хімічным, 
геаграфічным, юрыдычным 
факультэтах і больш удзячнай 

Прафесія выкладчыка – гэта мая любоў!
Рубрыка “Гасцёўня” віншуе ўсіх выкладчыкаў факультэта з новым вучэбным годам і жадае пас-
лухмяных і таленавітых студэнтаў. І самым першым выкладчыкам, да якога мы адправімся 
з пытаннямі будзе прыгожая прыемная жанчына, са сваім жыццёвым вопытам, якая  чытае 
адзін з найцікавейшых курсаў і працуе на кафедры гісторыі Расіі. Сёння мы будзем весці раз-

мову з Боўсун Галінай Аляксандраўнай.
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аўдыторыі не сустракаала! Таму 
што сам па сабе курс масштаб-
ны, цяжкі, утрымлівае вялікую 
колькасць найцікавейшага матэ-
рыялу, вялікае поле для самастой-
най работы. Студэнты заўсёды з 
цікавасцю слухаюць лекцыі і рых-
туюцца да семінарскіх заняткаў.

— Я ведаю, што Вы мелі вопыт 
працы за мяжой. Распавядзіце 
пра яго.

— Я выступала на замежных кан-
ферэнцыях, але студэнтам не вы-
кладала, толькі мела зносіны.

— А можаце параўнаць нашых 
і замежных студэнтаў?

— Мне здаецца, што нашым 
студэнтам трошкі не хапае 
матывацыі, таму што часта яны 
не звязваюць гісторыю са сваёй 
будучай прафесійнай дзейнасцю. 
Калі студэнт не разумее “наво-
шта”, то паглыбляцца ў пардмет 
ён не стане. Тут галоўнае здаць 
залік ці іспыт. А калі ўсё адбываец-
ца свядома, тады перад намі зусім 
іншы студэнт, які задае пытанні, 
сумняецца і шукае.

— Як дамагчыся выпускніку 
гістарычнага факультэта 
кар’ернага росту?

— Калі выпукнік абірае прафесію 
настаўніка, то трэба любіць прад-
мет і дзяцей, з якімі ты працуеш. 
Таму што без гэтых складнікаў 
поспеху ў прафесіі не дасягнуць.

— Многія студэнты называ-
юць Вас “іконай стылю”. Што  
Вас натхняе на стварэнне Ва-
шага вобраза?

— Я з вялікай доляй іроніі адно-
шуся да падобных намінацый. 
Я вырасла ў эпоху татальнага 
дэфіцыту, калі рэчы не куплялі, а 
даставалі. Жаданне добра выгля-
даць, падштурхнула нават да шыц-
ця і вязання.Таму, калі прыгожыя 
рэчы сталі больш даступнымі, 

было цяжка спыніцца. Я жудасная 
«шмотачніца» (смяецца). Вельмі 
люблю прыгожыя рэчы, старанна 
іх падбіраю і купляю з любоўю.

— А якія ў Вас хоббі?

— Самы мой вялікі запал – гэта 
чытанне. Без чытання сябе не 
ўяўляю. Прычым не толькі на-
вуковая літаратура, а абавязко-
ва мастацкая. Стараюся сачыць 
за ўсімі навінкамі і перачытваю 
старую добрую класіку. Я вельмі 
люблю гатаваць, прымаць гасцей. 
Люблю праводзіць час са сваімі 
дзецьмі, гуляць з імі, чытаць, 
назіраць, як яны растуць. А яшчэ 
я люблю вандраваць. Райскім кут-
ком у маёй біяграфіі падарожжаў 
засталіся Гавайскія выспы – гэта 
месца з дзіўнай энергетыкай. 
Мару пабываць у Аўстраліі. Як 
спявае Земфіра: “Расскажи мне 
про Австралию, мне безумно 
интересно! Может, в этом самом 
месте, я решусь и брошу якорь. И 
в беседах с океаном, под дождем 
или под планом мне откроются 
секреты..”

— На што Вы звяртаеце ўвагу 
пры знаёмстве з чалавекам?

— Я дрэнна разбіраюся ў людзях. 
Жыву з заплюшчанымі вачыма. 
Сустракаючыся з новым чалаве-
кам – заўсёды думаю аб ім добра.

— А да чаго Вы імкнецеся за-
раз?

— Мая мара – сістэматычна за-
ймацца спортам. Мая лянота мне 
замінае. Калі я да гэтага дарасту, 
буду вельмі сабой ганарыцца.

— Якія станоўчыя якасці Вы 
цэніце ў сабе? А якія не пада-
баюцца?

— Адказнасць і педантызм. Усё, 
што залежыць ад мяне, заўсёды 
стараюся выконваць максімальна 
добра. Пунктуальнасць. Не па-
дабаецца залішняя эмацыяналь-

насць. Мне падаецца, што з узро-
стам чалавек павінен станавіцца 
больш стрыманы.

— Дайце, калі ласка, параду 
студэнтам гістфака на гэты на-
вучальны год.

— Хочацца пажадаць, каб студэн-
ты цанілі жыццё, шукалі больш 
пазітыўных, шчаслівых момантаў, 
а не паглыбляліся ў праблемы. Бо 
шчасце ў чалавека столькі, колькі 
ён умее ўбачыць вакол сябе. Не ад-
кладвайце жыццё на заўтра, верце 
ў сябе, працуйце і рушце да сва-
ёй мары. Усё атрымаецца! Больш 
чытайце!!! Кнігі не толькі даюць 
адказы на шматлікія пытнні, але 
і развіваюць уяўленне, ствараюць 
цэлы свет.

Бліц - апытанка
Горад Мінск 

Музыка ДДТ

Мастацкі твор 

Анатолій 
Марыенгоф 

«Бяссмертная 
трылогія»

Колер колер Сонца

Фільм «Сабачае 
сэрца»

Ежа 
усё, што пры-
гатавана маёй 

мамай

Напой 
шампанскае 
з правінцыі 
Шампань

Дэвіз 

«У гэтым 
жыцці магчы-
ма ўсё, немаг-

чымае па-
трабуе толькі 
больш часу і 
намагянняў»

За цікавейшую гутарку дзякуе.

ГАСЦЁЎНЯ

 Вераніка Каско 
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Гэты турзлёт ужо даўно стаў 
самай ярскравай падзе-

яй гістфакаўскага верасня. І не 
толькі для неафітаў. Многія 
старшакурснікі кожны год так-
сама чакаюць гэтага мерапрыем-
ства, каб стаць на пікет, падказаць 
першакурснікам ідэю для творча-
га нумара, дапамагчы студсаюзу 
абсталяваць лагер — карацей, каб 
так ці інакш далучыцца да гэтага 
ўсеагульнага гістфакаўскага дзей-
ства. І гэты год не стаў выключэн-
нем. 

Тэма Анусіна-2015 —  «Гістфак - 
сяброўства эпох і народаў». Тэма 
чырвонай ніткай прайшла праз 
увесь турзлёт. Пачынаючы ад 
бэйджыкаў, якія пацвярджалі  пры-
належнасць да міратворчага кан-
тынгенту пікетчыкаў  і куратараў, 
заканчваючы выступленнямі 
першакурснікаў. Дарэчы, у гэтым 
годзе студсаюз трохі змяніў кан-
цэпцыю выступаў. Калі раней 
нумары павінны былі быць пры-
вязаныя да тэмы ўсяго турзлёту, 
што, шчыра кажучы, не заўсёды 
выконвалася першакурснікамі, то 
ў гэтым годзе кожнай групе выда-
валася яшчэ свая асобная падтэма 
выступу. 

Арганізатары думалі глабаль-
на. У чым жа была фішка? Для 
кожнай падтэмы браўся нейкі 
народ, які фігураваў у далёкiм 
мінулым ці  нават толькі ў леген-
дах   і "адпраўляўся" у адну з су-
часных краін. Так, першай групе 

дасталіся цыгане ў Індыі, другой 
- рымляне ў Паўночнай Карэі, 
трэцяй - манголы ў Бразіліі, чац-
вёртай - індзейцы ў Англіі, пя-
тай - амазонкі ў Японіі, шостай 
- вікінгі на Ямайцы.  Атрымалася 
даволі цікава, хаця і нязвыкла. Бо 
практычна не было, так званага, 
гістфакаўскага “ўнутрака”. Ніхто 
не жартаваў пра У. І. Пічэту, бу-
фет, Грышу  Лайкова і С. Б. Кау-
на. А жартаваць на, так бы мовіць, 
агульнадаступныя тэмы, заўсёды 
складаней. Але першакурснікі 
справіліся. 

Першая група нечакана 
прадставіла гэтакую балівудскую 
пастаноўку з конямі, сланамі, 
песнямі і танцамі, а таксама 
прадставіла мадыфікацыю гульні 
крыжыкі-нулікі — «крыжык, нулік, 
два слана». Другая група абыграла 
тэму паўночнакарэйскай ядзернай 
зброі і сустрэчу Ромула з Кім Чэн 
Ынам. Рабяты з трэцяй групы, 
якім дасталіся манголы ў Бразіліі, 
выбралі тэму таварыскага фут-
больнага матчу. Чацвёртая група 
паказала індзейцаў, якія паступілі 
ў Оксфард. Індзейцы апынуліся 
ў такой прэстыжнай навучаль-
най установе, так як здавалі АДЭ 
у Дагестане, а таксама выказалі 
ідэю, што "Кароль Артур прыйд-

зе - парадак навядзе". Пятая група 
абыграла тэму амазонак у назве 
выдуманага калгасу «Працавітая 
Амазоначка» ў Аршанскім раёне. 
Старшыня калгаса адправілася ў 
краіну ўзыходзячага Сонца, каб 
паказаць японцам, як правільна 
вырошчваць бульбу. Шостая гру-
па пафантазіравала на тэму, што 
было б, калі б дакументазнаўцы 
праходзілі этналагічную практы-
ку.

У выніку месца і намінацыі 
размеркаваліся наступным чынам. 
Першае  месца за праходжанне 
туртрапы, а таксама за лепшая 
ўпрыгожванне лагера атрымала  
пятая група. Лепшымі ў творчым 
нумары аказаліся архівісты з чац-
вёртай групы. У агульным заліку 
перамагла пятая група. Другое і 
трэцяе месца ў  агульным заліку 
занялі адпаведна чацвертая  і шо-
стая групы. 

Падчас падвядзення вынікаў 
гледачоў ужо традыцыйна 
забаўлялі рыцары з каскадзёрскага 
клуба "Брама". Гэта ўжо класіка, 
якая ніколі не надакучыць.

«У гэтым годзе я не збіралася 
быць куратарам, але так ужо зда-
рылася, — заўважае Анастасія 
Баркоўская, куратар пятай групы. 

Міратворчыя Сілы АнусінаПра што перш за ўсё даз-
наюцца першакурснікі, 
прыйшоўшы на гістфак? 
Пра тое, што 33 аўдыторыя 
знаходзіцца на другім павер-
се, што да Сяргея Барысавіча 
Жарко на пары лепш не спаз-
няцца, і што за паўтары 
тыдні ім трэба паставіць 
вясёлы творчы нумар для 

турзлёту ў Анусіна.



верасень, 2015 NIKA6 ПАДЗЕІ

— Услед за гэтым сюрпрызам — 
нестандартныя тэмы для кожнай 
з груп. Мы проста ўжо не ведалі 
як выкруціцца, але тут прыйш-
ла ідэя «бульбы» і «працавітай 
амазоначкі», ну і пайшло-паеха-
ла. З першай сустрэчы, калі мы 
абмяркоўвалі ідэі сцэнарыя, хлоп-
цы і дзяўчаты раскрыліся цалкам. 
Сакрэт поспеху ў згуртаванасці 
каманды. На пікетах хлопцы і 
дзяўчаты былі гатовыя літаральна 
на ўсё, каб атрымаць вышэйшыя 
балы: і спяваць, і танчыць, і за-
браць з сабою пікетчыкаў.  І канат 
з адзення нашы дзяўчаты вязалі 
так, што легенды ходзяць. Я была 
ўпэўненая ў рабятах, але такі азарт 
мяне проста разбіў. Само адчуван-
не падчас паказу нумароў — гэта 
суцэльнае хваляванне. Гляджу на 
Яна Каранеўскага,  нашага твор-
чага куратара, за імправізаванымі 
кулісамі і бачу, што ў яго тое ж 
самае, але потым супакойваеш 
сябе і рабят, задаеш ім настрой 
перад выступам —  і наперад! А 
потым файна было бачыць рэак-
цыю журы на нумар.  І аж ад сэр-
ца адлягло. «Возьмем Анусіна», 
— сказалі мы з Янам у адзін голас, 
калі журы сышло абмяркоўваць 

вынікі, і не пралічыліся. Хачу вялікі 
дзякуй сказаць маім сябрам, якія 
дапамагалі нам у падрыхтоўцы. 
Інзе Пеганавай за падтрымку, 
плакаты, валенкі і трактары для 
нумара. Яну Каранеўскаму за яго 
шалёныя ідэі і рэпетыцыі з групай 
нон-стоп. І, канешне,  маёй пятай 
групе. Вы проста лепшыя!».

«Па-першае, хацелася б сказаць 
вялікі дзякуй усім арганізатарам, 
удзельнікам, пікетчыкам і, вядома, 
камандзе Студэнцкага саюза на-
шага факультэта за гэтае мерапры-
емства, — дзеліцца ўражаннямі ад 
Анусіна-2015 старшыня Студса-
юза гістфаку Мікалай Падаляк. 
— Практычна ўсе аднесліся да 
яго сур'ёзна і зрабілі сваю справу. 
Праблем сур’ёзных не было. Было 
невялікае хваляванне за мерапры-
емства. Ці ўсё паспеем, ці нічога 
не забудзем. Тым больш, што 
турзлёт праводзіцца не першы 
раз і схема арганізацыі гэтага ме-
рапрыемства ўжо даўно наладжа-
на. Мелі месца некаторыя нечака-
ныя нязручнасці з той жа трасай, 
якая так няўдала, на мой погляд, 
пралягала праз туртрапу (праз 
звыклы маршрут туртрапы цяпер 
праходзіць будоўля кальцавой 

аўтадарогі, заўв. рэд.). Наколькі я 
магу судзіць, нашы першакурснікі 
не былі расчараваны турзлётам. 
Цікавыя пікеты, яркія творчыя вы-
ступы —  усё гэта і дало той за-
пал і штуршок да пазавучэбных 
зносін і больш глыбокага знаём-
ства нашых першакурснікаў, чаго 
мы і чакалі  ад  правядзення такога 
роду мерапрыемства». 

У канцы хацелася б заўважыць, 
што тэма ў гэтым годзе была 
вельмі паказальнай. Бо на самой 
справе, Анусіна —  гэта, так бы 
мовіць, першы крок у насычанае 
гістфакаўскае жыццё, крок, які рэ-
альна дапамагае першакурснікам 
згуртавацца, лепш даведацца  
адзін пра аднаго, пазнаёміцца са 
старшакурснікамі і гістфакаўскімі 
традыцыямі. Ануcіна —  гэта, неза-
лежна ад года і тэмы, міратворчыя 
сілы нашага факультэта. І так, хо-
чацца верыць, будзе яшчэ вельмі 
шмат гадоў!

 Вікторыя Санько 
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 “Прывітанне!” з-за мяжы
Пачаўся навучальны год і 

акрамя студэнтаў са ўсёй 
нашай краіны да нас завіталі 
госці з іншых краін. Іх выбар 
зацікавіў рэдкалегію “Нікі” і 
таму прадстаўляем вам, паважа-
ныя чытачы,  магчымасць ба-
чыць  інтэрв’ю з некаторымі 
“іншаземцамі”. 

Першым, з кім давялося пагута-
рыць быў Тоні Стэнстром, які 

прыехаў на гістфак з Фінляндыі.

  — Прывітанне! Тоні, першае 
і самае папулярнае пытанне: 
чаму менавіта Беларусь?

— Па-першае, я цікаўлюся 
ўсходнееўрапейскімі краінамі. 
Мне цікава вывучаць рускую мову 
і літаратуру, а таксама дадатко-
вы прадмет у мяне – даследванні 
Расіі і Ўсходняй Еўропы. У нас 
быў адзін праект паміж Грузіяй, 
Беларуссю і Фінляндыяй. Нам у 
гэтыя краіны даволі складана пае-
хаць, і калі ў мяне з’явіўся шанец, 
я безумоўна, скарыстаўся ім.

— Незвычайна і прыемна слу-
хаць, что Беларуссю цікавяцца 
і вывучаюць яе. Калі ты 
прыехаў сюды, што табе спа-
дабалася, што здзівіла?

— Будынак нашага ўніверсітэта – 
пабудаваны ў апошніх тэндэнцы-

ях і там шмат новых тэхналогій. 
Мне, на самой справе, спадабаўся 
будынак вашага факультэта, на ім 
сапраўды склалася ўражанне, што 
ён “дыхае” гісторыяй. Таксама 
першае ўражанне, якое звязана з 
вучобай, што тут, на самой спра-
ве, добра выкладаюць гісторыю. 
І тут ёсць магчымасць даслед-
ваць гісторыю з іншага боку, 
таму што выкладчыкі з’яўляюцца 
носьбітамі славянскай культуры, 
а не адарваны ад яе, як мы. Так 
з’яўляецца магчымасць атрымаць 
іншы погляд на тыя ці іншыя вехі 
гістарычнай навукі. 

— Я ведаю, што студэнты, якія 
прыязжаюць з іншых краін, 
спрабуюць паглядзець як мага 
больш цікавых у гістарычным 
кантэксце месцаў. Ці ёсць у 
цябе такія планы, ці ты быў 
ужо недзе?

— Я быў у нашай амбасадзе і 
зараз я буду выкладаць фінскі. 
Уся справа ў тым, што тут няма 
ніводнага выкладчка фінскага 
і мяне запрасілі дапамагаць бе-
ларусам арганізаваць фінскі 
клуб. Акрамя таго, архітэктура 
зусім не такая, як у нас. Бачны 
польскі і літоўскі ўплыў, а таксама 
сталінская забудова, якой тут не-
мала. Гэта цікавая сумесь.

— Чаго ты чакаешь ад горада, 
ад людзей, чаму жадаеш наву-
чыцца ці пабачыць?

— Мне цікава вывучаць тое, як 
ваша культура адрозніваецца ад 
нашай. Цікава назіраць за тым, 
як адзін народ адрозніваецца ад 
другога. Як вы адрозніваецеся ад 
рускіх і палякаў. 

— Дзякуй, было вельмі прыем-
на весці размову!

Наступную дзяўчыну атрымалася 

сустрэць ля дэканата. Гэты была 
Юлія Важэніна.

— Юля, першае і найбольш 
цікавае пытанне: чаму ты вы-
рашыла паехаць менавіта ў Бе-
ларусь?.

—  Па-першае, я ў краіне не пер-
шы раз. Была тут у свае школьныя 
гады і ў мяне засталіся станоўчыя 
ўспаміны, а таксама, адсутнасць 
моўнага бар’еру прывялі мяне 
сюды. 

— Распавядзі, калі ласка, усім, 
адкуль ты да нас прыехала.

— З Цюменскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, гістарычны факуль-
тэт, 4 курс. У нас бакалаўрыят – 
таму я зараз на апошнім курсе. 

— Юля, а дзе б ты хацела па-
бываць?

— У Мінску – гэта Музей ВАВ. 
Таксама я жадаю наведаць Мір, 
Нясвіж, пабываць у касцёлах… 
У вас іх шмат, а для мяне гэта не-
звычайна. У мяне шмат эмоцый, 
і, безумоўна, ёсць экскурсіі, якія 
ў мяне ёсць жаданне наведаць. А 
людзі тут, безумоўна, добрыя. Да-
памагаюць, калі што трэба. Не ўсе, 
канешне, у групах камунікуюць, 
але ёсць тыя, хто цікавіцца “Хто 
гэта да нас завітаў?”. 

— Дзякуй за размову. 
Валерыя Лешук
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Першабытная Пушча

Вось і прайшлі чарговыя археалагічныя раскопкі з удзелам студэнтаў-
практыкантаў. Як і меркавалася, цудоўная прырода, добрыя людзі і абачлівае 
кіраўніцтва пакінулі шмат прыемных уражанняў аб праведзеным часе ў 

археалагічнай экспедыцыі ў Белавежскай пушчы.
Шэрыя будні падчас сесіі змяніліся летнім адпа-
чынкам, а пачатак ліпеня адзначыўся паездкай 
на раскопкі. Акрамя работ на раскопе, прак-
тычна ў першыя дні пачаліся футбольныя і ва-
лейбольныя матчы некалькіх каманд: брэсцкія 
ды  мінскія студэнты, супрацоўнікі Інстытута 
гісторыі, выкладчыкі, валанцёры. Жыццё ў ла-
геры забурліла. У працэсе, на месца раскопак 
Каменюкі 1 і ў лагер каля вёсцы Дзмітравічы 
прыязджалі журналісты з газет і тэлебачан-
ня. Шмат каму з хлопцаў ды з дзяўчат давяло-
ся спасцігнуць не толькі археалагічныя навыкі, 
але і ўменні ў красамоўстве і працы на камеру. 
У выходныя дні жадаючыя змаглі адправіцца на 
экскурсіі ў Брэст, Камянец і Белавежскую пуш-
чу, а разам з тым наведаць гістарычна знач-
ныя месцы, зразумець іх важнасць, дакрануцца 
да гісторыі і проста адчуць сябе машыністам 
цягнікоў.
Пра свае ўражанні ад праведзенага часу з намі дзе-

ляцца непасрэдна студэнты як нашага факультэта, так і брэсцкага ўніверсітэта:

Дзяніс Сiлянкоў, студэнт 2 кур-
са БДУ.

Па-першае, я наогул сабе не мог 
уявіць, што з сябе прадстаўляе 
археалагічная практыка. Было 
вельмі хвалюча за пару дзён да 
выезду. Але падчас працэсу, я 
зразумеў, што ўсё не так ужо і 
страшна. Нават наадварот, па-
чынаючы з першага дня,  пачаў 
атрымліваць задавальненне ад 
практыкі. Вядома, мелі месца ня-
годы і пазбаўленні. Але з іншага 
боку, менавіта гэта і дапамагло 
згуртаваць калектыў студэнтаў. 
У нас атрымалася выдатная 
кампанія і непаўторная атмасфе-
ра таварыства. Праца на раско-
пе была цяжкаватай, але цікавай. 

Плюс да ўсяго, гэта была фізічная 
актыўнасць на свежым паветры, 
што не магло не пайсці на карысць. 
Выдатна быў арганізаваны вольны 
час: спартыўныя мерапрыемствы, 
святы, конкурсы. Цудоўнай была 
праца дзяжурных - прыгатаваная 
імі ежа была вышэй усякіх пахвал! 
На самай справе я шкадую толькі 
аб адным, што 21 дзень, правед-
зены там - гэта занадта мала. Я 
б з задавальненнем застаўся б у 
экспедыцыі яшчэ на пару тыдняў! 
Сапраўды, незабыўныя ўражанні. 
Амаль кожны дзень  з цеплынёй 
у душы ўзгадваю, тыя незабыўныя 
ліпеньскія дні. І гэта заўсёды па-
дымае мне настрой. З радсцю па-
еду на наступны год валанцёрам.

Арцём Скробат, студэнт 5 кур-
са БрДУ.

Студэнты-гісторыкі першай сваёй 
практыкай пазнаюць усе любаты 
жыцця археолага: раскоп, намёт, 
тушонка і г.д. Так ужо здарылася, 
што летам пасля першага курсу 
я не патрапіў на практыку і ўсе 4 
гады вучобы вельмі перажываў, 
што страціў магчымасць паехаць 
на раскоп. Я лічу: падвойная цана 
таму гісторыку, які ўдзельнічаў у 
археалагічных пошуках. Шанец 
рэабілітавацца выпаў толькі на 4-м 
курсе. Я не задумваўся і азначыў ў 
бок Белавежскай пушчы.

Не толькі я, але і ўсе хлоп-
цы, з кім я прыехаў, былі рады, 
што патрапілі ў адно з самых 
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маляўнічых месцаў нашай краіны. 
Дыхалася лёгка і нязмушана, пры-
выкнуць да гэтага было даволі 
хутка, адвыкнуць - па прыезд-
зе ў Брэст было сумна. Розніца 
істотная! Але самае  галоўнае - гэта 
непасрэдна самі раскопкі. Прыем-
ным здзіўленнем стала праца пад 
пачаткам некалькіх прафесійных 
археолагаў: скажам, сёння выкон-
ваеш працы пад кіраўніцтвам ад-
наго, заўтра - іншага. Былі, вядо-
ма, і экстрэмальныя з’явы: падчас 
дзяжурства нябесная канцылярыя 
зацвердзіла праліўны дождж і 
якраз падчас абеду. Першая рэ-
акцыя - шок , але не гледзячы ні 
на што праца была выканана ў 
тэрмін і добра! Вельмі парадава-
ла, што хлопцы з БДУ усе былі 
кампанейскія, розныя па сваіх 
поглядах, але ў той жа час вельмі 
дружныя. Адпаведна на «УРА!» 
праходзіла і культурная прагра-
ма. Дзякуй усім-ўсім, хто трапіў 
у архелагер «Каменюкі» і ствараў 
настрой і ход жыцця - калегам-
студэнтам і выкладчыкам, валан-
цёрам і супрацоўнікам Інстытута 
гісторыі. Дзякуй за самыя яркія і 
гарачыя падзеі гэтага года! Маё 
Сонейка смяецца! 

Сяргей Умец, студэнт 5 курса 
БрДУ

Гэта была мая другая 
археалагічная экспедыцыя ў ме-
жах этнаграфічнай практыкі.  
Прыбылі мы, студэнты 4-га курса 
гістарычнага факультэта Брэсц-
кага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна, на месца нашай 
практыкі ў вёску Дзмітравічы, 
гісторыя якой пачынаецца ў XVI  
стагоддзі. У дзень нашага пры-
быцця святкавалі Івана Купалу. 
Нашы мінскія калегі  прыехалі на 

месца практыкі на тыдзень раней 
і падрыхтавалі нам сапраўднае 
свята з песнямі, гульнямі, танцамі 
і, канешне, з цудоўным  слаістым 
тортам з усяго, што ў іх было пры 
сабе: ківі, мандарыны, згушчонка, 
шакалад і г.д. Скончылася наша 
свята размовай ля вогнішчам, дзе 
мы спрабавалі адгадаць лагічныя 
загадкі ад Аляксандры, такія як 
“Сонейка” або “Збіраемся ў 
археалагічную экспедыцыю”. Ад-
нак, у нямногіх атрымалася  зразу-
мець  логіку гэтых гульняў, а тыя, 
хто здагадаўся, так і не сказалі, 
як у іх гуляць. На жаль, у нас не 
атрымалася знайсці папараць-
кветку з-за забароны на навед-
ванне лесу, але мы знайшлі шмат 
іншых цікавых рэчаў: наканечнікі, 
скрабкі, кераміку і г.д. За значныя 
знаходкі мы атрымлівалі  салодкія 
прызы: марозіва, згушчонку або 
цукеркі. На мой погляд, гэта до-
бры стымул, але многія з нас 
шукалі артэфакты з-за асабістага 
энтузіязму і навуковай цікаўнасці. 
Я, напрыклад, хацеў знайсці бая-
вую сякеру. Але хто раскідваецца 
такімі рэчамі?  Прыбіраючы 

зямлю пластамі, я знайшоў два 
цудоўных скрабка, цвікі да падко-
вы, наканечнік, нуклеус, мноства 
фрагментаў керамікі і адшчэпаў. 
Але перш за ўсё хочацца адзна-
чыць, што археалагічная практыка 
пакінула нам не толькі ўспаміны 
пра цікавыя археалагічныя 
знаходкі, што знаходзіліся ў зямлі  
тысячы гадоў, але таксама багаты  
жыццёвы вопыт. Археалагічная 
экспедыцыя пазнаёміла нас   з 
многімі цікавымі людзьмі, на-
вучыла сячы дровы, запаль-
ваць вогнішча, гатаваць ежу і 
многім іншым рэчам. Нягледзе-
чы на даволі цяжкую працу, мы 
знаходзілі час і сілы праводзіць 
сяброўскія  матчы, спаборніцтвы 
па валейболу, рыцарскія турніры 
і г.д. Хочацца таксама падзякаваць 
кіраўнікам гэтай экспедыцыі за 
выдатную арганізацыю правяд-
зення  нашага часу.

 Іван Прыстаўка

АРХЕАНІКА
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Для многіх аматараў фол-
ку, этнікі і проста жывога, 

цікавага адпачынку пачатак восені 
ўжо па добрай традыцыі быў ад-
значаны правядзеннем фолк-
фэсту “Камяніца”. У гэтым годзе, 
5 верасня, фестывалю споўнілася 
сем год, ён стаў па-сапраўднаму 
дарослым, арганізаваным і насы-
чаным.  

Як і заўжды, пляцоўкай для пра-
вядзення фестывалю быў абраны 
Музей народнай архітэктуры і 
побыту, што размяшчаецца каля 
в. Азярцо пад Мінскам. Таму і 
атмасфера фестывалю пачала 
складвацца яшчэ пры ўваходзе. 
Паабапал дарожкі, што вяла 
да сцэны, адзін каля аднога, як 
грыбочкі, размясціліся невялічкія 
лаўкі гандляроў. Тут можна было 
набыць розныя прыгожыя рэчы 
з нацыянальным каларытам: ад 
свістуляк і абярэгаў да сапраўдных 
вышыванак і паясоў. Апроч таго, 
тут збіраліся дудары і скрыпачы, 
ладзіліся танцы, стралялі з лукаў, 
ды спаборнічалі на мячах. 

А прасоўваючыся ўсё далей і да-
лей, тыя наведвальнікі фэсту, што 
не былі заманены прыдарожнай 
карчмой, з яе абяцанкай смачна-
га піва, траплялі на месца правяд-
зення музычнай часткі праграмы, 
якую ў гэтым годзе агранізатары 
трымалі ў вялікім сакрэце. 
Распачалі яе, можна сказаць, ста-
ражылы беларускай фолк-музыкі, 
былыя гістфакаўцы БДУ – гурт 
“Стары Ольса”. Задавальняю-
чы публіку беларуска-літоўскімі 
сярэдневяковымі спевамі і ,жарту-
ючы, што ўсе яны ці то пра вайну, 
ці то пра піва, у канцы свайго вы-
ступу яны здзівілі наведвальнікаў 
выкананнем песні “The Beatles”, 

даказваючы такім чынам, што ўсё 
самае лепшае даўно прыдумана 
народам.  

Былі на фестывалі і маладыя 
выканаўцы, так сваёй харызмай і 
сваім незвычайным разуменнем 
фолк-музыкі публіку парадваў 
гурт “Vuraj”. Іх  дыск “Раёк”, 
дарэчы, ў гэтым годзе атрымаў 
званне лепшага фолк-альбома 
Беларусі. Выступаў гурт з Гомеля 
“Ягорава гара”, ды гурт “Altanka”. 
Многія былі засмучаныя тым, 
што ў гэтым годзе на фестывалі 
не пачулі “Троіцу”. Але наўрад 
ці хто-небудзь стане спрачац-
ца, што адной з найцікавейшых 
часткак фэсту стала асабістая 
праграма саліста “Троіцы” Івана 
Кірчука, прэзентацыя якой адбы-
лася не на галоўнай сцэне, а ва 
ўніяцкай царкве ў межах музея. І 
на якую так старанна запрашалі 
самых маленькіх наведвальнікаў 
фестывалю. 

Нягледзячы на тое, што 
“Камяніца” − беларускі фесты-
валь, прысутнічалі сярод запро-
шаных і замежныя госці : гурт 
Trad Attack! з Эстоніі, польскі 
калектыў Dzikie Jabłka, украінцы 
«Дримба Да Дзига». Усё адпавя-

дала словам Алега Скрыпкі: “У 
будучым не будзе нічога, акрамя 
музыкі”. Ні заморскія музычныя 
інструменты, ні мова не сталі 
бар’ерам для разумення музыкі 
нашых суседзяў. Усе калектывы 
былі аднолькава цёпла сустрэтыя, 
іх выступленні суправаджаліся 
танцамі ля сцэны, і завяршаліся 
гучнымі  апладысментамі. Дума-
ецца, кожны глядач змог знайсці 
штосьці сваё.  

Так ужо сёмы год  фестываль 
“Камяніца” не толькі аб’ядноўвае 
музыкаў розных краін ды аматараў 
фолкавых традыцый, але ў пер-
шую чаргу, служыць добрай 
нагодай, каб сабрацца разам з 
сябрамі ці сям’ёй: папіць, пад жы-
вую музыку, гарбаты на свежым 
паветры па-за межамі кавярняў і 
па-сапраўднаму дакрануцца да бе-
ларускай культуры, каб ў прыем-
най атмасферы адкрыць для сябе 
штосьці новае, а можа адкрыць 
штосьці новае ў сабе. 

Фолк-фэст “Камяніца” адбыўся!
Якасная музыка, танцы з беларускай Шакірай, традыцыйныя напоі і пры-

емная сяброўская атмасфера на фестывалі фолк-музыкі “Камяніца”.

 Таццяна Шылак

 фота Дз. Машэрава

ВОЛЬНЫ ЧАС
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Вітаю ўсіх аматараў спор-
ту! Спадзяюся, што вашы 

вакацыі былі такімі ж насычанымі 
спартыўнымі падзеямі, як і ў 
мяне. За апошні месяц накапілася 
шмат цікавага, якое заслугоўвае 
асаблівай увагі і выклікае непа-
дробны інтарэс.   

1. Перамога Марыны Арзама-
савай на дыстанцыі 800 метраў. 
Пасля праблемаў, якія ўзніклі ў на-
шых лёгкаатлетаў на Алімпійскіх 
гульнях у Лондане, дасягненне 
Марыны бачыцца яшчэ больш 
каштоўным. Арзамасава ў гэты 
перадалімпійскі год адна з тых, хто 
працуе на вяртанне нашай Радзіме 
статуса моцнай лёгкаатлетычнай 
краіны. Спартсменка ўжо паспела 
перамагчы на чэмпіянаце Еўропы 
ў мінулым годзе, а зараз перамагла 
на планетарным форуме ў Пекіне 
на дыстанцыі ў 800 метраў з вельмі 
добрым вынікам: 1:58:03 - адзін з 
лепшых рэзультатаў сезона ў све-
це. Віншуем, узяты курс на Рыа! 

2. Выхад Вікторыі Азаранка ў 
чвэрцьфінал US Open. Усе мы ве-
даем, што для Вікі гэта далёка не 
максімум. На жаль, далей прайсці 
не дазволіла Сымона Халеп, якую 
да гэтага Азаранка абодва разы 
перамагала ў папярэдніх сустрэ-
чах. Але з таго часу шмат што 
змянілася: румынка зараз займае 
другі радок у рэйтынгу і паказвае 
вельмі неблагі тэніс. Параза ў трох 
сэтах падвяла рысу пад выступам 
Вікторыі, пажадаем ей хутчэйша-
га вяртання на вяршыню сусвет-
нага рэйтынгу, а таксама вялікіх 
перамог.

3. Выхад БАТЭ і Дынама Мінск у 
групавы раунд еўракубкаў. Другі 
год запар мы маем унікальную маг-
чымасць, якая паціху становіцца 
традыцыяй бачыць у сябе дома 
лепшыя заходнія клубы. У гэтым 
годзе гэта Барселона, Рома, Байер 
і Вільярэал. Канешне, без нашых 
футбольных майстраў з Дынама 
Мінск і БАТЭ гэта было б немаг-
чыма.

4. Выхад БГК ім. Мяшкова ў 
гандбольную Лігу чэмпіёнаў. 
Прайшоўшы праз сіта адбору і 
перамогшы ў фінале кваліфікацыі 
славацкі Татран, брэстаўчане 
патрапілі ў групу да нямецкага 
Кіля, іспанскага Лограньё, фран-
цузскага ПСЖ, харвацкага За-
граба і македонскага Металурга. 
Старт у каманды выдаўся вельмі 
неблагі, БГК перамог Заграб 
вельмі ўпэўнена 34:22.  

5. Выступленне хакейнага Дынама 
Мінск у рэгулярным чэмпіянаце 
КХЛ. Пачатак гэтага сезона для 
нашых хакеістаў выдаўся склада-
ным, але ў гульцой атрымалася 
выйсці з гульнёвага крызісу і зараз 
“зубры” могуць глядзець у буду-
чыню больш упэўнена. Падтры-
маем жа зараз Дынама, гульцам 
асабліва патрэбна чаруючая ат-
масфера “Мінск-Арэны”!  

 Радзівон Мадатаў

5   
спартыўных 

падзей, 

пра якія 
нельга 

маўчаць

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

Тэл. +375447667057
E-mail: his.shur@gmail.ru.

Web: http://hist.bsu.by/studentam/pressa.html
Група ў «Вконтакте»: http://vk.com/public_nika 

Галоўны рэдактар:
Уладзіслаў ШУР

Нам.галоўнага рэдактара:
Вераніка КАСКО

Заснавальнік: Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі 

гістарычнага факультэта БДУ 

Дызайн і вёрстка: 
Ілля БАНЦЭВІЧ

Карэктары:
Вераніка Васільева

Вікторыя Макоўская
 Артур Кандраценка

Павел Маркун

Распаўсюджваецца на правах 
унутраннага карыстання 

(бескаштоўна)

Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 

рэдактараў.

N I K A 
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

Маё прывітанне, спадарства! «Лета, лета не ідзі!» - так і хочацца  закрычаць, але яно 
знікае не назаўсёды, яно вернецца. А зараз мы зноў сустракаемся са сваімі аднагрупнікамі, 
выкладчыкамі, навуковымі кіраўнікамі. Новы навучальны год абяцае вялікую колькасць 
уражанняў і незабыўных падзей. А я ў гэты светлы восеньскі дзень хачу вам падарыць трошкі 

цяпла і пазітыўнага настрою.

Папова А.Э. (студэнту):
— Вы же говорили, что не придете.

— А я пришел.

Панфілаў У.А.:
— Летит на мерседесе мужчина или, не дай Бог, жен-

щина.
— Мужчина характерного выгляда мониторит содер-

жание мусорного бака.

Спадзяюся, Вам спадабалася.
 Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за 
выкладчыкамі і студэнтамі  на маю электронную  скры-

ню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!

Кошалеў У.С.:
— Мы только и способны, что щупать.

Вот была Югославия, из которой вышли затем 
уродливые тельца, типа Хорватии.

Сосна У.А.:
— Ну пришли вы на свидание, а он говорит: «Я 

фашист!» И все, вы же теперь не сможете его лю-
бить!

Ларыёнаў Д.Г.:
— Нужно защитить диссертацию, чтобы уметь 

закрывать эту дверь тряпкой.

Томашава І.Р.:
— Жизнь человека - клетка. Искусство дает воз-

можность из этой клетки сигануть.
Про конную статую Марка Аврелия: «...лошадь 

гарцует, а всадник подкачал.» 
Лирическая скульптура - почти откровенный 

десерт.

Захаркевіч С.А.:
— Что в церковь, что в гипермаркет - ходить 

нужно.

КЛІА


