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Добры дзень, шаноўныя чытачы!
Калісьці адзін халіф, кіраўнік магутнай краіны, запрасіў у свой палац
знакамітага філосафа. Ён звярнуўся да яго са словамі: “Паважаны, адкажы
мне, колькі ўсяго зорак на небе, кропляў у акіяне і жывёлаў на зямлі?”
Зразумела, што мысляр не ведаў дакладнага адказу, але ж, каб не страціць
сваю чалму разам з барадатай галавою, заўважыў: “Халіф, гэтымі ведамі
дазваляе валодаць толькі Алах. Калі ты лічыш сябе роўным яму, каб атрымаць
дазвол на гэтыя веды толькі скажы мне і я назаву гэтую лічбу”.
Ня ведаю, ці ёсць на факультэце людзі якія б змаглі адказаць на пытанне
халіфа, але калі і шукаць такіх, то. пэўна ж, трэба звярнуцца да
студэнтаў трэцяга курсу, увесь месяц задзейнічаных у перапісе
насельніцтва сталіцы. Колькі на гэтай зямлі беларусаў і габрэяў,
кампутараў і квадратных метраў, “хрушчобаў” і немаўлятак – як
адказваюць на гэтыя пытанні, мы з вамі даведаемся вельмі хутка. А
пакуль што павіншуем старастаў першага курса з трэцім месцам на
агульнауніверсітэцкім Дні старастаў, ускрыем культурны слой
студэнцкага археалагічнага гуртка, падтрымаем беларушчыну
разам з адроджаным на гістфаку Таварыствам беларускай мовы і
даведаемся, што за “Ў” з’явілася ў Менску не так
даўно.
карыснага для факульА яшчэ восень –
тэту ім давялося
гэта пара развітанняў.
зрабіць на выдаЯк ні шкадавалі невецкай глебе. А
каторыя са стутое, што яны падэнтаў, але тройца
чыналі гэтую
нашых галоўных рэсправу – гэта
дактароў, за гэтыя
сапраўды! Таму ў
два гады пераўтвадобры шлях! g
рыўшыхся ў вядомы
Трыумвірат – ДзміВаш Рэдактар
трый Урублеўскі, Дзмітрый Зайцаў і Ганна
Васілеўская – вырашылі
Дзмітрый
сысці на пакой. Наўрад
АНАЦКА
ці хто адваж ы ц ц а
кінуць у
іх бок
камяні, бо
шм а т
чаго

v 29 кастрычніка ў 19:00 у
аудыторыі № 25 адбудзецца сустрэча
з адным з самых пазітыўных і
цікавых літаратараў Беларусі,
вядомым паэтам і выкладчыкам
філфаку БДУ АНДРЭЯМ ХАДАНОВІЧАМ. Калі ты аматар нестандартнай сучаснай літаратуры –
прыходзь!
пппп

“Прыгажуні з далёкіх Ждановіч
спадабаўся Андрэй Хадановіч.
Тоне ўся ў пачуцці… g
gggg
Цяжка выйсце знайсці,м
пп
ды няма безвыходных становішч!”
(А. Хадановіч)

v

Пачалася рэгістрацыя камандаў-удзельніц II Кубку гістарычнага
факультэту па гульне “Што? Дзе?
Калі?”. Турнір з 40 пытанняў
пройдзе ў сярэдзіне лістапада ў
актавай залі гістфаку. Больш
канкрэтная інфармацыя з’явіцца
пазней. а пакуль што зарэгістравацца можна па тэлефоне (+37533)
6641844 (МТС) – мілую дзяўчыну
завуць Даша. пппппппппппппп

2009
кастрычнік

Жыццё факультэта NIKA

Встреча с высоким гостем
Справка: Гебхардт
Вайс – посол Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь. Родился в 1946 году
в городе Бонне. Закончил
исторический факультет
Боннского университета.
Стажировался в МГУ.
Рано защитил докторскую
диссертацию по реформам Александра II. Один
из первых иностранных
исследователей, допущенных к закрытым архивам
Москвы и Ленинграда. До
назначения в Беларусь
являлся послом ФРГ
в Казахстане.
6 октября в 25 аудитории исторического факультета состоялась встреча студентов с послом ФРГ в нашей
стране господином Вайсом. В своей
приветственной речи посол кратко
рассказал о себе: «Я родился в 1946
году и стал для родителей,
переживших ужасы войны, ребенком мира, как бы романтически это
не звучало». ррррррррррррррр
Встреча оказалась насыщенной – кроме посла на ней присутствовали две гостьи, не
понаслышке знающие о той войне:
Александра Васильевна Борисова,
бывшая узница Майданека и
Освенцима, автор книги «Лагерь
смерти Освенцим. Живые сви-

детельства Беларуси» и Екатерина
Ивановна Люлькина, некогда
угнанная на работы в Рейх и недавно
написавшего об этом книгу «Война
и украденные годы. Живые свидетельства остарбайтеров Беларуси». Рассказывая о пережитых
ужасах, они тем не менее подчеркнули, что среди немцев им
часто встречались добрые люди, без
помощи которых узники не смогли
бы выжить. Сами книги были изданы
при поддержке немецкого посольства. Посол отметил важность таких
выступлений: «Читать о чем-то –
совсем не то, что слушать живое

слово, видеть свидетеля событий».
bb
Студенты поделились
впечатлениями о недавних
встречах с коллегами из Боннского Университета. В ответ гн Вайс заверил, что посольство
ФРГ и дальше будет содействовать таким контактам. пппп
Самым интересным, как
и ожидалось, оказались вопросы, задаваемые послу студентами. Вот, к примеру, один
из самых острых: «В Европе в
последние время набирают популярность неофашистские
движения: во Франции, в Германии в местные органы власти
проходят представители неофашистов... Неужели это – утрата
исторической памяти?» – «Я
никого не собираюсь оправдывать, самому мне это неприятно. Я лично участвовал в
демонстрации против этого явления.
Могу сказать, что противников
неофашистов гораздо больше, чем
сторонников».
ррр
На прощание К.И. Козак,
ведущий встречи, вместе с заместителем декана Л.В. Берейшик от
имени факультета поблагодарили
господина Вайса за визит и
высказали надежду, что подобная
встреча повторится вновь. Как
известно, ни один гость ещё не
уходил с нашего факультета без
подарка, и Гебхардт Вайс не оказался
исключением – ему вручили книгу,
автором которой является наша
студентка – Наталья Юркевич:
«Прашу рабоча-сялянскую інспекцыю: скаргі і заявы грамадзян
Беларусі (1920 – 1930 гг.)». Посол в
свою очередь пожелал нам успехов
в нашей профессии. ппппппппп
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СЯБРОЎСТВА З АРХЕАЛОГІЯЙ

Шмат хто з нас, паважаныя
сябры, адчыніўшы ўпершыню
дзверы гістфаку з нецярпеннем
чакаў пачатку заняткаў па самай
таемнай з гістарычных навук археалогіі. І вось, пасля некалькіх
лекцый многія са студэнтаў пачыналі разумець, што археалогія – не
толькі вельмі цікавая, але і
складаная навука.
Уся шматлікасць помнікаў,
культур, адкрытых лістоў і іншага,
ніяк не суадносілася ў галаве з
прыгодамі Індзіяны Джонса ды
“дыскавераўскімі” казкамі пра
Стоўнхедж. Археалогія – навука
капрызная і не церпіць вакол сябе
абыякавых паклоннікаў, патрабуе
ўсё новых адкрыццяў, знаходак і

высноў. Але ж колькасць студэнтаў,
якія зацікаўлены археалогіяй ды
старажытнай гісторыяй Беларусі, з
кожным годам павялічваецца. Каб
аб’яднаць думкі і жаданні гэтых людзей, яшчэ ў сакавіку 2004 года на
гістарычным факультэце па ініцыятыве В. С. Абухоўскага і студэнтаў кафедры з’явіўся гурток
“Сябры Археалогіі”. Калі напачатку
свайго існавання дзейнасць гуртка
абмяжоўвалася толькі сустрэчамі
яго ўдзельнікаў са знакамітымі
археолагамі Беларусі, Літвы,
Польшчы, Расіі і іншых краінаў, то з
цягам часу асноўным накірункам
работы сяброў археалогіі стала
самастойная праца ў межах
археалагічнай навукі. Значным

поспехам дзейнасці гуртка стала
стажыроўка ў Готландскім універсiтэце: лепшыя студэнты
кафедры археалогіі патрапілі на
гэты дзіўны востраў. Усе зацікаўленыя атрымалі магчымасць прайсці курс асцеалогіі,
які быў прапанаваны шведскімі
выкладчыкамі, і прачытаны імі ў
канферэнц-залі Інстытута Гістoрыі Акадэміі Навук. Многія з
удзельнікаў гуртка ўжо на
працягу двух год ездзяць на
археалагічныя раскопкі ў
Польшчу. Зразумела, што немагчыма навучыцца археалогіі
па кнігах, седзячы ў кабінеце.
Большасць судэнтаў гістфаку пасапраўднаму дакранаецца да
даўніны толькі падчас археалагічнай
практыкі. Але экспедыцыі пачынаюцца толькі пасля летняй сесіі.
Таму ўдзельнікі згуртавання, як
толькі з’яўляецца магчымасць,
прымаюць удзел у археалагічных
выведках, якія прыпыняюцца толькі
тады, калі беларускую зямлю, такую
шчырую на знаходкі, пакрывае снег.
Акрамя гэтага, калі раней
археалагічная практыка абмяжоўвалася універсітэцкімі экспедыцыямі, то цяпер, дзякуючы ўсталяваным сувязям, кожны студэнт
можа дамовіцца аб удзеле ў раскопках, якія праводзяць не толькі
супрацоўнікі кафедры археалогіі. На
жаль, з-за недахопу часу ў межах
курсу архе-алогіі на гістарычным
факультэце праводзіцца зусім
невялікая колькасць практычных
заняткаў. Таму яшчэ адной мэтай
дзейнасці гуртка з’яўляецца работа
з археалагічнымі матэрыяламі: іх
замалёўка, спробы культурнай і
храналагічнай інтэрпрэтацыі і г.д.
Але ў першую чаргу, удзел у
згуртаванні аматараў археалогіі –
гэта зносіны з самымі шчырымі і
адкрытымі людзьмі на гістарычным
факультэце. Таму калі вы зацікаўлены таямніцамі гісторыі нашай
краіны – шчыра запрашаем!!!
Сачыце за аб’яўкамі! hhjjjjjjjjjjjjj

Міхась АРЦЮХ
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Говорим о…

А
А х т оо т аа м
м

Уважлівае вока можа
заўважыць: на нашым родным
гістарычным факультэце пачынаецца нейкі рух. Аб’явы на
стэндах, сходы ўвечары, размовы
між студэнтамі. І гэтыя таямнічыя літары – ТБМ…
Учора: “Ад прадзедаў спакон
вякоў мне засталася спадчына”
У тыя далёкія часы, калі
цяперашнія магістранты пехам пад
стол хадзілі, а першакурснікаў не
было і ў планах, у Беларусі, як і ў
іншых яшчэ савецкіх рэспубліках,
уздымаліся хвалі нацыянальнага
адраджэння. Гэта быў час барацьбы:
у кожнага - за сваё. Хто змагаўся за
танную каўбасу, хто – за імпартныя
джынсы і “відзікі”, а самыя гарачыя
і рамантычныя – за Адраджэнне. Як
грыбы пасля дажджу ўзнікалі партыі,
рухі, таварыствы, грамадскія
аб’яднанні… Беларускі рок збірае
залі, гісторыкі адкрываюць Беларускую Атлантыду – Вялікае
Княства… У 1989 годзе была ўтворана першая суполка арганізацыі,
пра якую чуў ці не кожны –
Таварыства беларускай мовы імя
Францыска Скарыны. Мэта – у
лепшых традыцыях першадрукара:
вярнуць беларускай мове жыццё і
моц. Да Таварыства далучаліся
шматлікія прыхільнікі – пісьменнікі і
навукоўцы, настаўнікі і вучні,
студэнты і пенсіянеры. Безумоўна,
без нашых, гістфакаўцаў, тут не
абыйшлося: і студэнты, і выкладчыкі
падтрымалі новае беларускае
адраджэнне. На працягу 20 гадоў
было зробленабыццам і не багата,
але і нямала: ад дыскатэк “Танчым
па-беларуску” да перакладу назваў
цукерак…
Але час ішоў, бура і націск
першых гадоў сціхлі, беларуская
мова зноў здала першынства
“агульнапаразумелай”. Мары летуценнікаў былі марныя?
Беларусь – балотная краіна. А
пажары на тарфяніках – вельмі
хітрыя. Агонь, быццам, патушылі,
але ён ёсць, тлее на глыбіні, зноў і
зноў прарываецца на паверхню.
Беларушчына пайшла ўглыб. пера-

Сёння: “А хто там ідзе?”
Гады тры таму сябры Алесь
Лапо, Дзяніс Кобрусеў, Саша Ярмац
ды іншыя неабыякавыя студэнты
ўзнавілі дзейнасць ужо згасшай
факультэцкай суполкі Таварыства.
Ціха, без лішняга пафасу і гучных
дэкларацый. Яны проста рабілі
справу – для сябе, сяброў, для ўсіх,
каму цікава. Шукалі неабыякавых
для ўзнаўлення старадаўніх могілак
пад Маладзечна, дзе спачываюць
паўстанцы 1863 года. Ладзілі
вечарыны, дзе нашы гістфакаўскія
паэты дзяліліся сваімі вершамі з
аматарамі. Найбольш гучныя
імпрэзы – сустрэчы з філосафам
Валянцінам Акудовічам і літаратарам Андрэем Хадановічам. Я сам
помню вялікую сорак пятую
аўдыторыю, набітую студэнтамі,
сябе – зялёнага першакурсніка,
хітраваты ленінскі прыжмур
Хадановіча і сакавітыя радкі пра
тралейбус, што ўзляцеў у неба
зімняй ноччу – такой, як ужо была
за акном. gdfdssssssssssssssssss
Заўтра:
“А чаго ж захацелася ім?”
Час ішоў, “старыя” гістфакаўскія тэбээмаўцы пакідалі (не,
не гэты свет, крый Божа!) факультэт.
Трэба было далей перахопліваць
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штандар беларушчыны. Тым
больш яна ажывала. Чаго толькі
вартыя адны “Беларускія
канцэрты”, на якія часам было
цяжка прабіцца ў залю. ff
І вось на гістфаку зноў
загучала старая назва –
Таварыства беларускай мовы вяртаецца! Па сутнасці,
ствараць нічога не трэба –
варта толькі сабраць і арганізаваць той імпэт, сілы і
творчую энергію. Чым і
заняліся тыя, каму мала на сваю
галаву лекцый і семінараў. Дык
чаго захацелася ім? Пачуць
Лявона Вольскага з нашай
сцэны. Паслухаць байкі Арлова
пра яго гістфакаўскую мала-досць.
Распытаць Сагановіча і Мальдзіса
пра іх росшукі. Так, сапраўды, ці не
хацелася б ужывую пагутарыць з
аўтарамі кніг, над якімі ты не спаў
начамі, робячы КСРы і курсавыя?
Студэнцкія гады – час не толькі
вучобы ці забаў – гэта і час
творчасці. Узнікае жаданне, не,
часам нават патрэба чытаць свае
вершы, што стосамі пыляцца ў
шуфлядзе, спяваць не толькі за
святочным сталом. А ці не лепш
вандраваць па краіне не бесталковымі турыстамі, а сапраўднымі
знаўцамі? У рэшце рэшт патрэбны
асяродак, каб беларускамоўны
хлапец ці дзяўчына адчувалі сябе не
партызанамі ў тыле ворага, а сваімі
сярод сваіх. hhhhhhhhhhhhhhhh
Тым больш, мажлівасць ёсць.
Хто б мог паверыць, што сярод нас
столькі адмыслоўцаў на ўсе рукі?
Вельмі радуе тое, што адміністрацыя
факультэту з разуменнем аднеслася
да студэнцкай ініцыятывы. Дык
чаму б не дзейнічаць? fff fffff
“Ці ж мы браткі рук не маем,
ці ж нам сілы Бог не даў?”, - слушна
заклікае класік. Справа за вамі,
шаноўнае спадарства! gggggggg
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Н а та тк і

перапіcчыка

Перадгісторыя
Прайшло 4 заняткі. Нас
падрыхтавалі да перапісу. Растлумачылі нашы задачы. Навучылі
карыстацца рознымі бланкамі.
Было складана. Вельмі шмат
інфармацыі. Мы вытрымалі!
Размеркавалі. Большасць
гістфакаўцаў разам. Мяне далучылі
да журфакаўцаў. Фрунзенскі раён.
Вуліца Данілы Сердзіча. Хто такі
Даніла Сердзіч? Не ведаю сам…
Рэспандэнты казалі, што гэта
балга рскі -м акедонскі-сэрбскі
партызан… Палез у Інтэрнэт:
“Даніла Сердзіч”??? Вось хто ён
такі… А вось пра тое, што за людзі
жывуць на вуліцы з гэткай
“экзатычнай” назвай, глядзіце ніжэй.
Самае складанае – звоніш у
кватэру, паведамляеш, што ты
перапішчык, уваходзіш у пакой, а
разам з тым у чыёсьці жыццё. За 1020 хвілін, пакуль перапісваеш сям’ю,
ты сам не жадаючы таго,
даведваешся мноства фактаў з
біяграфій людзей, нешта ўсцешнае,
а часам – прыкра-балючае для
рэспандэнта, у апошніх выпадках
становіцца вельмі няёмка… Мне
патрэбны скупыя факты. А яны самі
часам замест аднаго слова-адказа

распавядаюць
цэлую гісторыю. Калі стары чалавек
жыве самотна
і яму бракуе
ўвагі, размова
з выпадковымі
людзьмі ператвараецца ў
своеасаблівую
споведзь. Ім
карціць выказацца, я спачуваю, не магу
проста так
сысці… Кладу
запоўненыя бланкі ў партфель і
шчыра падтрымліваю размову. Яны
ўдзячныя. А мне ўжо не хочацца іх
пакідаць. Вельмі ж цікавае жыццё
пражылі гэтыя людзі, часам вельмі
трагічнае…
пооо
***
Яна ведае каля 10 моваў… Ёй
усяго 35… Я зайздрошчу. Гэта
талент! Размаўляе па-беларуску і
першая за час перапісу папрасіла
беларускамоўныя бланкі. Гадоў 15
таму гасцявала ў Латвіі. Размаўляла
па-руску. Латышскія сябры сказалі:
“Чаму ты размаўляеш па-руску, ты
ж беларуска?” Тады яна спраўдзілася як беларуска. Больш за тое, каб
уразіць сяброў вывучыла латышскую… Яе бабуля была мардоўкай… Невялічкі фіна-угорскі
народ у Расіі, які зараз амаль цалкам
асіміляваны. Засталося вельмі мала
свядомых мардоўцаў. Яна вырашыла падтрымаць мову сваёй
бабулі… Вывучыла! Таксама як і
хіндзі, і іўрыт, і грэцкую, і
стандартны пакет пануючых
еўрапейскіх моваў! ррррррррр
***
Маладая сям’я: ён працуе
карэспандэнтам на тэлебачанні, яна
даглядае дзіцяня. Маленькая

дзяўчынка мае надзвычай рэдкае
імя. Запытаўся: чаму менавіта
такое? Аказалася, маладыя бацькі
вельмі ўпадабалі знакаміты
французскі фільм і прыстасавалі імя
галоўнай гераіні да тутэйшай
рэчаіснасці.
р
***
У іншай сям’і ўсе маюць
пашыраныя на Беларусі імёны.
Толькі адзін хлопчык мае яўна
латышскае імя. Запытаўся чаму?
Проста спадабалася… оооооооо
***
Ён працуе выкладчыкам у
адной з ВНУ сталіцы. Калі я зайшоў
у пакой, рэспандэнт займаўся
складаннем генеалагічнага дрэва…
Звяртаўся ў архіў… Знайшоў сваіх
продкаў ледзьве не за 500 гадоў… Ён
шляхціц.
р
***
Яна прыехала з Расіі. Па
нацыянальнасці – паволжская
татарка. Пасля размовы зразумеў,
што татары з Татарстану і іх браты з
Паволжа маюць адрозныя дыялекты
адной мовы і крыху розную
гісторыю… Цікава! А яна не толькі
не здрадзіла сваёй мове, але яшчэ і
актыўна займаецца пошукам магіл
сваіх дзядоў, што памерлі на Беларусі
за часамі ІІ сусветнай вайны…
***
Яна нарадзілася на мяжы Расіі
з Кітаем, пасля перабралася ў
Краснадар, потым у Львоў і Мінск…
Але ж мяне здзівіла не мабільнасць
рэспандэнткі, а яе імя – Эль. Ні Эла,
ні Эля, а проста Эль…
???
Перапіс 2009 скончаны. За
гэтыя дні жыхары двух дамоў, якія
былі замацаваны за мною, сталі мне
вельмі блізкія. Я стаў шчыра
перажываць, што ніяк не скончыцца
капітальны рамонт, што не працуе
ліфт, што жанчына, якую надоечы я
перапісваў, не можа датэлефа-
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навацца ў паліклініку. Было вельмі
прыемна, калі са мною здароўкаліся, называлі маё імя і пыталіся
як маюся, нягледзячы на тое, што
пазнаёміліся са мною на 10-20
хвілінаў… Мы разам стваралі
гісторыю сваёй краіны. Было і
цікава, і складана… Аднак мы
здолелі! Наступны раз яшчэ праз 10
год!
рпарарп

Гісторыкі,

якія стваралі гісторыю

Зміцер ЧАПІГА

“Прымаючы ўдзел у перапісе,
вы ствараеце гісторыю сваёй
краіны”, – безліч каторы раз нагадвае прафесійны дыктарскі голас у
вагоне метро. Пасажыры звыкла
прапускаюць яго міма вушэй. Але
толькі не хлапцы і дзяўчаты з
васьмікутнымі значыкамі і зялёнымі партфелямі…
У добрай гаспадарцы ўсё
падлічана, вымерана і раскладзена
па паліцах. Гэта тычыцца не толькі
хатніх гаспадынь, але ўвогуле любой
краіны. Таму кожныя дзесяць гадоў
наша не самая багатая краіна асігнуе
грошы, каб адказаць на пытанні:
“Хто? Што? Колькі? Як?”.
Гісторыкі пішуць гісторыю.
Але нам, студэнтам трэцяга курса,
пашчасціла (ці то ў двукоссі, ці то
без) яе ствараць. Перапіс-2009
вырваў нас з-за парт і зрабіў перапісчыкамі…
“Кто стучится в дверь ко мне,
с зеленой сумкой на ремне?” –
дасціпна гаманілі тэлеканалы,
тлумачачы народу неабходнасць і
карыснасць перапісу. Але праблемаў, рэальных і надуманых, было багата.
Самыя асцярожныя так
баяліся аферыстаў, што з сапраўднымі перапісчыкамі размаўлялі праз дзверы, а то і зусім адсылалі
іх… скажам так, да іншых кватэр.
Самыя даверлівыя, наадварот,
гасцінна запрашалі незразумела каго
ў хату, а потым беспаспяхова шукалі
свае бясследна зніклыя зберажэнні.
Кагосьці непакоілі анкеты. Шмат
непаразумення часам выклікалі
пытанні пра мову. Самым

своеасаблівым аказалася пытанне
пра наяўнасць камп’ютэра: пенсіянеры доўга смяяліся, маладыя
падазрона абураліся. рррррррр
Нямала можна паабурацца і
самім перапісчыкам. Сноўдацца па
цёмных дварах і пад’ездах, стукаць у
дзверы, за якім здагадайся што,
гутарыць з грамадзянамі рознай
ступені адэкватнасці і гасціннасці…
Усё ж далёка не кожны студэнт, а тым
больш студэнтка, такія вялікія
аматары экстрыму. Тым больш, калі
на ўзбраенні – флікер, кішэнны
ліхтарык і свісток, ды і тыя не ва ўсіх.
Але перапісчык можа быць
спакойны: кожны бясплатна
застрахаваны, і ў выпадку траўмы,

згвалтавання ці смерці дзяржава ўсё
кампенсуе…
п
Але перапіс завяршаецца. Яго
першыя вынікі будуць апублікаваныя ў лютым 2010 года, а цалкам
мы даведаемся пра сябе толькі праз
два гады. Можна перавесці дыханне,
пакатацца бясплатна ў гарадскім
транспарце, вырашыць, як растраціць свае кроўных чатыры
“мінімалкі” і як здаць сесію, прапусціўшы месяц вучобы. Досыць
ужо ствараць гісторыю, час зноў
узяцца за яе вывучэнне! ррррр
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Стварэнне спектаклю падобна да прыгатавання стравы. Спачатку пошук неабходных інгрыдыентаў – дэкарацый, рэкві-зіту. Пасля – размяшчэнне іх у патрэбным
парадку на патэльні-сцэне. Праз
некалькі гадзін мітусні глядач смакуе гатовы тэатральны прадукт.
Знайсці рэквізіт – задача
арганізатараў форуму. Пад рэквізіт і
дэкарацыі насамрэч падыходзяць
любыя рэчы.
Да прыкладу, тэатру “Сакрамэнтум” Маскоўскага дзяржаўнага
тэкстыльнага універсітэта для
пастаноўкі спектаклю “Гульня”
неабходны былі будаўнічыя “леса”.
Гасцям з мексі-канскага горада
Пуэбла для п’есы “Шлях песняра”
спатрэбіліся 400 пластыкавых
бутэлек. Найбольш праблемаў было
з забеспячэннем бельгійскай
пастаноўкі “Канец свету на
востраве” Каралеўскага тэатра
Льежскага універсітэта. Акцёрам
патрэбны былі дошкі вышынёй 2,4
м і шырынёй 25 см, спраўная газавая
лямпа, спецыяльны мегафон. Рэжысёр тэатра паўтараў, пакуль
шукалі неабходныя рэчы, што пры
адсутнасці чаго-небудзь спектакль
не адбудзецца. Дзякуючы намаганням працоўнай групы глядач
убачыў шыкоўнае акцёрскае
майстэрства каралеўскага тэатра. А

на рэпетыці спектаклю “Салдацікі”
тэатру незалежнай тэатральнай
студыі “Зеркало” зламалі стул і
акцёру разбілі… нос. рпрпппппа
“Тэатральны куфар” –
міжнародны форум студэнцкіх
тэатраў. Тэатральныя трупы розных
краін гатуюць і прадстаўляюць свае
нацыянальныя спектаклі. Пастаноўка – гэта нацыянальная страва,
якая мае свае складнікі і адпаведна
пах і смак. ппппппппппппппппп
Акцёр-турак, што выбітна
сыграў спектакаль “Чаму..!” праз
гнуткую пластыку і маналогі
прадставіў філасофію мусульманскага свету. ррррррррррррррррр
Англічане падалі гледачу, як
традыцыйную аўсянку на сняданак,
класічную англійскую трагедыю: ён,
яна, каханне, інтрыгі, забойствы,
смерць усіх герояў, акрамя слугі.
Сербы, калі нешта святкуюць,
кажуць за сталом: “Жывеле!”, што
значыць –“Будзьма!”. Ці, як больш
зразумела нашаму вуху, “Будзем
жыць!”. Сербскія артысты, як
адпаведае суровай балканскай
натуры, паказалі суровы спектакль.
Мексіканцы, з уласцівай ім
карнавальнасцю, паставілі карнавальную п’есу. На форуме яны
вучылі ўсіх таньчыць лацінаамерыканскія танцы, частавалі
тэкілай і вострымі стравамі.

Тэатральная трупа з
Сілезскага
тэхнічнага
універсітэта (Польшча) прывезла два спектаклі. Адзін распавядае
пра побыт у псіхічнай лякарні. У
другім, з інтрыгуючай назвай “Голая
баба”, галоўная гераіня то ціхая,
закрытая, сарамлівая, то бурная і
распанусная.
пп
Спектаклі тэатраў з Прыбалтыкі з аднаго боку былі малымі,
незаўважанымі, павольнымі, з
другога – меладычнымі, гарманічнымі і прыгожымі. ррррррр

Калі вы ў іншай краіне, вы
абавязкова ідзяце ў тамтэйшую
фірмовую рэстарацыю, каб
пакаштаваць тамтэйшую фірмовую
нацыянальную кухню. Нам, сябры,
пашчасціла: мы нікуды не ездзілі, каб
“пакаштаваць” лепшае з еўрапейскай тэатральнай кухні.
Некаторыя стравы беларускаму
студэнцтву прыйшліся даспадобы,
некаторых беларускі студэнт не
зразумеў. Мо з-за таго, што спектаклі
былі на нацыянальных, часам вельмі
экзатычных, мовах. ппппппппппп
Наш разбэшчаны глядач,
паспрабаваўшы і мексіканскай tequila, і сербскай rakija, і польскай
zol?dkow?l, і прыбалтыйскіх
balzamas, вырашыў: беларускае –
самае маё! Па выніках галасавання,
Гран-пры “Тэатральнага куфару2009” атрымаў спектакаль “Зімы не
будзе” народнага студэнцкага
тэатра БД У “На балконе”!
Куфар – гэта скарбніца ўсяго
самага добрага і каштоўнага, што
ёсць у сям’і. Тэатр паказвае гэта
добрае, светлае і чыстае кожнаму
чалавеку.
пп

Павел МАХІНАЎ

Арт-клуб

2009
кастрычнік
У гэтым месяцы спіс кропак,
дзе рэпрэзентуецца альтэрнатыўнае
беларускае мастацтва, памножыўся
ўдвая. Цяпер такіх месцаў два.
Поруч з “патрыярхам” “Падземкай” паўстала новая галерэя з
вельмі лаканічнай і надзвычай
шмат-абяцальнай назвай – “Ў”.
Цяпер “у нескладовае” не толькі
літара, якая існуе ў беларускім
кірылічным алфавіце, аднак і
якасна новы брэнд айчыннай
культуры.
Маленькая “Падземка” ўжо не
магла змясціць штогадзінна ўзрастаючыя прадукты вытворчасці
тутэйшай арт-суполкі, тым болей
носьбіты сталічнага крэатыву былі
вельмі засмучаныя, калі іх надзейнае
апірышча адмовілася ад галерэйнай
дзейнасці… А тут такое… ў хвіліне
хады (з якіх болей часу трэба стаяць
на светлафоры), ад такога роднага,
крыху абрыдлага артхаўзу, адчыняецца яна, не, лепей яно – “Ў”…
Новая галерэя сучаснага
мастацтва – сур’ёзны эвалюцыйны
крок у выставачнай і галерэйнай

“ Ў”

справе
на
Беларусі. Папершае, гэта
адзін з нешматлікіх
прыкладаў удалага ўвасаблення прыватнай ініцыятывы, па-другое, за сціплай, аднак
самадастатковай літарай “Ў”
хаваецца цэлы арт-комплекс. Тут
табе і галерэя, і крама, і кнігарня з
асобным уваходам, і кавярня ў
перспектыве з Інтэрнэтам… аб такім можна было толькі марыць.
Гаспадары не сталі абмяжоўвацца
роляю лакальнага месіі і зрабілі
новую абгортку для беларускага
мастацтва з арыен-тацыяй і на
замежнага спажыўца – надпісы не
толькі па-беларуску, але ж і паангельску.
Новая галерэя – свежыя ідэі.
Так, “Ў” вырашыла здзівіць сваіх
наведвальнікаў канцэптуальным
праектам Сяргея Кірушчанкі
“Надышоў час шчыльна заняцца
прыземленым мастацтвам”. Галоўная тэма твораў – напружанасць і

пер в ого кур са
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супрацьпастаўленне.
Беларуская вёска, якая
памірае, – сучасная гарадская
культура. Таму не дзіва што на
чатырох жывапісных паліпціхах
Кірушчанкі выяўлены звычайныя
зрубы традыцыйнай беларускай
хаты, прастора якіх працягваецца
шэрагамі англа-моўных надпісаў. У
дадатак да гэтага “Ў” прапаноўвае
паглядзець слайд-шоў… Незвычайна
і нова для Беларусі. Тая частка
галерэі, дзе выстаўлены артпрадметы на продаж, фактычна не
розніцца асартыментам ад “Падземкі”. Хіба што здзіўляюць баксёрскія
пальчаткі з прымацаванымі галовамі
цацачных мядзведзяў – новая
напрацоўка мінскага дызайнера
Івана Айплатава.
Ура! “Ў” адчыненая! Незадаволеных не засталося. Мастакам і
дызайнерам – новая пляцоўка для
выставаў, перфомансаў і продажу!
Для гледачоў, аматараў і гасцей
беларускай сталіцы – новы
прыпынак у культурнай прасторы.

Зміцер ЧАПІГА
номер, угощали жюри семечками и
травили шутку за шуткой. Третье
место заняла самая интригующая,
самая веселая группа, абсолютные
победители турслёта в Анусино –
2009 - группа № 4. Зал развлекали
Сеня и Андрэйка, самые позитивные
и яркие мальчики на всем первом
курсе. Добавлю, что вели капустник
знаменитые Егор Данченко и Антон
Филипеня.
ррр
Впечатления остались сногсшибательные. «Новобранцы»
продолжили банкет в ночном клубе
«Roxi». Все просто безумно провели
ночь: танцевали, веселились,
участвовали в разнообразных
конкурсах, короче, отрывались
вовсю! И, чего и следовало ожидать,
на следующий день в университете
преподаватели недосчитались
большей части потока. Только
самые стойкие любители поучиться
смогли доползти до первой пары. А
ведь у кого-то первой парой были
семинары…
рр
Очевидно, праздник удался!

Студенты исторического
факультета давным-давно находились в предвкушении капустника. Это мероприятие является
своеобразным посвящением в
первокурсники, а так же даёт
возможность группам сплотиться ещё больше во время
придумывания своих интересных и смешных номеров,
узнать возможности друг
друга.
па
Перейдем же непосредственно к результатам капустника, его победителям и проигравшим. Итак, как показал
зал и само жюри, первое
место и путёвку на университетский капустник получила группа № 10. Ребята
прекрасно обыграли студенческую жизнь, за что были
награждены смехом зрителей.
Второе место взяли «два
кореша» из первой группы:
парни хоть и были вдвоём, но
показали замечательный Кристина РОМАНОВСКАЯ
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Т
ЕАТР
НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ

По выражению Константина
Сергеевича Станиславского, театр
начинается с вешалки.
Именно это высказывание,
уже давно ставшее крылатым,
приобрело новое звучание для
организаторов IV Международного
фестиваля театрального искусства
“Панорама”. Символом мероприятия они избрали вешалку,
которая была размещена над входом
в здание Национального академического театра имени Янки
Купалы. Она символизирует восприятие белорусскими театрами лучших
мировых традиций театрального
искусства и приглашает всех минчан

и гостей столицы принять
участие в этом великолепном
празднике, который с каждым
годом приобретает все большую
известность, как в нашей стране,
так и за рубежом. ппппппппп
В этом году фестиваль
продлится с 7 по 31 октября, и
откроет нам таланты 21 коллектива из Беларуси, России,
Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Швейцарии и Венесуэлы.
Программа также включает в
себя мастер-классы от известных
мастеров сцены, Дни культуры
Санкт-Петербурга и проект
«Театр-online», который даст
возможность проявить и показать
себя молодым белорусским
драматургам и режиссерам. ооо
Первые фестивальные дни это белорусские спектакли. Открывался же праздник спектаклем
“Пинская шляхта” Винцента
Дунина-Марцинкевича в исполнении актеров Национального
академического театра имени Янки
Купалы. 19 октября зритель сможет
увидеть работы из Кракова и Башкирии. 22
октября –
постановка театра
из Вильнюса “Сон в
летнюю
н о ч ь ”
Ви лья ма
Шекспира. Приятный сюрприз на
этом фестивале Драматический театр имени
А.С.Пушкина из Магнитогорска,
признанный

в России лучшим в 2008 году, - они
покажут “Грозу” Александра
Островского. Дни культуры СанктПетербурга в Минске - это
выступление двух театральных
коллективов на сцене Купаловского
театра: “Записные книжки
Тригорина” Теннеси Уильямса - 28
октября
Санкт-Петербургский государственный драматический

театр
“Комедианты”,
29 октября
“Игроки”
Ни кол а я
Гоголя - СанктПетербургский
государственный академический театр комедии
имени Н.П.Акимова. ррррррррр
Закрытие фестиваля состоится
31 октября, в этот вечер пройдет
спектакль “Арлекин - слуга двух
господ” Карла Гольдони – на сцене
актеры из Италии. рпррррррррр
Международный фестиваль
театрального искусства “Панорама” – одно из самых знаменательных
культурных событий осени. Он
предоставляет нам возможность
окунуться в поистине волшебный
мир театра, увидеть неизвестные
грани уже знакомых произведений
и восхититься новыми театральными постановками. Это культурное событие нельзя пропустить.
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Студэнцкае жыццё NIKA

Поездка началась еще недели
за полторы до того, как мы сели в
автобусы. Всех старост-первокурсников заранее разделили на 8
команд по 2-3 факультета. Нам же
было суждено плечом к плечу с
РФиЕ и ИБМТ отстаивать честь
своего факультета на университетском уровне. Ввиду всеобщей
популярности Юры Демидовича
команду из наших трех доблестных
факов было решено назвать
«Чароўныя трусікі». Да, двусмысленно. =)) Особенно, если учесть,
как на фоне маек и шляп других
команд (типа фишка) выделялись
наши зеленые семейные трусы в
цветочек с пумпончиками поверх
брюк...
Итак, «Бригантина»... Незабываемое место. Более-менее
понятно, что же тут все-таки будет и
зачем сюда стоило ехать на целых 3
дня да еще и посреди недели, стало
где-то на второй день. А до этого
подумать об этом даже не было
времени, свободное время было
только с пол-первого до четырех
утра. Это мы так шутили, конечно,

Под парусами

«БРИГАНТИНЫ»
но доля правды в этом все-таки
присутствовала. Первая половина
дня — семинары для старост, прямо
как на курсах повышения квалификации, где нас ознакомили со
всякими моментами, которые
должен знать каждый староста: как
поставить себя в коллективе, какие
возможности дает нам наш
любимый универ, как организовывать мероприятия и сплочать
коллектив и многое другое. Вторая
половина дня — всевозможные
творческие конкурсы, готовиться к
которым, по причине нехватки
времени и с расчетом на нашу
креативность, надо было во время
семинаров или по ночам.... Тут был
и КВН и «Что? Где? Когда?» и много
всего прочего. ррррррррррррр
Наивно было полагать, что
вечером нас предоставят самим себе. Первый
вечер, а точнее, ночь «Схватка!».
Да, страшно
звучит. Выглядит еще
более ужасно. Когда 20
человек с
фонарика ми, дикими
глазами и
постоянной
од ышкой
носятся по
территории
«Бригантины» в поисках всяких шифров,
которые
могут быть
где угодно...
Отпустили
спать нас
только во
втором часу
ночи... Стоит

заметить, что в «Схватке» «Трусікі»
набрали больше всех баллов.
р и р р р р р р р
Второй вечер — ретро
дискотека! Очень колоритно выглядели подражатели стиляг и Элвиса.
У меня же для такого случая была
припасена рубашка 91-го года и
ГДР-овские брюки. =)) Дискотека
тоже была своего рода творческим
конкурсом — надо было подготовить свой номер. У нас это был
хорошо поставленный танец в стиле
рок-н-рол. Все были в восторге. =))
На следующее утро приехал
ректор. В погоне за дополнительными баллами (а все в «Бригантине» проводилось в форме
соревнования), «Чароўныя трусікі»
засыпали Сергея Владимировича
вопросами, за что получили из его
уст статус самой любопытной
команды=))
рр
Третий день страсти были
накалены до невозможного. За роль
победителя героически боролись
«Чароўныя трусікі» и «21». Когда
всевозможные основные баллы
были заработаны, развернулись
отчаянные бои за дополнительные:
это были и футбольные кричалки, и
танцы на трибуне, и даже «волна»
по актовому залу. пппппппппп
И все-таки, «Трусікі»
победили. Ликованию не было
предела. По просьбе зала кинули со
сцены свое самое на тот момент
дорогое — трусы. Куратор был
несколько раз подброшен под
потолок, студенческая студия взяла
у нас интервью... но все это на тот
момент было уже неважно. Победа!
Возвращались домой полные
креативности, решительности работать на благо универа, делать свои
группы лучшими во всем, готовые
с головой нырнуть в общественную
и научную жизнь. Спасибо
«Бригантине»!
ррррр

Сергей ГРОМОВ
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Шаноўнае спадарства!
Амаль палову месяца на факультэце кагосьці не хапала,
нейкай часткі, без якой гістфак быў не зусім гістфакам.
Здагадаліся? Так, гэта нашы трэцякурснікі, якія карцелі
над перапісам і былі вызвалены ад заняткаў на гэты час.
Але ўсё цячэ, ўсё змяняецца, як казаў нехта з маіх
старажытных знаёмых, таму рада буду ўбачыць
Вас зноў на факультэце! Добрага настрою перад
заняткамі і адпачынку перад імі (невялікага, але
ж…) таксама жадаю Вам, мае сябры! Да новых
сустрэч. пп

Преподаватель:
ввв
- Какие-нибудь вопросы есть?
Аудитория молчит. ааааааа
Преподаватель:
аааа
-Пока не зададите вопрос,
никуда не пойдете! аааааааааааа
Аудитория хором: аааааааа
- Можно идти? ааааааааааааа
Теребов А. С.
***
Разговор двух студенток за
день до стипендии: аааааааааааа
- Представляешь, я сегодня
одолжила 1100 у нашего старосты,
чтобы купить себе чай и «Витьбу».
Другая - с тоской: аааааааа
- Везет...! Ты сегодня ела…
***
И вот, к концу этой борьбы на
горизонты появилась фигура Петра
Могилы!
рир
Бригадина О. В.
***

Галоўны рэдактар:
АНАЦКА Дзмітрый
Тэхнічны рэдактар:
Волкава Даша
Рэдактар па стылістыцы:
Быль Віталь
Заснавальнік: Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі гістарычнага факультэта БДУ іпп

- Вы студенты четвертого
курса и должны готовиться к
семинарам и зачетам, соответственно, использовать серьезную литературу!
п
(шепот в зале) мммммммм
- И серьезная литература – это
не учебники 7-11 классов. а аа
Воронин В. А.
***
Преподаватель: ппппппп
- Вы должны быть любознательными, учиться мыслить,
прослеживать причинно-следственные связи, много спрашивать
«зачем» и «почему»! пппппппп
(Две студентки тихо, между
собой):
аааа
-А мой молодой человек,
когда я спрашиваю у него чтонибудь, говорит, что я слишком
любопытна!
ппп
- Это потому что ты спросила,
когда он будет знакомиться с твоей
мамой!
рр
***
Грязный подхалимаж… обожаю!!!
ррр

Рэдкалегія:
Бурмістраў
Павел, Карп Раман, Куніцкая
Аліна, Махінаў Павел, Сітава
Інэса, Чапіга Зміцер
Карэктар:ттттттттттттт
ВЕРАБЕЙ Таццяна.иииии,
Вёрстка: БАЛЫШ Макс.
Адрас рэдакцыі: Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.

Тут вас научат говорить, что
надо.
Герой, пошедший на бога,
умрет. На то он и герой. рррр
Если человек захотел поиздеваться, для этого есть статья.
Вы это понимаете? Ну тогда
объясните мне! пппппппппппппп
Шансов нет. Ну ладно, не
будем о веселом. рррррррррррр
Перзашкевич О. В.
***
СярэднеКАРАТвечча

пп

Меловой рисунок на доске
очень важен. Он должен выполняться аккуратно. Он демонстрирует
различные схемы, предметы в
разрезе…
ррр
(Голос из аудитории, тихо)
- Угу, на пример, двигатель
внутреннего сгорания. рррррррр
Довгялло М. С.
***

Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з пазіцыяй рэдактараў. Вашыя заўвагі, прапановы дасылайце на адрас:оор
nika_hist@mail.ru.
Тэлефануйце:тттттттттттттттт
+ 375297611559(Ганна);
+ 3 75 29 383 39 64( Д а ша );
+375298829984(Зміцер).
Тыраж 299 экз.

