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Паліна Сяргееўна Курловіч – загадчыца кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, канды-
дат гістарычных навук, дацэнт, выдатны археолаг і проста добры чалавек. Якімі былі першыя раскопкі 
Паліны Сяргееўны? Чаму менавіта археалогія? І многае іншае вы дазнаецеся, калі прачытаеце артыкул!

Распавядзіце, дзе вы нарадзіліся, вучылі-
ся. Чаму вырашылі паступаць менавіта на    

гістфак?
Я нарадзілася ў Мінску. Скончыла тут гімназію 
№12. Дзесьці ў 10-м класе я вырашыла пасту-
паць на гістарычны факультэт і тады адразу 
вызначылася са спецыяльнасцю: я мэтанакіра-
вана паступала на археалогію. Яшчэ ў школе я 
пайшла ў клуб, дзе мы займаліся гістарычнай 
рэканструкцыяй. Потым у 10-м класе я выпад-
кова прачытала кніжку пра археолагаў і яшчэ 
больш захапілася гэтым. Абрала я ў выніку 

гістфак БДУ.

Ці былі выкладчыкі, якія вас натхнілі займац-
ца археалогіяй?

Напэўна, гэта было маё ўласнае жаданне, 
але калі я паступіла на гістфак, то ў мяне                          
А.А. Егарэйчанка чытаў археалогію, мне вель-
мі падабаліся яго лекцыі, таму я зусім не расча-

равалася ў сваім выбары.

Часта кажуць, што студэнцкія гады - самая 
вясёлая, натхняльная пара ў жыцці чалавека. 

Ці згодны вы з гэтым?

Я з гэтым цалкам згодна. Менавіта падчас ву-
чобы ва ўніверсітэце чалавек мае шмат сіл і 
часу, каб займацца рознымі цікавымі рэчамі. 
Акрамя наведвання заняткаў ёсць яшчэ час і 
на падарожжы, новыя знаёмствы, на дадатко-
вую працу ў бібліятэках. Можна кожны дзень 
даведвацца нешта новае і гэта сапраўды весе-
ла. Падчас студэнцтва, напэўна, завязваюцца 

самыя трывалыя сяброўскія зносіны.
Дарэчы, у нас была добрая група, мы вельмі 
сябравалі. Хоць я і была старастай нашай бела-
рускамоўная групы, але не думаю, што ў гэтым 
была мая заслуга. Мы рэгулярна ўсе збіраліся 
ў інтэрнэце, дзе ў нас былі розныя мерапрыем-
ствы. Так мы адзначалі Масленіцу: разам пяклі 
бліны, ладзілі гульні. Таксама разам наведвалі 

музеі, выставы і г.д.

Як гістфак змяніўся з моманту вашага выпу-
ску – 2012-га года? Ці адчуваеце нейкія асаблі-

выя перамены ў параўнанні з тым часам?
Першае, што змянілася – колькасць людзей, 
таму што калі я вучылася, то ў нас было шэ-
сць груп гісторыкаў: дзве беларускамоўныя і       

чатыры рускамоўныя.
Па-другое, мне падаецца, што мы больш рых-
таваліся да заняткаў у бібліятэках па кніж-
ках, бо ў нашыя часы інтэрнэт яшчэ не быў 
настолькі распаўсюджаны. Калі, напрыклад, 
трэба было рыхтавацца да семінараў, то езд-
зілі ў бібліятэку, замаўлялі кніжкі, сядзелі там 
і нешта выпісвалі, ксеракопіі рабілі. Зараз мне 
падаецца, што студэнты ўжо менш так робяць.

Што для вас значыць выкладаць гісторыю?
Я лічу, што гэта вельмі цікава і складана. Ціка-
ва, таму што калі выкладаеш будучым гісто-
рыкам-спецыялістам, то трэба самой увесь час 
імкнуцца даведвацца нешта новае, развівацца, 
шмат чытаць, распрацоўваць заданні. Але ў 
той жа час гэта вельмі складана, таму што гэта 

вялікая адказнасць.

ГАСЦЁЎНЯ
Ёсць нагода для гонару!

Інтэрв’ю з дацэнтам П. С. Курловіч
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Што, на Ваш погляд, з’яўляецца Вашым га-
лоўным дасягненнем у навуковай працы на 

дадзены момант?
Насамрэч мне вельмі складана нешта асобна 
вылучыць. Раней я займалася познім Сярэд-
нявеччам і раннім Новым часам. Па гэтым 
перыядзе я абараніла кандыдацкую дысерта-
цыю. Я даследавала шкляныя вырабы XVI–XIX 
стст. на тэрыторыі Беларусі: іх асартымент, 
храналогію, тыпалогію, тэхналогію вытворчас-
ці. І для вызначэння гэтага праводзіла раскоп-
кі Гуты ў Вілейскім раёне ў аграгарадку, які 
раней быў мястэчкам Ілья. Гэта ўнікальныя 
для тэрыторыі Беларусі даследаванні, таму 
што раней у нас такія аб’екты амаль ніхто не 
капаў, не вывучаў, і ўсё, што мы там знаходзілі, 

было новым для нашай археалогіі.

Зусім нядаўна вы сталі загадчыцай кафе-
дры археалогіі і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін. Што для вас змянілася як для                        

выкладчыка?
Увогуле, у нас на кафедры выдатны калектыў 
і ўсе мы ў добрых зносінах, таму, калі трэба 
вырашыць нейкія складаныя пытанні, іх мы 
вырашаем разам. Наш калектыў мяне моц-
на падтрымлівае, дзесьці дапамагае ў працы, 
таму я ў гэтым плане не заўважаю вялізных 
змен. Канешне, такія перамены ў маім жыцці 
былі даволі нечаканымі, таму я пакуль яшчэ        

прызвычайваюся да гэтага.

Ці маеце нейкія хобі? Любіце падарожнічаць?
Археалогія – гэта такая разнастайная праца, 
якая можа замяніць і хобі, і ўсё астатняе. Гэта 
і доўгія археалагічныя раскопкі, і разведкі з 
доўгім выездам на нейкія помнікі, і маляванне 

знаходак, і фатаграфаванне, і праца ў прын-
цыпе з гэтымі рэчамі. Але калі казаць пра 
хобі, то тут я вылучыла б на першае месца ме-
навіта падарожжы. Таму археалогія для мяне             

знаходзіцца на стыку працы і хобі.

Узгадайце самы цікавы выпадак з вашых архе-
алагічных вандровак.

Найперш мне ўспамінаюцца раскоп-
кі на паселішчы Падварынка (кіраўнік                                                     
А.А. Егарэйчанка, мае першыя раскопкі ў 

якасці супрацоўніка гістфака).
У нас быў практыкант, які вельмі не любіў пра-
цаваць. А на практыках ёсць правіла: калі сту-
дэнт знаходзіць каштоўную знаходку, ён можа 
атрымаць пазачарговы выхадны. Знаходак 
тады было мала. Але гэтаму хлопцу пашанца-
вала і ён знайшоў сапраўдны скарб: барацінкі 

XVII стагоддзя.
Увогуле, на маю думку, галоўнае ў экспедыцы-
ях і такіх вандроўках – гэта людзі! За ўвесь час 
я пазнаёмілася з вялікай колькасцю цікавых 

людзей. І я вельмі гэтаму рада!

Бліц-апытанка:
Любімы фільм

 «Раскоп».
Найлепшая прачытаная вамі кніга 
«Доўгая дарога дадому» В. Быкава.

Любімы музычны выканаўца/гурт
Tom Waits.

Лепшае месца ў Беларусі
Павілле.

Лепшае месца за мяжой 
Паўночная Баварыя.

Найважнейшыя рысы характару археолага
Упартасць, мэтанакіраванасць, спакой, цікава-

сць да ўсяго новага.

Ганна Бірук

ГАСЦЁЎНЯ
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Гісторыкі размаўляюць на мове фактаў

Гэта было даўно, але ўсё ж цікава пачуць: 
чаму ты абраў менавіта гістфак?

Дарэчы гэта пытанне на першым курсе я чуў 
часцей, чым словы «Добры дзень». У мяне 
было права паступлення на гістфак без ЦТ дзя-
куючы дыплому рэспубліканскай алімпіяды. 
Зразумела, вучыцца на бюджэце лепш, чым на 
платным. Вось я і скарыстаўся гэтай магчымас-

цю і не шкадую аб сваім рашэнні.

Які ўспамін студэнцтва ты лічыш лепшым?
На самой справе, складана вылучыць нешта 
адно. Напэўна, той раз, калі мы з трэцяй гру-
пай выйгралі факультэцкі капуснік у 2018 год-
зе. Было шмат радасці, смеху і слёз. Мы гулялі 
ўсю ноч, а я яшчэ і нагу падвярнуў пад раніцу. 
Адзін з лепшых дзён у маім жыцці, чаго ўжо 

там.

Што табе запомнілася з перыяду куратар-
ства капусніка гістфака?

Мяне заўсёды здзіўляла, як такі невялікі фа-
культэт, як наш, ішоў у авангардзе ўніверсітэц-
кага капусніка. Я шчыра лічу, што наперадзе ў 

гістфака будзе яшчэ шмат перамог і цудоўных 
выступленняў.

Ты нейкі час вучыўся за мяжой. Раскажы пра 
свой вопыт.

Вучыўся я ў Цюбінгенскім універсітэце, па 
праграме ERASMUS+1 чатыры з паловай меся-
цы. Гэта было з кастрычніка па люты 2020 года. 
Цюбінген – маленькі, утульны нямецкі гара-
док, быццам са старонак каляднай казкі. Там 
было вельмі весела! Жыў у паволжскіх немцаў, 
хадзіў на вечарынкі з бразільцамі, распавядаў 
амерыканскім індзейцам пра Беларусь і часта-
ваў усіх без разбору журавінамі ў цукры. Ну 
і ангельскую мову крыху падцягнуў. Карацей 

суцэльнае задавальненне.

Якія заўважыў адрозненні ў сістэме                           
адукацыі?

Калі казаць пра вучобу, то навучальная сістэ-
ма там пабудавана так, што студэнт абірае 
сабе прадметы і атрымлівае за іх балы. У тыд-
зень у мяне было толькі каля дзевяці лекцый і 
семінараў, асноўную частку працы даводзіла-
ся выконваць самастойна. Нямецкая мадэль 
прадугледжвае паглыбленае вывучэнне ціка-
вых для цябе дысцыплін, беларуская ж – глы-

бокае вывучэнне ўсёй гісторыі.

Якія планы ў цябе на будучыню? Ці жадаеш 
застацца на гістфаку?

Пайду ў аспірантуру, калі атрмаецца, вядома! 
Хацелася б яшчэ панапісваць усякага цікавага 
пра англамоўную гістарыяграфію гісторыі Бе-
ларусі і разам з гэтым па-старэчаму парадавац-
ца поспехам падрастаючых першакурснікаў. 
Вядома ж, гэта я пра нашу каманду капусніка 

БДУ.
1 ERASMUS+ – гэта праграма Еўрапей-
скага Саюза, накіраваная на падтрымку су-
працоўніцтва ў галіне адукацыі і прафесійна-
га навучання моладзі. Адна з мэт праграмы 
– развіццё мабільнасці і культурных сувязяў 
студэнтаў і выкладчыкаў.

Віктар Шадурскі – магістрант гістфака БДУ, куратар капусніка БДУ-2021, проста вясёлы і абаяльны 
хлопец. Карэспандэнт нашай газеты пагутарыў з Віктарам і дазнаўся шмат цікавага. Складана змясці-

ць усё ў адзін артыкул, але мы паспрабуем!
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Што яшчэ цікавіць цябе акрамя гісторыі? 
Чым займаешся ў вольны час?

Вельмі цікаўлюся доўгім сном і смачнай ежай, 
люблю пачытаць што-небудзь па ваеннай 
гісторыі, па мінскім спальным раёнам пагу-
ляць. Увогуле, захапляюся жыццём ва ўсёй 
яе разнастайнасці, як нас вучыць мульцік 
«Душа». У маі ажанюся – а чаго мне губляць? 
Потым, можа, паралельна ў IT падамся і Ягора 

Пташніка з сабой забяру.

Раскажы, які цікавы выпадак здарыўся з та-
бой падчас тваёй вучобы на гістфаку?

Напэўна, той выпадак, калі я на другім курсе 
спакойна атрымаў залік па прадмету Улад-
зіміра Сяргеевіча Кошалева. Мы з ім выдатна 
пагаварылі, а потым ён патэлефанаваў май-
му бацьку і сказаў, што на залік я не прый-
шоў. А цяпер вось пішу пад яго кіраўніцтвам 
магістарскую працу. На самой справе вельмі      

паважаю яго, унікальны прафесіянал.

Чаму вырашыў пайсці ў магістратуру? Што 
паўплывала на такое рашэнне?

Хацелася трохі падоўжыць сабе студэнцкую 
маладосць. Ды і наогул магістратура праляце-

ла ой як незаўважна.

Ці любіш падарожнічаць?
Люблю. Асабліва шмат я падарожнічаў у дзя-
цінстве. Калі быў у Цюбінгене, мае беларускія 
сябры ўвесь час ездзілі то ў Швейцарыю, то ў 

Страсбург, то ў Мюнхен. А я сядзеў у сябе ў 
гарадку, шпацыраваў па лясах мясцовым, ды 
ў рускую краму за згушчаным малаком хад-
зіў. Па-першае грошы эканоміў, а па-другое 
ва ўсіх гэтых месцах я калісьці ўжо бываў. Дык 

навошта плаціць больш?

Бліц-апытанка
Тры любімыя выкладчыкі гістфака?

Усіх люблю, асабліва з роднай кафедры сусвет-
най гісторыі новага і навейшага часу. Але 
калі выбіраць, то справядліва будзе асабліва 
вылучыць тых, хто вучыў мяне з часоў май-
го дзявятага класа: Сяргея Барысавіча Кауна 
і Сяргея Сяргеевіча Аляксандравіча, ну і без 

Вольгі Барысаўны Келлер, вядома, нікуды.
Самая карысная парада для студэнтаў

Вучыце замежныя мовы.
Якія тры жахі гістфака табе прыйшлося пе-

ражыць падчас вучобы?
Першы, другі і трэці дні археалагічнай прак-

тыкі. Але нічога, потым ўцягваешся.
Тваё любімае месца на гістфаку?

Кафедра гісторыі новага і навейшага часу

.
Ніка Васілевіч
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Культура Японіі скрозь прызму часу

Культура кожнага народа самабытная і 
ўнікальная. Культура – паняцце шырокае. 
У сваю чаргу любая культура дзеліцца на 
матэрыяльную і духоўную. Матэрыяльная 
культура – гэта адзенне, зброя, грошы і іншыя 
артэфакты. Духоўная культура – рэлігія, нор-
мы этыкету, паняцце этыкі, адным словам, ўсё, 
што звязана з пачуццёвым і духоўным успры-

маннем навакольнага свету.
Японскі народ стварыў своеасаблівую унікаль-
ную культуру. Матэрыяльная культура Японіі 
– гэта нацыянальнае каларытнае адзенне, про-
стая архітэктура, разнастайная нацыяналь-
ная кухня, дзіўная зброя і экіпіроўка, грошы, 
прадметы мастацтва. Пераходным звяном 
вылучаюцца музычныя інструменты і музыка, 
садоўніцтва, тэатр, баявыя мастацтвы. А ду-
хоўная культура Японіі – гэта рэлігія, філасо-

фія, эстэтыка, этыка.
Традыцыйнае нацыянальнае адзенне япон-
цаў – кімано. Стылістыку кімано японцы пера-
нялі з Кітая і адаптавалі пад свой густ. З цягам 
стагоддзяў адзенне не перажывала сур’ёзных 
змен, як гэта відаць па даспехах самураяў. 
Прычоска таксама мела вялікае значэнне. Не-
каторыя прычоскі маглі насіць толькі людзі з 

пэўнага саслоўя.
Японская архітэктура заўсёды зыходзіла з мер-
каванняў кліматычных і геалагічных асабліва-

сцяў Японіі. Пры гэтым захоўвалася кітайская 
стылістыка, якая зноў жа была адаптаваная 
пад Японію. Частыя землятрусы паўплывалі 
на асаблівасць нацыянальнай архітэктуры: 
японцы доўгі час будавалі хаты з лёгкіх кан-
струкцый, якія пры разбурэнні можна было 
з лёгкасцю зноўку сабраць. Трэба адзначыць, 
што ў традыцыйных хатах японцаў зімой вель-
мі холадна. Затое ў спякоту дастаткова кам-

фортна.
Нацыянальная кухня Японіі – адна з самых 
унікальных і своеасаблівых. Вельмі моцна 
адрозніваецца ад, напрыклад, кітайскай кухні, 
дзе ў асноўным пераважаюць вострыя стра-
вы, і выкарыстоўваецца абжарка прадуктаў. 
Японская кухня – гэта яднанне з прыродай. 
Марское размяшчэнне Японіі таксама паў-
плывала на кухню: яна характарызуецца на-
яўнасцю вялікай колькасці морапрадуктаў,                        

якія ў асноўным ўжываюцца сырымі.
Нацыянальнай валютай Японіі з 1869 г. з’яўля-
ецца йена. Маецца 6 наміналаў манет і 3 
наміналу банкнот. Да ўвядзення йены ў перы-
яд рэстаўрацыі Мейдзі, сёгун Такугава Иэясу 
ўвёў іншую грашовую сістэму. Грошы былі 

розных відаў: рё, моммэ, каммон, хікі, мон.
Японія – радзіма шматлікіх баявых маста-
цтваў: кендзюцу, кенда, іайдо, кюдо, ярідзюцу, 
нагінатадзюцу, каратэ, айкідо, дзюдо, дзюдзю-
цу і іншыя. Сёння яны вельмі папулярныя не 

толькі ў Японіі, але і ў іншых краінах свету.
Традыцыйная зброя японцаў таксама                      
разнастайная. Гэта танто, вакідзасі, кодаті, 
катана, таті, но-Даці, нагамакі, нагіната, яры, 
юмі і т. д. Для тых, хто цікавіцца гэтай тэмай, 
японская культура стане вельмі займальнай 

для вывучэння.
Традыцыйныя выяўленчыя мастацтвы япон-
цаў вельмі вытанчаныя. Яны прадстаўлены 
ў выглядзе гравюр, пейзажаў, каліграфіі. Каб 
адчуць асаблівасці японскай культуры дастат-
кова зірнуць на творы мастацтва: тут і яд-
нанне з прыродай, пераемнасць традыцый,                   

разнастайнасць стыляў.
Традыцыйныя музычныя інструменты япон-
цаў самыя разнастайныя. Пералічым толькі 

Зусім нядаўна Студсаюз гістфака запусціў новы праект, у рамках якога ў студэнтаў з’явілася магчы-
масць чытаць лекцыі аб культурах розных рэгіёнаў. Першая лекцыя была прысвечана культуры Японіі. 

Спецыяльна для нашых чытачоў мы публікуем кароткі канспект спікера.
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некаторыя. Ударныя: тайка, цудзумі. Струн-
ныя: сямісэн, біва, кокю, кота. Духавыя: хічы-

рыкі, сякухаті, фуэ.
Тэатр на працягу розных эпох выконваў важ-
ную ролю ў культуры Японіі. У выніку сфар-
мавалася нават некалькі яго відаў: кёгэн, но, 

кабукі.
Традыцыйныя рэлігіі – сінтаізм і будызм. 
Часцей за ўсё сярод насельніцтва назіраец-
ца камбінаванне догмат сінтаізма і будызму, 
што вельмі зручна для вернікаў. Сінтаізм – 
першапачатковая рэлігія Японіі, заснаваная 
на анімізме. Будызм у сваю чаргу прыйшоў з 

Кітая і моцна перайначыўся ў Японіі.
Філасофія японцаў мае прамую сувязь з рэлі-
гійнасцю. Яскравы прыклад такой сувязі – раз-
уменне жыцця і смерці. Японцы лічаць, што 
жыццё кароткае і далікатнае. Сакура – яркае 
праява гэтай філасофіі: яна расквітае прыго-

жа, але на кароткі час.
Цікава, што нават садоўніцтва выпрабавала 
моцны ўплыў дзэн-будызму. Так японскі сад 
фарміруецца згодна з эстэтыкай дзэн па праві-
лах фэншуй. Эстэтыка ў сваю чаргу заснавана 
на паняццях сабі і вабі. Што перакладаецца як 

імкненне да прастаты і прахласьці.
Этыкет мае важнае значэнне ў жыцці японцаў. 
Ён таксама знаходзіцца пад уплывам рэлігіі. 
Адсюль у японцаў і прынята здымаць абутак, 
уваходзячы ў дом. Паклоны, паводзіны за ста-
лом – усё рэгламентуецца этыкай, заснаванай 

на павазе і ветлівасці.
Такім чынам, Японія – дзіўная краіна, куль-

тура якой фарміравалася на працягу доўгага 
часу і працягвае гэта сёння. Сукупнасць цэ-
лага шэрагу асаблівасцяў і традыцый вылу-
чае культуру японцаў сярод іншых і з другога 

боку раскрывае гісторыю народа.

Рэкамендуем!
Сайты 

http://www.nippon-gatari.info/ – цікавы блог, 
прысвечаны японскай мове. Тут вы знойдзіце 
шмат карыснай інфармацыі аб лексіцы і гра-

матыке мовы. 
http://www.nihongo.aikidoka.ru/ – сайт з ан-
лайн-урокамі для вывучэння японскай мовы, 

японскіх іерогліфаў і тэматычных тэкстаў.

Кнігі для вывучэння мовы
С. У. Майдонава «Поўны курс японскай мовы»
Т.Б. Рэзнікава «Слоўнік мовы японскіх жэстаў»

Кнігі аб Японіі
У. Аўчыннікаў «Сакура і дуб»

Х. Сато «Самураі»
Я. Цунэтомо «Хагакурэ»

Гістарычныя дарамы
«Міямото Мусасі»

«Аповесць аб Гэндзі»
«Сем бітваў Ягю Дзюбэя»

Данііл Моргун
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Час падводзіць вынікі

Мова – гэта вялікі народны скарб. 
Яе нельга не паважаць, як нельга 

не паважаць родны народ
Іван Мележ

Зусім нядаўна Таварыства беларускай мовы на-
шага факультэта зладзіла конкурс творчых ра-

бот “Шляхі да роднай мовы”. Да вывучэння роднай 
мовы кожны прыходзіць па-рознаму, аднак усе 
шляхі правільныя. Галоўнае, што чалавек абірае 

менавіта яе.
Хтосьці бачыць родную мову ў фотаздымках, тво-
рах беларускіх класікаў, гісторыі сваёй краіны ці 
паўсядзённым жыцці. Мова мае розныя вобразы, 
але яна ва ўсіх выпадках застаецца любай і дарагой 

сэрцу.
Сёння мы прадставім вам працы перамож-
цаў у намінацыях “Мае думкі” і “Родная мова ў                        

фотаздымках”.

Кірыл Даўматовіч, студэнт 2 курса, 4 групы
Кірыл вырашыў выказаць свае думкі на паперы. Так 

з’явілася эсэ «Гісторыя ў наваколлі».
Салігоршчына – гэта соль, лясы, рэчка Рутка і         ад-
зін з самых маладых гарадоў Беларусі – Салігорск. 
Жыхары пачынаюць яе з заснавання горада ў 1958 
годзе. Але, калі прыгледзецца, то можна заўважы-
ць, што Салігоршчына – гэта не толькі соль, «Бела-
руськалій» і «Купалінка», але і курганы дрыгавічоў 
паблізу ад горада, адна з прац вядомага савецка-
га скульптара Андрэя Бембеля – помнік Леніну і,      

нават, магчымая Радзіма славян!
Беларускі край вельмі багаты на гістарычныя мяс-
ціны, дзе ажывае гісторыя і да гэтага часу. На-
прыклад, Навагрудак – першая сталіца Вялікага 
Княства Літоўскага або Нясвіж, які зачароўвае 
спадчынай Радзівілаў. У гэтых месцах «прасцей» 
любіць гісторыю, пазнаваць гісторыю, стаць гісто-
рыкам. У гэтым плане горад 1958 года, здавалася 
бы, праігрывае. Але і ў Салігоршчыны ёсць свая 
гісторыя, якая пачынаецца з легенд пра злыдня-ча-
радзея, які схаваў ад мясцовых жыхароў усе багац-
ці, якія цяпер служаць «візітнай карткай» Салігор-
ска. Гэта і адно з самых ранніх паселішчаў славян, 
якіх прыцягнулі гэтыя жывапісныя края яшчэ аж 
у IV стагоддзі! Гэта і велічна размешчаныя курга-
ны дрыгавічоў, якія глядзяць у напрамку горада. 
Дарэчы, дрыгавічы жылі і ў недалёкай вёсачцы 
Пагост, жыццё ў якой працягвае кіпець і па гэты 
дзень, не гледзячы на ўсе няўгоды і цяжкасці. Ле-

гендамі і таямніцамі ахутана маёнтак Кальск, які 
ў XIX стагоддзі належыў дваранам Каржанеўскім. 
Усе гэтыя месцы аб’ядноўвае адно – гісторыя сха-
вана, таму яна і не бачна, не вядома. Яна схавана ў 

зямлі, у памяці мінулых людзей, але яна ёсць!
Я пагаджуся, што гэта не жывапісныя вуліцы           
Гародні і нават не менш легендарны сусед Салі-
горска – горад Слуцк. Але, калі прыгледзецца, то 
можна ўбачыць гісторыю і ў мясцовых пейзажах, і 
ў мясцовых вёсках, і ў самім горадзе. Можна ўбачы-
ць гісторыю не менш легендарную і захапляльную. 
Можна ўлюбіцца ў яе, заўважыўшы гісторыю ва 
«ўдзірванелым кургане векавечным», пры гэтым не 
ведаючы жывапісных гістарычных мясцін Гародні 
ці Нясвіжа, Навагрудка або Слуцка. Салігоршчына 
– гэта не толькі соль «Беларуськалія», але і «соль» 

гістарычная, якую трэба проста заўважыць.

Міхаіл Дзірко, студэнт 1 курса 4 групы  
Міхаіл вырашыў свае аўтарскія фотаздымкі да-
поўніць цытатамі з твораў Максіма Багдановіча. 
Як казаў Міхаіл Стральцоў: «Багдановіч, побач з 
Купалам і Коласам, — то трэцяе вымярэнне, без 
якога немагчыма перспектыва. З Багдановічам 
нам стала далёка відаць ва ўсе канцы свету. Калі б 
пражыў ён больш, хто ведае, чым маглі б мы быць 

сёння».

«Фотапрачытанне твораў                                                                       
Максіма Багдановіча»
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Суполка “Варта” ТБМ на гістфаку выражае 
падзяку ўсім удзельнікам конкурсу, а такса-
ма рэдакцыі газеты “Nika” за размяшчэнне 

матэрыялаў.

Аляксандра Мядзведзева,
старшыня ТБМ гістфака
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27-ага лютага ў ліцэі БДУ адбылася першая 
гульня серыі (зімовая адборачная). Да ста-
годдзя БДУ было і прысвечана спаборніцтва 
паміж факультэтамі і іншымі ўніверсітэцкімі 
адзінкамі. Фінал адбудзецца восенню. Адбор 
на апошні турнір праводзіцца па вынікам ад-
борачных серый, якіх агулам усяго тры: ужо 

мінулая зімовая, вясновая, ды летняя.
Адборачны турнір вядзецца наступным чы-
нам: каманды гуляюць дваццаць чатыры пы-
тання ШДК на працягу дзвюх тураў, па выніку 
каторых першыя восем з іх змагаюцца ў 
“Брэйн-рынгу” за квіток у фінал, які гаранту-
юць толькі першыя чатыры месца па выніках 

ужо гэтай гульні.
Усяго ў зімовым турніры прынялі ўдзел шас-
наццаць каманд. Пятнаццаць з якіх ад розных 
факультэтаў БДУ і адна ад Ліцэя БДУ. Ва-
шай увазе падаем поўны спіс каманд-удзель-
нікаў: “Пасажыры” – юрыдычны факультэт; 
“Токсікі” – зборная ФСК і факультэта жур-

налістыкі; “Вырвана з кантэксту” – факуль-
тэт журналістыкі; “Турысты Вялікай сямёркі” 
– ФМА; “Астро но міста, baby!” – фізічны фа-
культэт; “Чыксы Грамадзянскага Кодэкса” – 
ФМА; “Матрыярхат” – юрыдычны факультэт; 
“Urbi et orbi” – ваенны факультэт; “Фаэтон” 
– ФПМІ; “Арыентацыя поўнач” – ФГіГ; “Па 
блаце Пікаса” – зборная каманда біялагічнага 
факультэта, ФПМІ і КРВП; “Querty Tarantino” 
– ФПМІ; “Дзеці Гедыміна” – гістарычны фа-
культэт; “Кракадзіл у крэсле” – Ліцэй БДУ; 
“Ьуъ” – ФПМІ; “Новы німбус” – эканамічны 

факультэт.
Не лішнім будзе і згадаць вынікі гэтай серыі 
гульняў. Месцы размеркаваліся наступным 
чынам: 1 месца заняла каманда ад Ліцэя БДУ 
“Кракадзіл у крэсле”, 2 месца заняла каманда 
ад ФГіГ “Арыентацыя поўнач”, 3 месца заня-
ла зборная ФСК і факультэта журналістыкі 
“Токсікі”, 4 месца сышло камандзе гістарычна-

га факультэта “Дзеці Гедыміна”.

Што такое “Што? Дзе? Калі?”, напэўна, ведаюць усе. Але мы яшчэ раз нагадаем. Перш за ўсё гэта інт-
электуальная гульня, знаёмая ўсім па аднайменнай тэлегульне. У межах акцыі “100 мерапрыемстваў да 
стагоддзя БДУ” быў распачаты Чэмпіянат па інтэлектуальным гульням “БДУ-100”. І каманда нашага 
факультэта “Дзеці Гедыміна” паспела добра сябе праявіць! Мы, прадстаўнікі каманды “Дзеці Гедымі-

на”, падзелімся з вамі на гэтых старонках сваімі ўражаннямі і ўспамінамі.

Што? Дзе? Калі? і “Дзеці Гедыміна”



Для нашай каманды такі вынік быў вялікай 
радасцю! Нашым капітанам і ідэйным нат-
хняльнікам з’яўляецца старшы выкладчык 
Каўн Сяргей Барысавіч. Састаў каманды: сту-
дэнты 1 курса Артамонаў Павел, Макееў Ілля, 
Кухарэнка Арцём, студэнты 3 курса Калькоў 

Уладзіслаў, Мацейка Ілля.
Датычна нашага факультэта, удзел у “Што?Д-
зе?Калі?” не стаў чымсьці нечаканым. Тут, у 
сценах дзе тварыў і працаваў У. І. Пічэта, ка-
манды і турніры па дадзенай інтэлектуаль-
най гульні праходзілі здаўна. Аднак з цягам 
часу гэтая цікавасць стала згасаць. Каманды 
трэніраваліся рэдка, турніры праходзілі такса-
ма не часта. Але ўдзел у серыі гульняў да ста-
годдзя БДУ ўдыхнуў новае жыццё ў гэты рух.
Пасля ўдалага выступлення наша каманда 
адразу прайшла ў фінал. І мы вельмі старан-
на рыхтуемся і трэніруемся, каб таксама добра 
сябе паказаць на наступных гульнях. Ну, а па-

куль вы можаце пажадаць нам поспехаў!

П. Б. Артамонаў
Я гуляў у ШДК яшчэ дзесьці з класа, мабыць, 
восьмага. У маёй роднай 36-ай гімназіі Мінска 
ў нас было цэлых дзве каманды: “Old Town” і 
“Радыяктыўныя масоны”. Паспеў я пабываць і 
там, і там, але больш часу гуляў за “масонаў”. 
Для мяне не было дзівам тое, што мяне за-
прасілі ў каманду гістфака. Вопыт у мяне ўжо 
быў, ды гульню я гэту даволі любіў. Каманда 
збіралася годная, але вельмі не хапала нам часу 
на тое, каб хоць неяк падрыхтавацца. Упер-
шыню сабраліся мы разам літаральна за дзень 
да гульні, трэніровачна адгулялі некалькі пы-
танняў, ды і разышліся, з поўным адчуваннем 
таго, што з такімі поспехамі нам не ўзяць нават 
дзясятага месца. Новым камандам, каб добра 
і суладна працаваць, неабходна, як гавораць 
у ШДК, “згуляцца”; патрэбен час на тое, каб 
кожны чалец зразумеў сваё месца і выконваў 
неабходную ролю. Але ў наступны дзень, у 
дзень гульні, адбыўся нейкі неверагодны цуд, 
па-іншаму і не казаць. Уся каманда, як адзіны 
механізм, працавала ва ўсю моц і стабільна 
брала адно пытанне за адным, зрэдку “асеква-
ючыся”. Так мы прайшлі да фінальнага іспыту 
на “Брэйн- рынгу”, але там ужо недахоп часу 
адгуляў сваю ролю, таму занялі мы толькі ча-
цвертае месца. Вось так наша каманда-аднад-
зёнка, якая не разлічвала нават і на дзясятае 

месца, няўрокам прайшла ў восеньскі фінал. 
Гэта агромністы патэнцыял, які трэба развіва-
ць. Асобнае дзякуй Сяргею Барысавічу Каўну, 
які згадзіўся гуляць з намі і добра выконваў   

капітанскую ролю.

І. А. Макееў
Калі мяне запрасілі ў каманду факультэта для 
ўдзелу ў спаборніцтве, я крыху здзівіўся. Вопыт 
гульні ў “Што?Дзе?Калі?” у мяне быў невялікі. 
З’яўляючыся вучнем гімназіі, я гуляў і навед-
ваў трэніроўкі вельмі рэдка. Але ў выніку ўсё 
ж пагадзіўся. Мне здалося, што гэта велізарны 
вопыт і вялікі гонар, быць часткай каманды 
любімага факультэта. Перад зімовай серыяй 
гульняў мы крыху патрэніраваліся, размерка-
валі ролі. На мяне была ўскладзена сур’ёзная 
праца. Мая задача – запісаць пытанне, калі вя-
дучы яго агучвае, каб потым у выпадку неаб-
ходнасці агучыць яго яшчэ раз, а таксама я фік-
сую наш адказ, пазначаю правільны ён ці не. 
Дадзеная роля на мяне злёгку ціснула, бо гэта 
вялікая адказнасць, але падчас гульні мы адзін 
аднаго падтрымліваем, гэта вельмі дапамагае. 
Што датычыцца ўражанняў ад гульні, гэта 
складана апісаць. Я быў усхваляваны, паколь-
кі прадстаўляў свой факультэт. Адначасова з 
гэтым адчуваеш нейкі драйв і зарад эмоцый, 
асабліва, калі нашыя адказы былі правільнымі. 
Гэта пачуццё эйфарыі ў мяне было яшчэ, на-
пэўна, суткі. Я, прыехаўшы дадому, быў яшчэ 
на гульні. Гэта неверагодны вопыт і ўражанні.

Павел Артамонаў, Ілля Макееў
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Меркаванні аўтараў могу-
ць не супадаць с пазіцыяй 

рэдактараў

  NIKA

Засумавалі? Значыць надышоў час пачытаць некалькі выразаў нашых выкладчыкаў.

Студэнт: «Я не магу даць канкрэт-
ны адказ на гэта пытанне».
Д. Г. Ларыёнаў: «Адказ атрыма-
ны!»

Д. Г. Ларыёнаў на семінары

«Але гэтыя кнігі напісаныя не ар-
хеолагамі, а журналістамі. Якія, 
як кажуць, любяць хайпануть».
Вайтовіч А. В. пра кнігі па раннес-
лавянскім культурам і іх аўтараў

.

«Гугл акаўнт - штука карысная. А 
можа вы захочаце стварыць свой 
Youtube-канал і стаць блогерамі?»

А. А. Прыбаровіч

«Пытанне ў тым, што за спісванне 
на іспыце індульгенцыі не будзе, 
гэта факт».

О. І. Малюгін


