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Таямніца Крыжа 
альбо 

вяртанне Слуцкага 
Евангелля

Літаратуразнаўца, крытык, пу-
бліцыст, празаік, перакладчык 
і, вядома, наш, беларускі ча-
лавек – Адам Мальдзіс.

Ст. 3

Пра 
невядомае...

23-24 красавіка ў сце-
нах гістфака прайшла 
канферэнцыя на тэму 
“Грамадзянскае насель-
ніцтва ў перыяд Другой 
сусветнай вайны ў архіў-
ных матэрыялах, дасле-
даваннях і ўспамінах”. 

С. 2

Калі б вы 
жадалі 
жыць?

Мы абедзьве займаемся сярэднявеччам, але 
жыць у ім не жадалі б: антысанітарыя, паразіты 
і дрэннае віно. Сучаснасць для гісторыка такса-
ма не камільфо. А ўсё XX стагоддзе любому бе-
ларусу, рускаму ці немцу што жахлівы сон: хто 
б жадаў апынуцца, скажам, у 30-40-ыя гг.? 

С. 10

Чэмпіянат свету па ха-
кеі - 2014 падышоў да 
свайго завяршэння...

С. 6

Шайбу!
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Пры ўзгадванні пра вы-
зваленне Беларусі перад 
вачыма паўстае вобраз 
салдата савецкай арміі, 
аперацыі “Баграціён”. Гэта 
так, але не да канца. Для 
паўнаты малюнку чагосьці 
не хапае. Тыя, што зма-
галіся з ворагам у тыле і 
на акупаваных тэрыторы-
ях, штодзённа цярпелі і 
пакутавалі, прыцягваюць 
увагу менш і часта заста-
юцца “за кадрам”.

23-24 красавіка ў сце-
нах гістфака прайшла 
канферэнцыя на тэму 
“Грамадзянскае насель-
ніцтва ў перыяд Другой 
сусветнай вайны ў архіў-
ных матэрыялах, дасле-
даваннях і ўспамінах”. 
Сустрэча вылілася ў цэлы 
шэраг навуковых і куль-
турных мерапрыемстваў, 
прыцягнуўшы да сябе ўва-
гу замежных даследчы-
каў, выкладчыкаў гістфа-
ка і звычайных студэнтаў, 
стаўшы значнай падзеяй 
красавіка на факультэце. 
Напэўна, будзе правільна 
сказаць, што цэлы тыд-
зень прайшоў пад знакам 
канферэнцыі: падрых-
тоўка была заўважная ад 
пачатку тыдня. Можна 
было без цяжкасці назіра-

ць як за станам 
выкладчыкаў, 
занепакоеных 
арганізацыяй, 
так і дзейнас-
цю студэнтаў, 
п р ы н я ў ш ы х 
актыўны ўд-
зел не толькі 
ў працы, але і 
ў правядзен-
ні мерапрыем-
ства.

П а ч а т а к 
канферэнцыі 
прыцягнуў да 
сябе ўвагу ад-
крыццём выставы “Край 
мужнасці і славы”, якая 
сапраўды стварыла ат-
масферу падзеі, аб’ёмна 
і маштабна разгортваючы 
тэму Вялікай Айчыннай. 
Выстава была арганіза-
вана Дэпартаментам па 
архівах і справаводстве 
Міністэрства юстыцыі РБ, 
які не застаўся ў баку ад 
актыўнага ўдзелу ў кан-
ферэнцыі. Нельга абыйсці 
ўвагай і не ўзгадаць пра 
дапамогу Данільчэнка А. 
В. (прарэктар па вучэбнай 
працы БДУ), Адамушка У. 
І. (дырэктар Дэпартамен-
та па архівах і справавод-
стве Мінюс РБ), д-р Поссе-
келя Ральфа (кіраўнік 

аддзелу праграм 
“Памяць, адказ-
насць і будучы-
ня”), Аношка 
А. Н. (старшы-
ня грамадскага 
аб’яднання “Уза-
емаразуменне”).

Далей развіц-
цё канферэн-
цыі праходзіла 
ў звычайным 
накірунку: слу-

халіся пленарныя дакла-
ды, і пачалася праца на-
вуковых секцый.

Трэба адзначыць, што 
пэўную ступень жывасці, 
якая выгадна адрозніва-
ла канферэнцыю ад ін-
шых падобных мера-
прыемстваў, унёс паказ 
дакументальнага фільму 
рэжысёраў Корш-Сабліна 
і Садковіча “Вызваленне 
савецкай Беларусі”. З мо-
цнай творчай выразнас-
цю, якая ўласціва толькі 
кіно, на экране разгар-
нуліся падзеі вызвалення 
краіны ад захопнікаў.

Наступны дзень кан-
ферэнцыі адзначыўся ла-
гічным працягам дзейна-
сці секцый і сімвалічным 
падвядзеннем вынікаў.

Разгарнуўшы невядо-
мыя старонкі гераічнай 
барацьбы народа, кан-
ферэнцыя засталася ў 
мінулым, пакінуўшы пра 
сябе ўспаміны і прыпад-
няўшы пласт тых падзей.

Уладзіслаў Шур

Пра невядомае…
Амаль сем дзясяткаў гадоў таму вайна  пакінула тэрыторыю Беларусі 

- зруйнаваную, пагарджаную. Зараз надзвычай цяжка ўявіць усю знач-
насць і велічнасць падзеі і гэта… напэўна, добра, таму што такое могу-
ць зрабіць толькі людзі, якія былі сведкамі і ўдзельнікамі тых падзей. 
Нам жа застаецца сапраўды няшмат: толькі не забывацца дзякаваць, што 
жорсткае выпрабаванне пазбегла нас, і культываваць аб ім успаміны.
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Адам Іосіфавіч шмат 
зрабіў для сваёй Радзімы 
і на гэтым не спыняецца. 
Зараз гэтаму паважанаму 
прафесару ажно 81 год – 
але пры гэтым ён паспеў 
прывітаць нас сваім пры-
ходам і цікавым распове-
дам пра нацыянальныя 
каштоўнасці.  Дарэчы, 
Мальдзіс прыклаў нама-
ганні да пошукаў Слуцка-
га Евангелля.  Зараз яно 
вярнулася на Беларусь 
– найкаштоўнейшы куль-
турны помнік, які разам з 
крыжом Ефрасінні Полац-
кай знік з Магілёўскага 
дзяржаўнага музея ў 1941 
г.  Але што сталася са свя-
тыняй полацкай князёўны 
Прадславы  пакуль нічога 
не вядома. Існуюць тры 
галоўныя версіі знікнен-
ня нацыянальнай рэліквіі: 
заходняя, або «нямец-
ка-амерыканская» версія; 
усходняя, або маскоўская; 
і мясцовая, або полацкая 
версія. Іх выразна і сфар-
муляваў беларускі вучо-
ны, які ўжо сорак гадоў 
займаецца пошукамі Кры-

жа. І менавіта  
гэтыя гісторыі 
студэнты і вы-
кладчыкі  мелі 
гонар слухаць 
з першых вус-
наў.

Артур Кан-
д р а ц е н к а 
( с т а р ш ы -
ня Тавары-
ства белару-
скай мовы на 
гістарычным 
факультэце), 
2 курс 1 гру-
па:

“Мерапрыемства зада-
лося з самага пачатку, бо 
прыйшло шмат людзей. 
Адам Восіпавіч Мальдзіс 
задаў тон сустрэчы, за-
цікавіў прысутных такімі 
тэмамі, што не было на-
ват сорамна за тое, што 
не ведаеш. Дзякуючы 
яму, студэнты і выклад-
чыкі даведаліся пра пата-
емныя старонкі гісторыі, 
бо ён сведка шматлікіх 
падзей. Што датычыцца 
арганізацыі, то амаль усё 
атрымалася. Былі міні-

мальныя пра-
блемы, але 
яны спраўна 
ліквідаваны. 
Дзякуй вялікі 
Адаму Мальд-
зісу за сустрэ-
чу - доўгіх 
гадоў жыцця 
гэтаму выбіт-
наму чалаве-
ку.”

Н а д з е я 
Емяльянава, 
4 курс 2 гру-
па:

“Пра сустрэчу я даве-
далася раптоўна і адразу 
загарэлася ідэяй абавяз-
кова наведаць лекцыю 
такога знакамітага ву-
чонага. Наведала і зусім 
не расчаравалася!  Адам 
Мальдзіс ужо чалавек ста-
лага ўзросту, але коль-
кі энэргіі, натхнення – ён 
дасць фору нават маладо-
му! Цікавы расповед да-
паўнялі жарты, усмешкі 
слухачоў у адказ.  Наву-
ковец прачытаў лекцыю 
пра лёс крыжа Еўфрасін-
ні Полацкай, бо гэта са-
праўды цікава абсалютна 
кожнаму беларусу. Гісто-
рыі вучонага аб сустрэчах 
з выбітнымі людзьмі, яго 
вандроўках, зрабілі су-
стрэчу незабыўнай.”

А, ўвогуле, ці ведаеце 
вы, “Як жылі нашы прод-
кі ў XVIII ст.” і ці бывае 
“Восень пасярод вясны”? 
Калі не, то не будзе ліш-
нім прачытаць гэта ў ад-
найменных кнігах аўтара.

Саладкевіч Ганна

Таямніца Крыжа альбо 
вяртанне Слуцкага 

Евангелля

Літаратуразнаўца, крытык, пу-
бліцыст, празаік, перакладчык 
і, вядома, наш, беларускі чала-
век – Адам Мальдзіс. У аўторак, 
6 траўня, на гістарычным фа-
культэце адбылася сустрэча з 

гэтым слынным творцай. І трэба аддаць належнае кафедры крыніцазнаў-
ства, асабліва М. Ф. Шумейка,  і Таварыству беларускай мовы на факультэ-
це “Варта” – дзякуючы іх аб’яднанню мерапрымства адбылося (мы памя-
таем і пра Андруся Такінданга, і Юрыя Жыгамонта, Зміцера Жбанава з яго 
“філаматамі” і чароўнай рыжай спадарыняй Аленай і інш.)

Май 2014 (№48)
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Дзе? в.Заказель, Драгічанскі раён, Брэсцкая воб-
ласць.
Што? Каплічка-пахавальня Ажэшкі.
Капліца-пахавальня была пабудавана ў 1849 
г. архітэктарам Францішкам Яшольдам. Гэты 
помнік неаготыкі можна смела назваць адным з 
найпрыгажэйшых на тэрыторыі Беларусі. Нават 
крыху пагрозлівы такі архітэктурны шэдэўр не 
пакідае абыякавымі нікога. 
Як дабрацца? З Драгічына рэйсавымі аўтобу-
самі, якія ходзяць 4-5 разоў на суткі.

Дзе? в. Сынкавічы, 
Зэльвенскі раён, 
Гродзенская воб-
ласць.
Што? Царква 
Святога Міхаіла 
Архангела.
Помнік культур-
на-абарончай 
познегатычна-рэ-
несанснай архітэк-
туры, адна з пер-
шых крэпасцяў 
Вялікага княства 
Літоўскага. 
Існуе легенда, што 

царкву пабудаваў Вітаўт у знак удзячнасці за 
выратаванне ў зэльвенскіх лясах ад пагоні Ягай-

ла. Але сучасныя мастацтвазнаўцы і гісторыкі не 
згодны з прыгожым паданнем і лічаць, што храм 
быў пабудаваны ў пачатку XVI ст., магчыма, на 
грошы Канстанціна Астрожскага.
Як дабрацца? Са Слоніма на рэгулярным рэйса-
вым аўтобусе.

Дзе? м. Камаі Пастаўскага раёну Віцебскай воб-
ласці.
Што? Камайскі касцёл Іаана Хрысціцеля.
Касцёл з’яўляецца помнікам абарончага дой-
лідства. Будаўніцтва храму пачалося ў 1603 г. і 
скончылася ўжо ў 1606 г. па фундацыі героя Хо-
цінскай бітвы Яна Рудоміна-Дусяцкага. Галоўная 
асаблівасць храму ў тым, што ён ніколі не зачы-
няўся, і гэта ўлічваючы яго ўнушальны ўзрост – 
звыш за 400 год. 
Як дабрацца? З Пастаў на рэйсавым аўтобусе, 
але папярэдне неабходна ўзяць дазвол у камен-
датуры г. Паставы, бо тут пачынаецца памежная 
зона.

Дзе? п. Жылічы 
Кіраўскага раёну 
Магілёўскай воб-
ласці.
Што? Палацавы 
комплекс Булгакаў 
“Дабосна”.
На пачатку ХІХ ст. 
на гэтай тэрыторыі 

быў узведзены ўнушальны па памерах палацавы 
ансамбль з паркам, у якім размесціліся шматлікія 
скульптуры і іншыя не менш цікавыя аб’екты.

Захапленне вакол нас
Як часта здараецца, што мы адпачываем у Турцыі, але ніводнага разу не вандравалі па роднай 
Беларусі. Зараз я дакажу, што засталося шмат цікавых мясцін на мапе нашай краіны, дзе мы 
абавязкова мусім апынуцца.
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Палац – са-
мая выбіт-
ная пабудова 
комплекса. З 
усіх яго бакоў 
разасла лася 
ў форме ча-
тырохкутніка 
м а л я ў н і ч а я 
алея. Палац 
выкананы згодна класіцы гэтага перыяду.
Асабліва цікавымі для турыстаў будуць летнія ке-
саніраваныя столі, што захаваліся ў залях.
Як дабрацца? Ад Кірава тры разы на дзень ходзі-
ць аўтобус да пасёлка.

Дзе? в. Чырвоны Бераг у Жлобінскім раёне Го-
мельскай вобласці.
Што? Палац Гатоўскіх.
Маёнтак існаваў тут з пачатку ХІХ ст. У 80-ыя 
гады яго набыў генерал-лейтэнант Гатоўскі. Хут-
ка ён даруе яго сваёй дачцэ Марыі ў якасці пасагу 
на вяселле. Яе муж, Вікенцій Альфонсавіч Ко-
зел-Паклеўскі, і стаў чалавекам, што вызначыў 
лёс сядзібы.
Як дабрацца? З Мінска на цягніку да станцыі 
“Чырвоны Бераг”.

Дзе? г. Стоўбцы, 
Мінская воблас-
ць.
Што? Му-
зей-сядзіба Якуба 
Коласа “Акінчы-
цы”.
Сёння Акінчыцы 
- гэта ўскраіна Стоўбцаў. А больш за 100 год таму 
была асобнай вёскай. Яна вядомая тым, што тут 
нарадзіўся народны паэт Беларусі Якуб Колас.  На 
тэрыторыі сядзібы турысты могуць пабачыць на 
ўласныя вочы дом класіка беларускай літаратуры, 
амбар, калодзеж і склеп.
Большасць рэчаў (мэбля, кошыкі, посуд, куфры, 
калыска) маюць амаль аднолькавы ўзрост з хатай. 
Для наведвальнікаў мемарыяльная экспазіцыя 
была адчынена ў 1982 г. За 32 гады тут паспелі 

пабываць турысты з розных краін свету.
Як дабрацца? З Мінска на электрацыі да станцыі 
“Стоўбцы”.
Дзе? г. Мінск, вул. Казінца, 54.
Што? Сядзіба Ададуравых “Белае лецішча”.
Існуе некалькі версій аб паходжанні маёнтка. Па 
адной з іх сядзіба была ва ўладанні памешчыка 
Куросава, які пабудаваў вёску Курасоўшчына. 
Па іншай яе пабудаваў Ададураў, які ў той час быў 
кіраўніком Любава-Роменскай чыгункі. Сядзіба 
насіла назву “Засценкі Ададурава”.
Згодна трэцяй версіі, наяўнасці сядзібы мы аба-
вязаны М. Рогаву, кандыдату натуральных навук.
З 1990 г. у будынку знаходзіўся Цэнтр беларуска-
га фальклору, але зараз далейшы лёс сядзібы не 
вырашаны. Тым не менш, “Белая лецішча” пры-
ваблівае турыстаў і дае магчымасць пазнаёміцца з 
беларускім мастацтвам.
Як дабрацца? Ад станцыі “Дружная” на 27 тра-
лейбусе да прыпынку “Белае лецішча”.

Анастасія Новак
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Адна з галоўных заслуг 
Чэмпіянату, на мой по-
гляд, —  гэта тое, што ха-
кеем у той ці іншай ступені 
пачалі цікавіцца людзі, 
якія дагэтуль былі да яго 
абыякавыя. Нават чала-
век, які не глядзеў матч, 
досыць часта на наступ-
ны дзень пытаўся ў зна-
ёмых: «Ну што, як нашы 
згулялі?» А людзі,  якія 
спачатку спрабавалі неяк 
матываваць сваю абыяка-
васць да таго, што адбыва-
ецца, маўляў «я хакей не 
гляджу, мне ўсё роўна», 
напрыканцы Чэмпіянату 
проста “павалілі” на мат-
чы  ў спорт-бары, фан-зо-
ны і зоны гасціннасці. 
Навошта? Каб адчуць ат-
масферу свята, весялосці 
і яднання (і пару бутэлек 
бясплатнай «кока-колы» 
атрымаць. Так,  прыемная 
спадарожная дробязь).

 Тут ты па-сапраўдна-
му пранікаешся спартыў-
ным настроем. І не важна, 
што многія наваспечаныя 
фанаты называлі перы-
яды таймамі і з цяжкас-
цю ўяўлялі сабе правілы 
гульні. Якое гэта мае 
значэнне, калі забіваецца 
шайба і натоўп  падыма-
ецца ў адзіным парыве. 
Ты ўжо не заўважаеш, як 
скандуеш разам з усімі 
«Верым у каманду!», « 
Хэй, хэй, беларусы, бела-
русы»,  «Патрэбны гол! », 
«Толькі  перамога» і г. д. А 
гэта, пагадзіцеся,  дараго-
га каштуе.

Чэмпіянат не прайшоў 
і міма гістфаку. Многія з 
нашых студэнтаў былі ва-
ланцёрамі, камусьці паш-
часціла жыць побач з фан-

вёскай.
«Усё арганіза-

вана даволі до-
бра,  — дзеліцца 
сваімі ўражан-
нямі ад  Чэмпія-
нату адна з такіх 
шчаслівак, жы-
харка 11-га 
інтэрнату, Яна 
Мацюшава (4 
курс).  —  Кожны 
дзень праходзяць 
канцэрты, заўсё-
ды для гасцей працуюць 
крамы, ёсць дзе паесці ды 
папіць. Госці ў большасці 
прыемныя людзі. Асабліва 
латышы. Дрэнна аргані-
завалі толькі студэнцкае 
жыццё. Канцэрты да 2 
гадзін ночы кожны дзень 
не даюць адпачыць, але, 
што больш крыўдна — 
наш каменданцкі час ніхто 
не адмяняў. Атрымліваец-
ца, у студэнтаў пад носам 
разварочваецца  вяселае 
дзеянне, а яны не заўсёды 
могуць у ім паўдзельніча-
ць. Бюракратыя заціскае 
гайкі.  Канцэрты добрыя 
-асабліва што былі ў па-
чатку. Мне падабаецца, 
што выступаюць не нашы 

«знакамітасці» кшталту 
Алехно ды Агурбаш, а пры-
язжаюць не ўсім вядомыя 
кавер-бэнды ды спяваю-
ць як сусветныя хіты, так 

і нам вядомыя расійскія 
песні, украінскія і г. д. А 
пасля 12 ночы прыязжаю-
ць мінскія дзі-джэі».

Вось так весела пра-
ходзіла жыццё пад вок-
намі інтэрнату № 11. Але 
Чэмпіянат скончыўся. І 
паўстае надзвычай віда-
вочнае пытанне: дык што 
ж сапраўды аб’ядноўвае 
нашу краіну і наш народ? 
Айчынная гісторыя? Безу-
моўна, так павінна быць. 
Праблема ў тым, што 
значная частка белару-
саў,  выхаваная ў савец-
кіх рэаліях,  мае пра яе 
даволі цьмянае ўяўленне. 
Мова? Але іх у нас дзве. І 
на рускай размаўляе пе-
раважная частка насель-
ніцтва. Адказ просты: 
нішто на сённяшні дзень 
так не яднае і не радні-
ць беларусаў, як спорт. 
Калі наша зборная забівае 
шайбу ў вароты Германіі, 
Латвіі, Швейцарыі, Расіі ці 
каго б там ні было, гана-
рыцца нават самы заўзяты 
сноб. Вось ужо сапраўды: 
“О Спорт, ты свет!” 

Санько Вікторыя

Шайбу! Чэмпіянат свету па хакеі - 2014 падышоў да свайго 
завяршэння. Гульцы і фанаты раз’едуцца, прыкупіўшы 
сувеніры, якія ўжо застаяліся; у   стужках навінаў сацы-
яльных сетак яшчэ прамільгне пара пацешных фотаз-

дымкаў  кшталту «Сустрэла фанатаў Фінляндыі. Вясёлыя хлопцы. Шкада, 
што Чэмпіянат скончыўся», а потым увагу беларускай грамадскасці пры-
цягне што-небудзь новенькае. Так звычайна і бывае, і гэта заканамерна. 
І хай ўражанні ад гэтага спартыўнага першынства і паблякнуць з цягам 
часу, але цалкам выкрэсліць з памяці гэтае мерапрыемства ўжо даклад-
на не атрымаецца. Таму што на такое забыцца немагчыма.

Май 2014 (№48)
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Я думаю, кожны чалавек лю-
біць вандраваць. І як бы там не 
крычалі розныя дамаседы пра 
ўтульнасць канапы ды магчы-
масці ўсё паглядзець па “Ды-
скавэры”, усё мы ў глыбіні душы 
рамантычныя вандроўнікі. 
Безумоўна, вандраваць можна 
па-рознаму. Хтосьці папросту 
ідзе ў турфірму, і працаўнікі 
апошняй арганізоўваюць  умо-
вы для адпачынку. Хтосьці сам 
купляе квіткі, браніруе гатэль і 
едзе сабе з задавальненнем. А 
хтосьці выбірае рызыкоўныя 
віды спазнання свету. Напры-
клад, паездкі спынам. Мы ж з 
сябрамі ўзялі пакрыху ад усяго 
і (пэўна, мы ў гэтым не першыя) 
развіваем імправізацыйны від 
ванровак. Вось пра яго я і хачу 
распавесці.

Увогуле, вандраваць я пачала 
не так даўно. Канешне, былі экс-
курсіі яшчэ са школы, але гэта не 
зусім тое. Паступіўшы ва ўнівер-
сітэт, я пазнаёмілася з такімі 
“вар’яцкімі” людзьмі, што зразу-
мела – жыць можна яшчэ больш 
весела. Аднойчы адзін хлапец 
са старэйшых курсаў распавёў 
гісторыю пра невялікую паездку 
з сябрамі ў электрацыі ў невядо-
мы горад. Дакладней, горад быў 
вядомы, але ён не быў першапа-
чаткова выбраным за пункт пры-
быцця. Проста яны купілі квіткі 
ў пэўным накірунку, а высадзілі-

ся там, дзе 
спадабалася. 

Гэта гісто-
рыя крану-
ла мае “ры-
з ы ко ў н ы я ” 
рысы харак-
тару. І вось, 
п р ы к л а д -
на праз год 
(можа кры-
ху болей) я і 
сама рашы-
лася на такое. 
Запрасіўшы 
колькі сваіх 
сябровачак, мы купілі квіткі 
да Барысава. Была зіма. Снегу 
ляжала па калена. Мы вылезлі 
на нічым не прыкметным пры-
пынку. Але нешта нас туды цяг-
нула. І вось тры дзяўчыны (на 
невялікіх, але абцасах) стаяць 
фактычна сярод лесу. Наперадзе 
поле, вецер, завіруха...

У выніку мы, з румянымі на 
марозе шчокамі, абсыпаныя сне-
гам, задаволеныя да немагчы-
масці і з незлічонай колькасцю 
фотаздымкаў прыехалі ў Мінск. 
Па дарозе дамовіліся абавязкова 
паўтарыць такую вось імправі-
зацыю. 

Потым былі яшчэ паездкі. 
Кожная з іх, безумоўна, чымсьці 
запомнілася. Нават, калі мы вы-
скоквалі з вагона ў зусім глухім 
месцы, беларускае хараство, 

б а г а т а я 
на віды 
прырода 
ды звы-
ч а й н а 
цудоўнае 
надвор’е 
не давалі 
нам су-
маваць і 
ні ў якім 
разе не 

расчароўвалі. 
Канешне, такі від вандровак 

не для ўсіх. Многія могуць ска-
заць, што гэта не сур’ёзна. Як 
жа так? Без запланаванага кан-
чатковага пункту (хаця б!), без 
мэты (кшталту, паглядзець на 
Брэсцкую крэпасць) і без плану? 
Але ў гэтым і соль такіх вандро-
вачак. Яны дапамагаюць хутка 
арыентавацца ў сітуацыі, пры-
маць рашэнні, дапамагаць ад-
зін адному і не губляцца. Такія 
вандроўкі заўсёды даюць нейкія 
новыя пачуцці, думкі і, канеш-
не, натхненне. А самае прыем-
нае, безумоўна, яны прыносяць 
вялізную асалоду! Гэта ж такая 
разрадка пасля тыповых “пра-
цоўных будняў”. 

Карацей, усё гэта выбар кож-
нага асобнага чалавека. Але, 
калі вы таксама любіце па жыцці 
імправізаваць і можаце бяскон-
ца любавацца нашай прыгажэй-
шай Радзімай – міласці просім! 
Шматлікія нязведаныя дагэтуль 
мясціны чакаюць вас.

Поспехаў вам і новых ура-
жанняў!  

Яна Мацюшава

Стоп - выходзім!
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Героі артыкула: Аляк-
сей Друпаў і Пятро Мар-
чанка – можа і не могу-
ць пахвастацца тым, што 
бачылі Зямлю пачынаючы 
ад Артыкі і скончваючы 
Антарктыдаю, але вандра-
валі шмат. Як спосаб яны 
абралі аўтаспын.

Як ты пачаў вандра-
ваць?

Пятро Марчанка (5 
курс): Мяне бацькі ўво-
гулі нікуды не вазілі. Калі 
мне было 16 год, я па-
ступіў у Гомельскі ліцэй. 
Са сваім суседам па інтэр-
нату мы зразумелі, што 
трэба спазнаваць свет, 
але грошаў не было, таму 
пачалі ездзіць спынам.

Які быў твой першы 
вопыт вандровак?

Аляксей Друпаў (5 
курс): Гэта было даў-
но, яшчэ ў школе. Я тады 
пачынаў цікавіцца фар-
тыфікацыяй, вось мне 
нехта са знаёмых і сказаў: 
“сядаеш на электрацыю 
да станцыі Зялёнае, да-
лей ідзеш наперад, спра-
ва горка, на ёй ДАК, ну ты 
ўсё пабачыш”. Узяў сябра 
і зрабіў усё, як сказана. 
Горку не знайшоў, затое 
знайшоў Заслаўе. 

Якім чынам ты ван-
друеш?

Аляксей: Любым. Спын, 
цягнікі, на аўто з сябрамі, 
люблю пешу хадзіць. Хіба 

што аўтобусамі грэ-
бую, бо яны ў нас 
вельмі дарагія (за 
выключэннем па-
ездак ў горадзе). 
Імкнуся спланава-
ць вандроўку так, 
каб прайсціся кіла-
метраў 15-20, бо 
пешая вандроўка 
заўжды карысна.

У якіх мясцінах 

ты быў?
Аляксей: Аб’ехаў 

больш за палову раёнаў 
Беларусі, што цікава, са-
мым поўным па наведа-
насці рэгіёнам з’яўляецца 
паўночна-заходняя Бела-
русь. З цікавых мясцінаў 
давялося пабываць на 
вадаспаце на рацэ Вята, 
у пячоры на Гінькавым 
возеры, у ракетных шах-
тах і кіруючых бункераў 
часоў Халоднай вайны. 
Уразіў Мікашэвіцкі кар’ер 
сваімі памерамі.

Узгадай самую ціка-
вую прыгоду

Аляксей: Гледзячы 
што лічыць прыгодай. 
Падчас свайго першага 
свядомага аўтаспыну пад 
Карэлічамі спыніў пьяна-
га кіроўцу і нават абрад-
ваўся, што хутчэй даедзем 
да Наваградку, а ў выніку 
сутыкнуліся з трактарам 
праз некалькі кіламетраў, 
прычым так, што машыну 
ўжо наўрадці адновіш.

Давялося аднойчы 
ночыць у пакінутай сяд-
зібе, у якой калісьці га-
сціў Генрых Сінкевіч і 
дапісваў свайго “Пана Ва-
ладыеўскага”. Пікантнасці 
дадавала тое, што да ня-
даўняга часу гэтая сядзіба 
была псіхічнай лякарняй 
для дзяцей.

Пятро: Быў я летам у 
Сочы. Там пазнаёмся з 
варамі. У нас была спрэч-
ка ці з’яўляецца іх жыц-
цё  правільным. За ча-
тыры гадзіны я даказаў, 
што яны не правы. Зранку 
яны мяне скруцілі і ўзялі 
палку, каб ізбіць. Я адчу-
ваў, што не магу дастаць 
ножык з патайной кішэні. 
Але яны між сабою пасва-
рыліся, што са мною рабі-
ць. У выніку адпусцілі са 
словамі, што я жыву не па 
іх паняццям. Пасля гэтага 
я сачу, што і каму казаць.

Галоўнае не баяцца
Шмат хто з вас, шаноўныя чытачы, напэўна, глядзеў 

на атлас і марыў аб’ехаць увесь свет. Але здзесніць мару 
атрымаецца толькі ў адзінак, бо ёсць шмат перашкод: 
грошы, час, веданне моў...

Май 2014 (№48)
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Распавядзі, як 

ездзіў у Мурманск.
Пятро: Гэта было два 

гады таму, зімой. Тады 
былі добрыя маразы. Са 
мною паехалі мае адна-
групнікі, але дабраліся 
толькі да мяжы, там я з’е-
хаў, а яны доўга чакалі 
папуткі, змерзлі і вярнулі-
ся дамоў. Мяне падвозіў 
мужчына, які ехаў з Прыд-
нястроўя, ды распавядаў 
пра сітуацыю ў рэгіёне. 
Мы даехалі да Піцера, там 
я павінен быў ночыць у 
спыншчыкаў з вялікім ста-
жам, калі яны пачулі пра 
маю ідэю, то сказалі, што 
я памру. Але, усё ж такі, 
ранкам я выехаў. Было 
-15 градусаў. Становішча 
ўскладняла тое, што курт-
ка ў мяне была вясенняя. 
Пад Петразаводскам мяне 
падабралі дагістанцы, 
сказалі, што я магу ў іх за-
ночыць. Яны былі вельмі 
гасцінныя, накармілі мяне. 

Зранку завязлі на 
шашу, далі 1000 расійскіх 
рублёў і дапамаглі злаві-
ць фуру. На вуліцы было 
– 27 градусаў. Нагадваю, 
я быў у вясенняй курцы. 
З дальнабойшчыкам да 
месца прызначэння мы 
ехалі 25 гадзін, тэмпера-
тура была -37 градусаў. 
На працягу 100 км нічога 
няма. Уяўляеш, ты едзеш, 
а вакол толькі твая фура. 
Побач прывіды засыпаных 
машын. На трасе да Мур-
манска дагэтуль працую-
ць рэкіты. Сістэма вельмі 
простая. Працуюць дзве 
канторы, калі ты заязжа-
еш першы раз, то плоціш 
1000 рублёў, табе даю-
ць візітку і потым плоціш 
толькі па 300 руб. Іншая 
“кантора” цябе не кранае. 
Але яны робяць і карыс-
ныя справы. Напрыклад, 
калі нешта зламалася, то 
можна ім патэліць, яны 
прывязуць інструменты.

Што ты цікава-
га бачыў у горадзе?

Пятро: 
Горад вы-
сечаны ў 
с к а л а х , 
п а м і ж 
ш к л о м 
на вок-
нах мох. 
Быў на 
п е р ш ы м 
а тамным 
ледаколе 
“ Л е н і н ”. 
Там ёсць 
а д з і н 
кляштар. 
Увогуле я прабыў 
там чатыры дні. 
Трапіў на Свята 
сонца. Тэмпіра-
тура была – 29 
градусаў, а калі я 
з’язжаў, то даход-
зіла прыкладна 
да – 35 градусаў. 
Калі я вярнуў-
ся ў Беларусь, 
то тут усе скард-
зіліся на маразы, 
але я іх не адчу-
ваў. Зараз магу 
хадзіць у лёгкай куртцы.

Распавядзі, як ты хад-
зіў пешшу ў Стоўбцы.

Пятро: Гэта была мая 
другая стокіламетроўка. 
Трэніроўка ў мяне была, 
бо па начах я шпацыраваў 
па Мінску. Першыя 50 км 
гэта Мінск-Івянец, я прай-
шоў за 9 гадзін, ні разу не 
спыніўшыся. У мяне там 
быў абед. Думаў, што да-
лей будзе ісці лёгка. Але 
я памыліўся. Ішоў 10-ы 
км, 10 хвілін адпачываў. 
Пасля 80 км я перастаў 
адчуваць сваё цела, мой 
мозг пачаў адключацца, 
я вельмі замёрз. Каб усё 
яшчэ адчуваць сябе, я стаў 
вельмі хутка пераключаць 
думку. Самымі складанымі 

былі апошнія 10 км. На 97-
ым км я вырашыў спыніц-
ца і злавіць папутку, але, 
як назло, я выбраў марш-
рут, дзе машыны амаль не 
ходзяць. Таму я прыняў 
рашэнне, што трэба кіда-
ць маё жыццё на вуліцы. 
Калі я падышоў да Стоўб-
цаў, то мне хацелася 
ўпасці на калені. На элек-
трацыі я даехаў да Мінска.

Пажаданне да пачына-
ючых вандроўнікаў.

Пятро: Галоўнае не ба-
яцца і разумець людзей. 
Заўжды трэба зразумець, 
што чалавек ад цябе жадае.

Кацярына Дзегцярова
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Увага! Паўтараць шмат з таго, што было напіса-
на ў артыкуле, можа быць небяспечна для жыцця 
і здароўя. Мы не займаемся прапагандаю.  Мэта 
артыкула – азнаямленне незвычайнымі прыго-
дамі цікавых людзей.

Рэдакцыя газеты “Ніка”
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Пакуль у сусед-

няй краіне ствараец-
ца гісторыя, я сяжу на 
гаўбцы і чытаю кнігу 
пад назваю «Suedtirolin 
G e s h i c h t e u n d 
Gegenwart». Яна, 
тоўстая і грунтоўная, 
бяспрэчна падтры-
моўвае мяне ў сонным 
стане, акурат для вы-
ходнага. І раптам ся-
род нейкіх графаў Май-
нхардаў сустракаецца 
мне выраз «Gesellschaft 
in kontrollierter 
Gemuetlichkeit» ці “гра-
мадства ў стане ўтула, 
які магчыма кантраля-
ваць”. Нічога не нагад-
вае? Так аўтар апісавае 
эпоху Бідэрмайера.

Гэта быў час аса-
блівага стылю, які 
атрымаў назву па 
псеўданіму нямец-
кага паэта Людвіка 
Эйхродта. Ён назы-
ваў сябе ў часопісах 
“Гатлібам Бідэрмаерам”, 
што значыць прастадуш-
ны спадар Майер. Тады 
на змену гераічнаму ам-
піру прыйшла эпоха ўту-
ла, простага шчасця, ку-
фарочкаў і засушаных 
кветачак. Прагрэсіўнае 
чалавецтва пагарджала 

гэта як мяшчанства, 
але досыць хутка,  
калі кантралюемы 
ўтул змяніўся спа-
чатку рэвалюцыяй 
1848 года, потым 
жахамі капіталізма, 
і, нарэшце, бяскон-
цымі войнамі, пра 
Бідэрмайера пачалі 
ўзгадваць з сумам. 
Якім простым, яс-
кравым і ўтульным 
быў свет пасля па-
разы Напалеона.

Пытанне ціка-
вае, і я вырашыла 
абмеркаваць яго. 
Запытала ў сва-
ёй навуковай кіраўніцы: 
«Спадарыня І.Г., а ў які 
час вы б жадалі жыць?». 

Мы абедзьве займаем-
ся сярэднявеччам, але 
жыць у ім не жадалі б: 
антысанітарыя, паразіты 
і дрэннае віно. Сучасна-
сць для гісторыка такса-
ма не камільфо. А ўсё XX 
стагоддзе любому белару-
су, рускаму ці немцу што 

жахлівы сон: хто б 
жадаў апынуцца, 
скажам, у 30-40-
ыя гг.? «Бідэрмай-
ер» , - прагучала 
мне ў адказ. Які 
такі Бідэрмайер, 
калі побач Напа-
леон, Рэвалюцыя, 
«залаты век Ка-
цярыны», эпоха 
Бісмарка на худы 
канец - які прастор 
для славалюбівай 
молодзі, якога 
маштаба фігуры, 
якія здзяйсненні!? 
Безумоўна, я па-
чала спрачацца. 
І.Г. паблажліва 
паслухала мяне, 
але яе было не пе-
раканаць. «Пагу-

тарым праз дзесяць год»,  
- пачула я ў адказ.

Дзесяць год не прайшло, 
але я ўсё больш пачынаю 

разумець тое, што 
мела на ўвазе мая 
выкладчыца. Нейкі 
сярэднявечны рускі 
летапісец сярод за-
пісаў пра набегі, за-
сухі, павадкі і міжў-

собіцы пад адным з гадоў 
раптам запісаў: «Цішыне 
быць». Якім няшчасцем 
гэтая цішыня прадстаўля-
ецца для гісторыкаў, жур-
налістаў, маладых сла-
валюбцаў і прагрэсіўных 
дзеячоў і якім павінна яна 
быць жаданым становіш-
чам для ўсіх астатніх.

Што характэрна, цішы-
ню заўжды пагарджалі. 
Менавіта пра яе казалі, 
што не было больш под-
лага часу за брэжнеўскі 
застой. Антынародны 
рэжым, цемрашальства, 
палітычнае праследванне, 
карупцыя. Гэта з аднога 
боку. А з іншага? «Цішыне 
быць». Машынкі, леціш-
ча, паходы, летам - мора, 
узімку - Парк Горкага, Жан 
Жак і гд. Проста happyend 
- абывацельскі рай. Дык 
вось, я запытваю вас (не-
адносна да будучых змен), 
а які час вы выбіраеце? 

Кацярына Сматрына

Калі б вы 
жадалі жыць?

Май 2014 (№48)
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Доброта и ласка лишь в глазах 

твоих…
Лет далёких сказки,
Мифы старых книг -

Доброты и ласки 
Не нашёл я в них.

Все перечитал
Я книги по искусству,

Но не повстречал
В них я эти чувства.

Книги по истории,
Научные труды -

В них одни теории,
Полные воды.

Позабыты сказки,
Не читаю книг. 
Доброта и ласка

Лишь в глазах твоих... 
2007

Сергей Есенин
Называй меня пьяным артистом,

Дебоширом, глупцом - кем угодно.
Я не даром прослыл скандалистом,

А быть может таков от природы.

Называй ты меня, как хочешь,
И ругай меня, если надо.

Только знай, что мне хочется очень
Лишь твоим любоваться нарядом.

Я не вор, я поэт бездомный.
Не вини меня в смертных грехах.
Я готов для тебя мир огромный
Подарить без остатка в стихах...

Я не верю, что толку нету
Для тебя от моих стихов.

Не жалею, что стал поэтом;
Жаль, что много в стране дураков.

Я несу свою тяжкую ношу,
За Россию несу этот крест.
Ни за что я его не брошу,
Не покину родных я мест.

Я останусь с тобой навеки,
Ты моя Золотая Русь!

Я останусь твоим поэтом,
Даже если совсем сопьюсь... 

2005

Прекрасней всего прекрасного на-
земле

я люблю созерцать закаты,
наблюдать, как садится солнце,

радуюсь радуге полосатой
и дождю, что стучит в оконце.

как пленительны небосводы,
лес и поле, луга и реки,

как прекрасны дары природы
по сравнению с человеком.

и не счесть всей земной красоты,
но недавно открылось мне,
что прекрасней именно ТЫ

всего прекрасного на Земле!
2012

Все дороги приводят в Рим?
все дороги приводят в Рим -

это полная ерунда:
что бы кто тебе ни говорил,

всё докажут тебе года...

...поезд тронулся, и вокзал
без тебя опустел в толпе...

помнишь то, что тебе сказать
на прощание я успел?

к твоим волосам и глазам
сердцем прочно усвоен путь,

по-другому уже нельзя:
ноги сами к тебе идут.

путь с тобою – неповторим,
путь любви - это к счастью путь!

все дороги приводят в Рим?
Нет! дороги к Тебе ведут... 

2012

Андрэй Тарканеўскі 
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12 NIKAКЛІА

Галоўны рэдактар: 
Кацярына ДЗЕГЦЯРОВА 
Нам. галоўнага рэдактара: 
Уладзіслаў ШУР
Карэктары: Ганна САЛАДКЕВІЧ 
Георгій БУЛАТАЎ
Заснавальнік :  
Студэнцкая Рада па якасці адукацыі 
гістарычнага факультэта БДУ        
Дызайн і вёрстка: 
Яна МАЦЮШАВА

Журналісты:
Уладзіслаў Шур
Ганна Саладкевіч
Анастасія Новак
Вікторыя Санько
Яна Мацюшава
Кацярына Дзегцярова
Кацярына Сматрына
Андрэй Тарканеўскі
Карына Кротава 
Адрас рэдакцыі: г. Мінск, вул. Чырво-

наармейская, 6.
Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй рэдактараў.  
Вашы заўвагі,  прапановы  дасылайце 
на адрас:
 katya.degtyare@mail.ru. 
http://vk.com/public_nika hist.bsu.by 
=>cтуд жиз=>пресса Тэлефануйце: 
+375298129669 (Кацярына) Тыраж 299 
экз.

Дзень добры, шаноўнае спадарства! Зараз вас чакае гарачая пара –  здача залікаў 
і экзаменаў. Вядома ж, хваляванні яшчэ тыя! Але спадарыня Кліа  вырашыла вас 

падтрымаць і  нагадаць, што нашы выкладчыкі  самыя лепшыя, і самі любяць пажар-
таваць са студэнтамі. Таму залішнія хвалаванні нікому не дапамогуць, а вось вашы 

веды спатрэбяцца. Яна вам жадае ўсе здаць паспяхова, і не забывайце – лета ўжо не 
за гарамі!;)

Май 2014 (№48)

Ваганова А. Н.: (глядя на слайд, где 
изображен бизон, сделанный из бивня 
мамонта): «Ну, девчонки, молодцы, что 
раскопали!»
Федосик В. А.:
- «Готы из Крыма вышли, видимо, там 
на пляжах им надоело…»
- «Деций с этим не разбирался, ему не-
когда было - его убили».
Симоновский С. И.:
        Начало октября (зачет ему был 
сдан  еще летом), увидев студента в 
коридоре истфака:
        - Ну, и когда же вы ко мне на пе-
ресдачу явитесь?
        - Хм... так я еще летом сдал... 
        - Как вы посмели?!
Перзашкевич О. В.:
      -  Змеи днем в Египте не ползают… 
Как вы знаете, жареная змея себя пло-
хо чувствует…
     - Зачем заниматься здесь информа-
тикой? Неужели непонятно, что вы и 
без информатики будете иметь  пробле-
мы.
    - Она жрица, а не поп.
    - Пиночетом отдаёт от всего этого.
    - Если правильно ударить лопатой 
по голове, можно выучить иностранный 
язык.
   - Пьяный ходит вокруг бочки в по-
исках конца забора (о размышлениях 
студентов).

Шумский И. И.:
Версаль - самые грандиозные понты в 
истории человечества!
Колб Е. Г.: «Историк должен быть 
прям, как подвыпившая женщина!»

Спадзяюся, вам спадабалася. 
Свае назіранні за выкладчыкамі 
і студэнтамі дасылайце на адрас 

karina_krotova@mail.ru. Шчыра дзя-
кую за ўвагу.


