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Некалькі слоў пра  Гістфак  стр. 2
Пабудова, размешчаная на вуліцы Чырвонармейская 6, па-
даецца, нічым не прыцягвае вока таго, хто праходзіць каля 
яе. Шыльдачка, якая прымацаваная да сцяны, павядамляе 
невядомаму, што перад ім нішто іншае як гістфак БДУ.   
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Капуснік з юбілейным размахам Стр. 6-7 
80-годдзе гістфаку дакладна запомніцца надоўга. Юбілей на тое і юбілей, каб задаць вясёлы і добры 

настрой на бліжэйшыя гады. 

 80
гадоў Гістфаку

Шаноўнае спадарства, добры дзень! Маю 
гонар быць абраным на пасаду галоўнага 
рэдактара газеты «Nika». Ад імя ўсей 
рэдкалегіі шчыра дзякую Кацярыне 
Дзегцяровай за вялікі ўклад у развіцце 
газеты. Чакаю ад вас водгукаў,творчай 
ініцыятывы і плённага супрацоўніцтва! 

Дзякуй!  Уладзіслаў Шур 



Некалькі слоў пра гістфак...

Уладзіслаў Шур
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Пабудова, размешчаная на 
вуліцы Чырвонармейская 6, 
падаецца, нічым не прыцяг-
вае вока таго, хто праходзіць 
каля яё. Шыльдачка, якая 
прымацаваная да сцяны, па-
вядамляе невядомаму, што 
перад ім нішто іншае як 
гістфак БДУ.   

Пабудова, менавіта пабу-
дова… Яна стварае ўвесь во-
браз і атмасферу ўстановы. 
Рашуча не, яна не магла 
быць сучасным “шкляным” 
будынкам, які захоплівае 
вока ў палон і дэманструе 
дасягненні тэхнікі. Яна сама 
носіць дотык да святога для 
студэнта гэтай установы 
– да гісторыі. Спачатку, ў 
часы імперыі гэта вядомая 
гімназія К. В. Фальковіча. 
Вайна. Рэвалюцыя. Вайна. 

1934 г. – старт  гісторыі 
факультэта. Пачатак alma 
mater быў даволі сціплы: 18 
выкладчыкаў і 67 студэнтаў. 
З гэтага моманту гісторыя 
факультэта – гэта каля 10000 
лёсаў, якія  прайшлі праз 
факультэцкія сцены і так 
альбо інакш пакінулі частку 
сябе: змяніліся, пасталелі, 
набраліся вопыту і мудрасці 
ў гэтым будынку.  Варта 
толькі расчыніць дзверы 
ўніверсітэцкага будынка, 
і адразу трапляеш у бага-
ты на падзеі студэнцкі свет, 
які жыве сваім асаблівым 
унутраным      жыццём, 
пранікнуцца якім можна 
толькі праз гады. Аснову гэ-
тага ўнутранага жыцця зараз 
складае каля 1700 студэнтаў. 
Такая колькасць людзей усіх 
магчымых ідэй і поглядаў, 
якія сабраныя і адносна 
мірна існуюць пад адзіным 
дахам – з’ява ўнікальная. 
Сваеасаблівы дух і вялікі 

запал патрыятызму 
заўсёды будзе адрозніваць 
студэнтаў гістфака ад іншых 
факультэтаў у лепшы бок.  
Гістфак - гэта яшчэ і 12 
дэканаў, якія змяніліся за 
гэты час і зрабілі свой унёсак 
у яго развіццё. Дэканам, які 
най больш доўгі час займаў 
сваю пасаду, з’яўляецца 
Пётр Захаравіч Савачкін (18 
гадоў: з 1955 па 1973 гг.).

Што аб’ядноўвае ФМА, 
ФФСН і эканамічны  факуль-
тэт? Іх пачатак быў заклад-
зены на гістарычным. Для 
таго, каб дасягнуць факуль-
тэцкай сталасці, быў пройд-
зены шлях развіцця ў якасці 
аддзелаў гістфака. ФФСН 
робіцца асобным факуль-
тэтам у 1989 г. У 1995 г. гэта 
чакае і ФМА. Арганізацыйны 
і навучальны вопыт 
гістарычнага факультэта па-
спяхова, як можам бачыць, 
выкарыстоўваецца і іншымі 
факультэтамі БДУ. 

Любы артыкул пра 
гістфак атрымаецца далёка 
не поўным, калі не ўзгадаць 
аднаго чалавека. Постаць  
Уладзіміра Іванавіча Пічэты

 без    усялякіх   перабольшванняў 
падмурак факультэту, 
сапраўдная легенда і сімвал, 
ваколякога гуртуюцца студэн-
ты  і выкладчыкі. Чалавек, які 
заклаў духоўны фундамент 
факультэта і задаў імпульс у 
яго развіцці. Асоба, якая, ад-
нак, пры ўсім гэтым ніколі не 
была дэканам. 

Выпускнікі факультэта 
гэта не толькі настаўнікі, але 
і шырокавядомыя людзі – 
міністры, дзеячы культуры, 
журналісты. Ад кожнага з нас 
залежыць,у якім накірунку 
выкарыстаць дадзеныя нам 
шырокія веды і дасягнуць по-
спеху.
 Найвялікшы  і самы  
аўтарытэтны  ў краіне цэнтр 
па падрыхтоўцы прафесійных 
гісторыкаў – такі вынік 80 - га-
довага развіцця факультэ-
та. Такім гістфак быў, такім 
гістфак ёсць, спадзяемся, што 
і наперадзе чакае толькі най-
лепшае.
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Зноў у “ГАСЦЁЎНІ”

У нашай “Гасцёўні” сёння Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры 
гісторыі паўднёвых і заходніх славян.

 —Якім Вы запомнілі сваё 
студэнцкае жыццё? Ці моц-
на яно адрозніваецца ад таго 
жыцця на гістфаку, якое мае 
месца быць зараз?
—Студэнцкае жыцце 
запомнілася станоўчымі 
эмоцыямі. Паспявалі рабіць 
усё. Мне падаецца, што мала 
чым адрозніваецца наша сту-
дэнцкае жыццё ад жыцця 
сённяшніх студэнтаў: бо ра-
ней і вучыліся, і гулялі, як і 
зараз. Жыццё было файнае. 
Вось ужо пасля навучання, 
жыццё стала нашмат больш 
складаным. Толькі зараз, па-
даецца, у студэнтаў больш 
“электроннае” жыццё, у нас 
яно было больш кампаней-
скае, адкрытае, а так студэн-
ты мала чым змяніліся.
—Якая сфера Вашых наву-
ковых інтарэсаў? 
—Я займаюся найноўшай 
гісторыяй Польшчы, у пер-
шую чаргу. Мяне цікавіць 
сацыялістычны перыяд у 
гісторыі краіны і, асабліва, 
узаемаадносіны ўлады і 
інтэлігенцыі. Акрамя гэта-
га я спрабую даследаваць 
гістарычныя міфы, што 
прысутнічаюць у сучаснай 
польскай навуцы і грамад-
стве.
—Ведаю, што Вы ездзілі па 
працы за мяжу – у Чэхію, 
Польшчу, ЗША. Што Вам 
больш за ўсё запомнілася 
падчас вандровак, што ня-
дрэнна было б пераняць 
у  Вашых заходніх калег?—
Так, напрыклад у Амерыцы 
мне давялося пабываць ў 

адным   з лепшых      універсітэтаў 
– Каліфарнійскім, дзе я 
праходзіла двухтыднёвую 
стажыроўку. Там студэнты 
крыху іншыя: яны больш 
дысцыплінаваныя, больш 
арыентаваныя на самастой-
ную працу, але можа мне так 
падалося, бо я наведвала, пе-
раважна, заняткі аспірантаў. 
На лекцыях для “звычай-
ных студэнтаў” там больш 
выкарыстоўваюцца мульты-
медыйныя сродкі, з дапамо-
гай якіх спрабуюць стварыць 
дух той эпохі, аб якой ідзе 
гаворка. На адной з лекцый 
расказвалі пра праўленне 
Хрушчова, чытаў 
лекцыю прафесар-эмігрант 
з  Расіі, і так ён пранізліва 
расказваў, што я нават 
слязу пусціла (смяецца). 
Што тычыцца чэшскіх 
і польскіх студэнтаў,

дык яны вельмі падобныя 
да нашых, бо краіны нашыя 
блізкія, ды і сістэмы доўгі час 
былі  амаль аднолькавыя. У 
Варшаўскім універсітэце мне 
імпануе арганізацыя наву-
чання, падабаецца, калі пар-
ты стаяць кругам, і можна 
бачыць адзін аднога, кожны 
заўважае рэакцыю на свае 
словы -  гэта стварае больш 
шчыльны кантакт між самімі 
студэнтамі.
—Што, на Вашу думку, 
прываблівае студэнтаў 
на кафедру гісторыі 
паўднёвых і заходніх славян? 
Другі курс зараз выбірае 
спецыялізацыю, што іх 
можа прывабіць на кафедру?
—Па-першае, тое, што мы 
вывучаем блізкі нам рэгіён, 
даследаванне якога дазва-
ляе праводзіць паралелі з 
развіццём беларускага ці 
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савецкага  грамадства. Акрамя 
таго, цэнтральнаеўрапейскі 
рэгіён цікавы па духу і па 
гісторыі. Ён адрозніваецца ад 
гісторыі Заходняй Еўропы, 
чым прываблівае мяне і, 
спадзяюся, студэнтаў.
—Чаму тады мы бачым 
такую тэндэнцыю, што на 
кафедру ідзе не так шмат 
студэнтаў, як яна таго 
заслугоўвае? Давайце рабіць 
рэкламу кафедры!
—Спрацоўвае стэрэатып, 
мне падаецца: у школе 
мала вывучаюць гісторыю 
паўднёвых і заходніх славян. 
Студэнт, які прыходзіць на 
факультэт, мала што ведае 
пра гісторыю Цэнтраль-
най Еўропы, а таму думае
сабе: “А раптам там склада-
на?”. Спрацоўвае псіхалогія 
– мы пазбягаем таго, чаго не 
ведаем. Таму большасць ідзе

вывучаць гісторыю Заходняй 
Еўропы, якую  збольшага ве-
дае. Так што вы сваім чыта-
чам скажыце: не трэба баяц-
ца! 
—Ці прапаноўваюцца на ва-
шай кафедры студэнтам за-
межныя стажыроўкі?
—Літаральна гэтай вясной 
нашы студэнты ездзілі на ме-
сяц на стажыроўку ў Заходне-
Чэшскі ўніверсітэт.  Акрамя 
таго, да нас прыязджаюць 
студэнты і аспіранты з Кар-
лава ўніверсітэту. З году ў год 
сітуацыя з супрацоўніцтвам 
паляпшаецца. Што датычыц-
ца польскіх універсітэтаў, то 
тут шмат магчымасцяў для 
студэнтаў ездзіць самастойна 
пры падтрымцы тых ці іншых 
фондаў. Пытанне толькі ў 
тым, наколькі ініцыятыўныя 
самі студэнты. І галоўная 
праблема – мова: тое, як

вы ведаеце. А наш факуль-
тэт прапаноўвае вывучэнне 
як польскай, так і чэшскай 
мовы. 
—Вы чытаеце курс  
методыкі выкладання 
гісторыі. З Вашага во-
пыту, з якімі праблемамі 
можа сутыкнуцца малады 
спецыяліст, прыйшоўшы ў 
школу , і якім чынам мож-
на іх пазбегнуць? —Першая 
праблема, з якой сутыкнец-
ца малады спецыяліст, гэта 
невысокі заробак і вялікая 
колькасць папяровай працы 
(смяецца). Як гэтага пазбег-
нуць, я не ведаю. Я б давала 
вялікі заробак настаўніку. 
Што датычыцца самой 
методыкі, дык ніводны тэа-
рэтычны курс не падрыхтуе 
да працы так, як сама прак-
тыка ў школе. Хтосьці можа 
быць не самым лепшым сту-
дэнтам, але прыйдзе ў шко-
лу, і дзеці да яго цягнуцца. 
Тут ужо гаворка ідзе пра 
асабістыя якасці.
— Што Вы можаце сказаць 
аб сённяшняй сітуацыі з 
гісторыяй-славістыкай у 
Беларусі?
—Калі мы гаворым аб 
гісторыі-славістыцы, мы 
маем на ўвазе і тых славістаў, 
якія займаюцца гісторыяй 
Беларусі, Расіі, Украіны. Так 
агулам гаварыць нельга. Калі 
казаць пра даследчыкаў, 
якія займаюцца менавіта 
заходнімі ці паўднёвымі 
славянамі, сітуацыя не са-
мая лепшая. Не так шмат 
даследаванняў. Хаця ў нас 
на кафедры, я лічу, скла-
лася добрая школа. Усё 
гэта дзякуючы нашаму за-
гадчыку кафедры (А. П. 
Салькоў – аўт.), у якога шмат
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выпускнікоў, якія займаюцца гісторыяй 
розных краін Цэнтральнай і Паўднёвай 
Еўропы.
—А якая сітуацыя назіраецца ў іншых 
ВНУ краіны?
—Гродзенскі ўніверсітэт – добры цэнтр 
паланістыкі, Брэсцкі ўніверсітэт, у 
Гомелі ёсць спецыялісты выдатныя. Але 
гэтых людзей вельмі мала. Я кажу пра 
тых, хто пасля абароны дысертацыі пра-
цягвае даследчыцкую дзейнасць у галіне 
славістыкі.
—Што Вы можаце сказаць пра сённяш-
няга студэнта гістфаку?
—Ён вясёлы! Калі гаварыць пра 
прафесійныя здольнасці, то мне хацелася 
б бачыць больш высокі ўзровень нашых 
студэнтаў, узровень не ў плане ведаў, а 
ўмення разважаць, аналізаваць працэсы, 
карыстацца сучаснай метадалогіяй.
—Распавядзіце, ці ёсць у Вас якое-не-
будзь неардынарнае хобі? Чым займае-
цеся ў вольны ад працы час?
—У гэтым годзе ў мяне быў новы досвед: 
мы з мужам набылі байдарку і сплавіліся 
па р. Моўчадзь, што на Гродзеншчыне. 
Гэта было файна! Часам я іду і мару, як у 
наступным годзе мы будзем сплаўляцца 
дзе-небудзь у іншым месцы. Таксама 
гады паўтары ўжо граю ў  валейбол на 
факультэце. У нас на валейбол ходзяць 
выдатныя людзі. Заклікаю далучацца!
—Ваш дэвіз па жыцці?
—Падыход да жыцця просты: жыццё - 
гэта цуд!
—У гэтым годзе наш факультэт свят-
куе свой юбілей, што Вы можаце пажа-
даць яму і нашым студэнтам?
—Факультэту жадаю развівацца і тры-
маць высокі ўзровень адукацыі. Што да-
тычыцца студэнтаў: радуйцеся жыццю! 
Гэта галоўнае.
Дзякуй за размову!

БЛІЦ-АПЫТАНКА
Горад – Сан-Францыска.

Музыка – рок.
Колер – блакітны.

Страва – бабка з бульбы, 
клёцкі.

Напой – джын з тонікам.
Кніга – “Белая ноч кахання. 
Тэатральнае апавяданне” Г. 

Херлінг- Грудзінскага.
Фільм – савецкія музычныя 

фільмы.
Гістарычная асоба – Марыя 

Тэрэзія.
Інтерв’ю брала Карына 

Кротава
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80-годдзе гістфаку дакладна запомніцца надоўга. Юбілей на тое і юбілей, каб задаць вясё-
лы і добры настрой на бліжэйшыя гады. 28-29 кастрычніка факультэт сапраўды змяніўся да 
непазнавальнасці. Чаго толькі вартая чырвоная дывановая дарожка на лесвіцы. Студэнты і 
выкладчыкі адчувалі сябе нібы на оскараўскай цырымоніі, не менш. Куды б ты не пайшоў, 
цябе ўсюды літаральна пераследвала свята. Фатографы, конкурсы, акцыі, аніматары з «Бра-
мы» - усяго і не пералічыць. Але сярод усёй гэтай разнастайнасці ёсць мерапрыемства, якое 
заўсёды карыстаецца проста шалёнай папулярнасцю ў студэнтаў. Мерапрыемства, слава якога 
не залежыць ад даты. Мерапрыемства, якое штогод праходзіць на “Ура”. Гаворка, канешне, 

ідзе пра капуснік першакурснікаў.
Капуснік - гэта шанец для но-
васпечаных гістфакаўцаў па-
казаць сябе на сцэне ва ўсёй 
красе. Групы разам са сваімі 
куратарамі заўсёды адказна 
падыходзяць да мерапрыем-
ства, рэпеціруюць і дзень, і ноч. 
Гэтым-та і адметны кастрычнік 
на гістфаку: каля актавай залы, 
на першым паверсе і яшчэ ў 
некаторых закутках усімі намі 
любімага будынка заўсёды 
тоўпяцца першакурснікі.                

С наўтбукамі, калонкамі, 
сцэнарамі, а галоўнае - з 
захопленымі тварамі. Застаюц-
ца пасля доўгіх пар. Прыносяць 
у ахвяру асабісты час. Усё дзеля 
таго, каб праявіць сябе і пазма-
гацца за званне самай творчай, 
вясёлай і неардынарнай групы. 
І першакурснікі гэтага года не 
сталі выключэннем.

Першымі на сцэне  28 
кастрычніка  выступала, як ні 
дзіўна, першая група. Рабяты 
паказалі мілы нумар пра тое, 
як складана знайсці сапраўднае 
каханне. Галоўнаму герою  гэта 
усе ж такі ўдалося. Але для гэ-
тага яму прыйшлося звярнуц-
ца за дапамогай да добрай феі 
і паспрабаваць адказаць на ад-
вечнае пытанне: «Ці з’яўляецца 
сонца гістарычнай крыніцай?». 
Выступ другой групы парадаваў 
сваёй арыгінальнасцю, бага-
тым сцэнарыем і нечаканай 
канцоўкай. З’езд пічэцістаў - 
адэптаў новай рэлігіі, групу К І 
Ш (Каун І Шупляк) і фінальную 
песню «HappyBirthday» сце-
ны гістфаку не забудуць яшчэ 
вельмі доўга. Гэта дакладна. 

Трэцяя група паспрабавала са-
браць у шоў “Інтуіцыя” яскра-
вых гістарычных персанажаў. 
Тут табе былі  і Уладзімір, які 
хрысціў Русь, Ленін, што «ля-
жыць і дзякуй Богу», жывая 
легенда Дар’я Домрачава-
захавальніца залатога запасу 
Беларусі. Увогуле, кампанія, 
што трэба. 

Чацвёртая група зрабіла 
стаўку на самых знакамітых 
зорак Еўрабачання апошніх 
гадоў. Атрымалася выдатна. 
Нумар глядзеўся вельмі смеш-
на і арганічна. Руслана выконва-
ла архіўныя танцы, а Аляксандр 
Рыбак захацеў арганізаваць 
праект «Хачу да Кондраль». 
Асобны рэспект хлопцу, які 
выходзіў з Ларын у калготах на 
галаве і  парваў залу.

Музейшчыкі перапісалі 
свет Гары Потэра пад рэаліі 
гістфаку. Арыгінальная ідэя. 
Гістфак - гэта маленькі Хогвартс. 
Тут таксама быў капялюш, 
які размяркоўваў студэнтаў 
па чатырох спецыяльнасцях. 
А галоўным злодзеем быў 
СесіяМорт. Танец у канцы про-
ста шыкоўны. Пасмяялася ад 
душы. Завяршала ўсю гэтую 
чараду танцаў, песень, ідэй і 
жартаў 6 група. Цікавы, смешны, 
вясёлы, прафесійна пастаўлены 
нумар. Рабяты прадставілі па-
этычны міні-спектакль на тэму 
«Святкаванне Дня Нараджэн-
ня гістфаку». Наш факультэт 
сядзеў за святочным сталом і да 
яго з віншаваннямі прыходзілі 
іншыя факультеты. Брава. Да-
кументаведы бліскуча абыгралі 

стэрэатыпы пра шматлікія фа-
культэты БДУ.

А пакуль журы падводзіла 
вынікі капусніку студэнтаў, 
актывісты прафбюро ўручылі 
медалі выкладчыкам.

А месцы на капусніку 
размеркаваліся наступным чы-
нам. Трэцяе месца заслужана 
дасталася галасістым архівістам 
(4 група). На другім месцы 
размясціліся лірычна-іранічныя 
дакументазнаўцы (6 група). І, на-
рэшце, пераможцамі капусніку 
цалкам чакана сталі гісторыкі  2 
групы.

“Капуснік быў цудоўны, 
маса станоўчых адчуванняў, - 
дзеліцца сваімі-ўражаннямі ад 
перамогі студэнт 2 групы Ягор 
Мікітчэнка. - Шкада, гэта былі 
толькі 10 хвілін нашай славы. 

Капуснік з юбілейным размахам
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Вельмі спадабаліся ўсе ўдзельнікі, 
асабліва дакументы. Наогул, толькі 
станоўчыя эмоцыі, будзем чакаць 
наступны год. Дзякуй вялікі Жэні 
Шэўчыку і Арцёму Петрашэвічу за 
дапамогу нам. Я вельмі люблю маю 
2 групу”. 

Напрыканцы застаецца толькі 
яшчэ раз падзякаваць Студэнцка-
му саюзу за выдатна арганізаваны 
капуснік і Дзень Нараджэння 
гістфаку ў цэлым. А студэнтам жа-
даем не разгубіць святочны настрой 
на працягу ўсяго навучальнага года.

Для тых, хто не ў курсе, па выніках студэнц-
кага галасавання пераможцамі ў намінацыях 

сталі:
1. Містэр Бліскучыя жарты - Алег Валяр’янавіч 

Перзашкевіч;
2. Місіс Справядлівасць - Ірына Станіславаўна 

Махоўская;
3. Містэр Дабрата - Юрый Андрэевіч Блашкоў;

4. Самы творчы выкладчык - Ларыса Анатольеўна 
Гедзімін;

5. Містэр Непрадказальнасць - Міхаіл Сямёнавіч 
Корзун;

6. Вяршыня майстэрства - Яўген Георгіевіч Колб;
7. Свецкі леў - Андрэй Анатольевіч Тарканеўскі;
8. Ікона стылю - Галіна Аляксандраўна Болсун;

9. «Санітар» гістфаку (хто б вы думалі?) - Сяргей 
Барысавіч Каун;

10. Аксакал факультэта- Эдуард Міхайлавіч 
Загарульскі.

Вікторыя Санько

80
гадоў Гістфаку
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17 лістапада – Міжнародны 
дзень студэнта. Гэта дата аса-
цыюецца ва ўсіх з юнацтвам, 
шчырасцю, актыўнасцю, вя-
селлем. Здавалася б, свята 
ды і свята… Але нам, студэн-
там гістарычнага факультэта, 
лепш за іншых вядома, што 
гэты дзень звязаны з сумнай 
падзеяй, і нават гістарычнай 
трагедыяй. 

Успомнім 1939 г. Акупава-
ная фашыстамі Чэхаславакія. 
Студэнты выйшлі на дэман-
страцыю, каб адзначыць 
гадавіну ўтварэння краіны. 
Аднак акупанты разагналі 
дэманстрацыю, у выніку чаго 
быў забіты студэнт медыцын-
скага ўніверсітэта  Ян Апле-
тал. На пахаванні студэнта 15 
лістапада зноў адбылася ак-
цыя пратэсту. Былі забітыя 
дзясяткі студэнтаў. 

17 лістапада гестапаўцы 
і эсэсаўцы абкружылі 
студэнцкі інтэрнат. Больш за 
1200 студэнтаў былі арышта-
ваны.  Дзевяць актывістаў сту-
дэнцкага руху былі пакараны 
без суда  ў засценках турмы 
ў пражскім раёне Рудзіне. 
Пасля гэтага ўсе ўніверсітэты 
Прагі былі зачыненыя да кан-
ца вайны. 

У 1941 г. у Лондане 
адбыўся ўсеагульны кангрэс 
студэнтаў, што выступалі 
супраць фашызму.  На су-
стрэчы было прынята ра-
шэнне зрабіць 17 лістапада 
Міжнародным  днем  студэнта. 

Зараз Дзень студэнтаў 

Адзначаем свята ці ўспамінаем трагедыю?    

Вераніка Каско

адзначаецца ў шматлікіх 
краінах свету, і няхай прагра-
мы мерапрыемстваў розныя, 
але ён вельмі папулярны ся-
род студэнцкай моладзі. 

Напрыклад, у Партугаліі 
свята адзначаецца ў маі, 
галоўны момант – гэта шэс-
це праз увесь горад. Самае 
цікавае, што яны не ідуць, а 
паўзуць. Свята працягваецца 
на стадыёне, дзе адбываецца 
імша.

У Амерыцы, ярчэй, чым 
у іншых універсітэтах свята 
адзначаецца ў лютым у Гар-
вардзе.  Яно называееца  -  
«Hasty Pudding» і праходзіць 
у форме тэатралізаванага 
прадстаўлення.

Фінскія студэнты адзнача-
юць свята  1 мая. У гэты дзень 
ім выдаюць спецыяльныя 
фуражкі, якія сімвалізуюць 

пераход у дарослае жыццё.
У Грэцыі  гэты дзень -  7 

лістапада. І ён мае такса-
ма сумную падзею: у 1973 
годзе ў Грэцыі студэн-
ты выступілі з пратэстам. 
Кіраўніцтва направіла ваен-
ных, каб разагнаць шэсце. 
Па неафіцыйнных дадзеных 
загінула 24 чалавекі.

Цікава, што многія бела-
русы лічаць, быццам  дзень 
студэнта ў нашай краіне ад-
значаецца  25 студзеня. Але 
ў гэты дзень адзначаюць сваё 
свята расійскія студэнты.
Святкаваць у гэты дзень ці  
не  - справа кожнага. Пагэ-
таму жадаем вам мець свой 
погляд на гэтае пытанне і 
рабіць правільныя высновы.
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У. І. Пічэта для гістфака ўжо 
даўно стаў нечым большым, 
чым навуковец з сусветным 
імем і першы рэктар БДУ. 
Адкрыццё новага кабінету 
стала сваесаблівым падарун-
кам да юбілея і прыцягну-
ла да сябе ўвагу шматлікіх 
навукоўцаў з Украіны і Расіі. 
Аб постаці першага рэкта-
ра на гістфаку можна па-
чуць сапраўды ўсюды: ад 
лекцый універсітэтазнаўства 
да размоў прафесароў. 
Казаць аб павазе і паша-
не постаці Пічэты можна 
доўга. Зусім іншае дзеянні, 
якія абгрунтоўваюць словы 
і даюць ім сапраўдную вагу. 

Шматлікія манаграфіі і 
даследаванні падрыхтава-
ныя выкладчыкамі факуль-
тэта. Увекавечаная ў мар-
муры пастаць Пічэты ўжо 
некалькі гадоў  з’яўляецца 
венцом гістфакаўскага 

ПЕРШАМУ РЭКТАРУ – ЎЛАСНЫ ПАКОЙ.

Уладзіслаў Шур

“іканастаса” і вітае кожнага 
праходзячага. Лагічным пра-
цягам стаў наступны крок 
– пераўтварэнне аўдыторыі 
нумар 45 - у аўдыторыю 
Пічэты. Выбар аўдыторыі 
прыпаў невыпадко-
ва: менавіта тут падчас 
свайго рэктарства жыў і 
працаваў навукоўца. А трэ-
цяй гадзіне на адкрыццё 
новага кабінета сабралася 
шматлікая  суполка ў склад-
зе з навукоўцаў і студэнтаў. 
З прамовай выступіў дэкан 
гістарычнага факультэта С. 
М. Ходзін. Дэканам была 
адзначана ўся важнасць і 
гістарычнасць падзеі. Уступ-
нае слова трымаў і прарэк-
тар Данільчанка. Адрэман-
таваны пакой уяўляе сабой 
памяшканне, дзе размеш-
чаныя шматлікія стэнды з 
дакументамі і фотаздымкамі  
першага рэктара, вы-

явы навукоўцы, а таксама 
грунтоўная бібліятэка, падо-
ранная факультэту П. А. Лой-
кам. З плённай прэзентацы-
яй аб навуковым і жыццёвым 
шляху Пічэты выступіў так-
сама прафесар А. А. Яноўскі. 
Прафесарам была падкрэслена 
велізарная роля навукоўцы для 
БДУ і ўсёй краіны, адзначана, 
што негледзячы на ўсе дзеянні, 
зроблена ўсё яшчэ мала.

 Усе святы і цырымоніі 
пройдуць, а пакой застанецца 
з намі. Галоўнае, што постаць 
вялікага навукоўцы працягвае 
жыць побач - ў мармуры і на 
выяве, на старонках манаграфіі 
і ў вершах студэнта. Няма 
сумненняў, што цяпер студэнт, 
ведаючы, аб занятку, які будзе 
праходзіць у аўдыторыі, про-
ста не здоляе не падрыхтавац-
ца і з гонарам не выступіць пе-
рад тварам першага рэктара. 

Лістапад 2014   (№50)



Спартакіяда, прысвеча-
ная 80-гадоваму юбілею 
Гістарычнага факультэта 
БДУ, пачалася з баскетбола. 
Перад гульнёй С.М. Ходзін, 
які затрымаў, дарэчы,сход 
дэканата, адкрыў 
спаборніцтвы, перарэзаўшы 
сімвалічную стужку, пасля 
чаго атрымаў у падарунак 
імянную гульнявую фут-
болку. Сустрэча выклікала 
вялікую цікавасць на факуль-
тэце – спартзала з складанас-
цю змясціла ўсіх заўзятараў, 
якія актыўна падтрымлівалі 
абедзве каманды. Матч 
судзіла дасведчаная брыга-
да арбітраў у складзе В.М. 
Юшко і М.М Цыбульскага.

 У сувязі з траўмамі вя-
дучых гульцоў выкладчыкі 
перацянулі ў свае шэрагі 
аднаго з лепшых з каман-
ды студэнтаў – Аляксея 
Сіняўскага. Іх стартавая 
чацвёрка выглядала на-
ступным чынам: двое цэн-
травых А. Сіняўскі і Л.Ю. 
Казакоў, атакуючы абарон-
ца У.А. Панфілаў, і разы-
грываючы В.І. Медзянік. 
З лаўкі ўзмацнялі гульню 
і давалі адпачыць сваім 
лідарам С.Б. Каун, С.І. 
Бусько і А.А. Прыбаровіч.

У студэнтаў у розыгры-
шы выдатна праявіў сябе 
Г. Шырко, на флангах атакі 
гулялі В. Петрусевіч і А. 
Валковіч, на пазіцыі цэн-
травага – В.Абрамовіч. 
У ратацыі заставаліся 
А.Сёмін, А. Данілюк, 
І. Цвірка і Р. Тырсенка.

Першую палову гульні 
студэнты выйгралі(26:19), 
маючы перавагу ў хуткасці 
і згулянасці. У другой 
15-хвілінцы ішла роўная 
гульня, але ў фінале сустрэ-
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Выкладчыкі выйгралі Спартакіяду

чы каманда выкладчыкаў 
за кошт досведу і вытрымкі 
паспяхова рэалізавала свае 
кідкі, а ад студэнтаў, у сваю 
чаргу, проста адвярнуўся 
поспех. Як вынік – лік 45:39. 

Наступны від спартакіяды - 
шахматы. Каманду студэнтаў 
прадстаўлялі В. Барскі, В. 
Абрамовіч, А.Марозаў. 
Выкладчыкі гулялі ў апты-
мальным грасмейтарскім 
складзе: С.Б. Каун, А.А. 
Прохараў і Т.А. Навагродскі 
і выглядалі безумоўнымі 
фаварытамі гульні. 

 На трэцяй дошцы паміж 
сабой гулялі В.Абрамовіч і 
Т.А. Навагродскі.  Віталь адра-
зу захапіў перавагу ў гульні, 
аднак “дабіваць” Тадэвуша 
Антонавіча не спяшаўся, 
тым не менш партыя завяр-
шылася перамогай студэнта. 

Другая дошка - А.Марозаў 
супраць А.А. Прохара-
ва. Большая палова гульні  
праходзіла ў роўнай ба-
рацьбе, што давала ша-
нец на перамогу Аляксан-
дра. Андрэй Аркадзьевіч, 
у сваю чаргу, гуляў у па-
вольным тэмпе.  Аднак у 

сярэдзіне партыі Прохараў 
занерваваў, зрабіў памылко-
вы ход, страціў ініцыятыву, 
чым і скарыстаўся яго ма-
лады супернік, давёўшы 
гульню да сваёй перамогі. 

Нарэшце на першай до-
шцы згулялі паміж сабой 
лідары каманд – В.Барскі і 
С.Б. Каун, вучань супраць 
настаўніка. Гэтая сустрэ-
ча выклікала маштабную 
цікавасць, таму была налад-
жана трансляцыя на вялікім 
экране актавай залы. І ў гэтай 
партыі доўгі час панавала ад-
сутнасць перевагі якога-не-
будзь з бакоў, абодва гулялі 
неагрэсіўна, акадэмічна 
пралічваючы кожны ход. Ад-
нак і геніі памыляюцца: Ся-
грей Барысавіч зрабіў адзін 
няўдалы ход (што потым ён 
і прызнаў), і ініцыятыва пе-
райшла да Віктара, які і давёў 
партыю да сваёй перамогі.

У настольным тэнісе было 
вырашана правесці асобны 
турнір сярод выкладчыкаў і 
сярод студэнтаў, а перамож-
цы ў суперфінале павінны 
былі змагацца паміж са-
бой. Я.Войціку не было 
роўных сярод студэнтаў, С.Б. 
Каун упэўнена выйграў у 
спаборніцтве выкладчыкаў.  
Суперфінал паказаў, што 
супернікі мелі аднолька-
выя шансы на выніковую 
перамогу,  яны раз за раз-
ам дэманстравалі свае 
бліскучыя тэхнічныя 
здольнасці. Першую пар-
тыю выйграў студэнт, у 
другой – Сяргей Барысавіч. 
У трэцяй, выніковай 
Я.Войцік, скарыстаўшыся 
перавагай у майстэр-
стве, здабыў для студэнтаў    
чарговую перамогу.
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Андрэй Лудзіч

   СПОРТ Лістапад 2014   (№50)
Валейбольны матч 
спартакіяды  нічым  не 
саступіў баскетбона-
му відовішчу: шчыль-
на запоўненая спортзала 
гістфака, ліха закручаны 
сюжэт,  вялізарная коль-
касць яскаравых момантаў 
і …  паражэнне студэнтаў. 
Сапраўды, цікава было па-
глядзець як на каманду 
выкладчыкаў… так і на ка-
манду студэнтаў з пытан-
нем, што здольныя паказаць 
апошнія без прафесіяналаў 
у складзе, якія штогод 
дамінуюць на першынстве 
ўніверсітэта? Выкладчыкі 
сабралі высокі, дасведчаны 
і маналітны склад, дзе адра-
зу ўсе элементы скалаліся 
ў адзіны пазл, і выглядалі 
ўпэўненымі у сваіх сілах. 

Маладосць, азарт і амбіцыі 
гралі, бяспрэчна, на ка-
рысць студэнтаў, што хутка і 
выявілася на пачатку гульні. 
Магутныя удары бамбардзіра 
Р. Рыка, добрая падача, 
уважлівая гульня на прыёмё, 
–  гэта прывяло да ліку 17-8 
на карысць студэнтаў. Калі 
ім здавалася, што першую 

партыю можна дагуляць 
спакойна і без напружан-
ня, выкладчыкі “вярнуліся” 
ў гульню: серыя 10 падач ад 
П. Сіняковіч, падбадзёрван-
не Ю.А. Блашкова, – зда-
валася, з гэтага самага мо-
манту быццам усе памылкі 
адышлі ў мінулае. Зусім 
хутка лік стаў роўным 18:18, 
а затым выкладчыкі зрабілі 
фінішны спурт і з лікам 
25:22 выйгралі партыю. Гэты 
поспех настолькі акрыліў 
выкладчыкаў, што ўсю дру-
гую партыю гледачы нібыта 
назіралі за гульнёй адной ка-
манды. С.Захаркевіч адчуваў 
сябе каля сеткі як рыба ў 
вадзе, удала блакіруючы 
супернікаў,  А.Пруднікаў 
і А.Паграбіцкі бліскуча 
білі “па дыяганалі”, не 
заўважаючы рук супернікаў. 
Як вынік – лёгка выйграная 
партыя з лікам 25:15. На трэ-
цюю партыю ў студэнтаў 
выйшаў П.Вараб’ёў, які 
ўзмацніў атаку студэнтаў, рэ-
гулярна забіваючы з перадач 
С.Ляпешка і У.Петрусевіча. 
Гульня стала настолькі 
роўнай, што супернікі не 

адпускалі адзін аднаго ў 
адрыў, з’явіўся той самы  дра-
матызм. Але спадарыня фар-
туна вырашыла падараваць 
перамогу мацнейшай у той 
вечар камандзе выкладчыкаў  
– 26:24, і 3:0 у выніку.

Адказаць на пытан-
не, хто стане пераможцам 
спартакіяды, павінен быў 
міні-футбол. Не жадаючы за-
мярзаць у халоднае надвор’е 
на поле спорткомплексу, 
футбалісты задалі высокі 
тэмп гульні, пастаянна ата-
куючы брамку суперніка, на 
высокім узроўні праводзілі 
камбінацыі з мячом. Першымі 
адкрылі лік студэнты: гэта 
І.Курс з перадачы А.Бярозкі 
прабіў Л.Ю.Казакова, за-
тым А. Пруднікаў зрабіў 
лік роўным. У другім тайме 
зноў лідарства на сябе узяў 
Бярозка – 2:1. Матч нагадваў 
сапраўдны трылер з нечака-
най развязкай: ужо на зыходзе 
асноўнага часу выкладчыкі, а 
менавіта В.Сысой, усталявалі 
парытэт. Ён жа ў дадатковы 
час прынёс перамогу выклад-
чыкам і стаў героем матчу – 
3:2. Нельга не адзначыць, што 
за выкладчыкаў згуляў і дэ-
кан факультэта С.М. Ходзін, 
які зрабіў удалы фінт, аддаў 
неалькі дакладных перадач, і, 
ўвогуле, не падвёў каманду ў 
адведзены яму кароткі час. 

Спартакіяда, як лакмуса-
вая паперка, прадэманствала 
высокі спартыўны ўзровень 
факультэта, аб’яднала 
студэнтаў і выкладчыкаў не 
толькі ў аўдыторыях і кафе-
драх, але і на спартыўнай 
пляцоўцы.  Гэта было 
сапраўднае спартыўнае свята, 
якое, спадзяемся, будзе мець 
традыцыйны, штогадовы ха-
рактар!



У Егіпце археолагамі была знойдзена 
новая грабніца. У ёй знаходзіліся два сар-
кафага. На першым быў выбіты надпіс: 

“Тут пакоіцца самы вядомы напёрстачнік 
Егіпта”. А на другім: “Ці тут”.

***
- Для вырашэння якога комплекснага 

пытання збіраецца група спецыялістаў: 
матэматык, фізік, біёлаг, інжынер, урач, 

архітэктар, эканаміст, чыноўнік, гісторык, 
юрыст, філосаф?

- Для ўборкі бульбы ў калгасе.
***

Хлопчык Пеця пабіў усіх сваіх 
аднакласнікаў і адзін пайшоў здаваць ЦТ 
па гісторыі. Як кажуць, гісторыю пішуць 

пераможцы.
***

Шаноўныя студэнты, беражыце вашыя 
дыпломы. Для гісторыкаў XXIII ст. гэта 
будзе каштоўны гістарычны дакумент.

*** 
У савецкі час здае студэнт іспыт па 

гісторыі КПСС. Нічога не ведае. Выклад-
чык нарэшце пытае самае элементарнае:

-Што такое дыктатура пралетарыята.
Студэнт:

- Гэта дыктатура. Пралетарыята.
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Галоўны рэдактар:
Уладзіслаў ШУР
Заснавальнік :  Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі 
гістарычнага факультэта                 
   
Дызайн і вёрстка: 
Ілля БАНЦЭВІЧ
Журналісты:
Вікторыя Санько  
Вераніка Каско 
Карына Кротава

Уладзіслаў Шур
Анастасія Новак
Андрэй Лудзіч 
Карэктары:
Ганна Саладкевіч
Георгій Булатаў
Адрас рэдакцыі: г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.
Меркаванні аўтараў мо-
гуць не супадаць з пазіцыяй 
рэдактараў.  

Вашыя заўвагі,  прапа-
новы  дасылайце на адрас:
his.shur@gmail.ru. 
http://vk.com/public_nika hist.
bsu.by =>cтуд жиз=>пресса 
Тэлефануйце: +375447667057 
(Уладзіслаў) Тыраж 299 экз.

Добры дзень, шаноўныя! Да сесіі яшчэ шмат часу і нам можна крыху расслабіцца. 
Як раз можна акунуцца ў святочную атмасферу, якая ахапіла наш любімы фа-

культэт. Сваю лепту ў агульны пазітыўны настрой вырашыла ўнесці спадарыня 
Кліа. 

Спадзяюся, вам спадабалася. Свае 

назіранні за выкладчыкамі і студэнтамі 

дасылайце на адрас 6683720@mail.ru.

 Шчыры дзякуй за ўвагу.

Лістапад 2014   (№50)

БДУ


