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Са святам, паважаныя выкладчыкі!


Вядома,
што
першая
субота кастрычніка - гэта Свята
настаўнікаў і выкладчыкаў. Прафбюро гістарычнага факультэта вырашыла адзначыць яго ў гэтым годзе арыгінальна. Вось і ўзнікла ідэя з
“Плотам намінацый”.

Мы павіншавалі выкладчыкаў з іх
пра-фесійным святам. Кожнай кафедры былі пры-свечаны віншаванні
студэнтаў. Акрамя таго, мы зрабілі
прыгожы “плот намінацый”, на якім
кожны жадаючы змог пакінуць свой
голас за выкладчыка, які, на яго думку, варты той ці іншай намінацыі.
Вынікі галасавання змясцілі на пла-



каце. Усіх пераможцаў узнагародзілі
граматамі і сардэчна павіншавалі.
Але хто ўсё ж такі перамог?
У намінацыі ”Улыбашка” першае месца студэнты аддалі Ларыёнаву Д. Г.
У намінацыі ”Сама строгасць” перамогу атрымаў Каун
С. Б.
“Залатавустам” стаў Красулін
Я. А. “Артыст №1”
гэта, па меркаванні
студэнтаў,
Корзун М. С. У вясёлай
намінацыі
”Стыляга” першае
месца
дасталася
Малюгіну А. І. “ Мудрасць
факультэта” – Перзашкевіч
А. В. У намінацыі
“Грамаглас”
пера-

мог Александровіч С. С. У на-мінацыі
“Самая пышная прычоска” перамогу атрымала Сакалова А. А. “Душой
студэнтаў” стала Туманава Л. М. У
намінацыі “Невозмутимый” першае
месца атрымаў Тарканеўскі А. А..
Гэты «Плот намінацый» падарыў добры настрой студэнтам і выкладчыкам. Спадзяёмся, што у наступным
годзе наш «Плот намінацый» знойдзе сваіх новых пераможцаў.
Прафбюро гістарычнага факультэта сардэчна віншуе выкладчыкаў з іх
прафесійным святам, жадае ім усяго найлепшага, старанных студэнтаў,
моцнага здароўя і вялікай зарплаты!
Анастасія ПЯТРОВА
Старшыня камісіі прафбюро
па культурна-масавай
і асветніцкай рабоце

Памятай...

канец ў яго ёсць – калі ўвесь час
ісці ў адным напрамку, рана ці позна знойдзеш месца, дзе жывуць
людзі, якія і дапамогуць табе. Але
што рабіць і што адчуваць, калі
губляеш чалавека?..

Калі губляеш для сябе нейкую
вельмі важную рэч, да страты можна аднесціся па-філасофску: значыць, дзесьці што-небудзь абавязкова знайду. Згубіўшыся адзін
у лесе, цвяроза разважаеш:

Працяг на апошняй старонцы

У ГЭТЫМ НУМАРЫ:
Аб зніжках
на навучанне

Карп
па-амерыканску

Уладзімір
Паўлюковіч раскрывае сакрэты атрымання зніжак і пераводу на бюждэт.

«За дзесятак тысяч кіламетраў ад
бацькоў у амерыканскім
мегаполісе варыянтаў
раслабону было
цемень!..»

с. 2

с. 6

Каўчсерфінг
Як пазнаёміцца з

с. 9

Профбюро
исторического
факультета
приносит
свои извинения
Александру Геннадьевичу
Кохановскому
за некорректное
поздравление
с Днем Преподавателя
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Адукацыя
СIСТЭМА ЗНIЖАК

Хто з нас
не
чуў
пра зніжкі
на аплату за навучанне?
Напэўна,
усе чулі
ды і не
раз, але
адным гэта
не цікава, іншым лянота займацца. Але калі глянуць бліжэй, то
маем, што зніжкі атрымаць не так
і складана.
За больш поўнай
інфармацыяй мы звярнуліся
да Уладзіміра Паўлюковіча,
старшыні
камісіі
прафбюро студэнтаў па навучальнавытворчай рабоце.

— Хто можа прэтэндаваць
на
зніжкі і пры якіх
умовах?

— Для чаго існуе сістэма зніжак?

1.

Перш за ўсё, каб быў большы стымул добра вучыцца, таму дзяржавай прадугледжана сістэма зніжак, а таксама перавод
на бюджэтную форму навучання. Акрамя таго, гэта дазваляе, так бы мовіць,
аднавіць справядлівасць: калі чалавеку крыху не хапіла, каб паступіць на бюджэт і ён паступіў на платнае. Хваляваўся
на ЦТ ці яшчэ што… Гэта дазваляе яму
рэалізаваць страчаны шанс і напрацягу навучання атрымліваць зніжкі і, магчыма, на нейкім курсе прэтэндаваць на перавод на бюджэтную форму. Гэта пры ўмове
наяўнасці бюджэтных месцаў.

Nika

дзейнасці. Удзел у працы органаў
студэнцкага самакіравання, праца прафоргаў, валанцёрства, буда-

Уладзімір Паўлюковіч

Выдзяляюцца
дзве
катэгорыі
студэнтаў. Першая – гэта тыя,
каму падтрэбна
сацыяльная падтрымка: інваліды,
пяцярпеўшыя ад аварыі на ЧАЭС, студэнты, якія пражываюць у мнагадзетных сем’ях і інш. Яны могуць паменшыць
кошт навучання на 40 %. Але найбольш
часта студэнты атрымліваюць зніжкі па
сукупнасці трох паказчыкаў:
Пяцьдзесят працэнтаў адзнак – дзевяць і дзесяць, прычым астатнія

Студэнт 5 курса гістарычнага факультэта спецыяльнасці “Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне
кіравання”.
Старшыня камісіі прафбюро гістарычнага факультэта і прафкама студэнтаў БДУ па навучальна-вытворчай
рабоце.
Стыпендыят Цэнтральнага камітэта
Беларускага
прафесійнага
саюза
работнікаў адукацыі 2009 г.
трад… Але абавязкова павінна быць
пацвярджэнне той арганізацыі, дзе вы
працавалі. Гэта неад’емны складнік і
гэта павінны быць не аднаразовыя
даручэнні, а сістэматычная праца напрацягу навучальнага года. Таму ужо
зараз трэба займацца грамадскай

Як атрымаць са сфармiраванага кошту навучання

i перавесцiся на бюджэт?

павінны быць не ні-жэй шасці, з улікам
дыферынцаваных залікаў, курсавых,
практык.
2.

— А які максімальны памер зніжак?
Максімальны памер 60 %. Устанаўліваецца пры сярэднім бале за навучальны
год вышэй за дзевяць і пры адсутнасці адзнак ніжэй за шэсць.
3.

Высокія
паказчыкі
навуковадаследчай дзейнасці: выкананне курсавых з элементамі навуковых даследаванняў, навуковыя
даследаванні, удзел у працы навуковых лабараторый, кружкоў,
публікацыі. Найбольш даступнае
для нашых студэнтаў – гэта ўдзел
ва ўніверсітэцкіх канферэнцыях і
факультэцкіх, якія праходзяць адразу
пасля абароны курсавых.
Высокія

паказчыкі

грамадскай

Шыманскі Аляксандр Генадзьевіч
3 курс 5 група:
«В первую очередь, мне просто очень сильно нравится учёба, а именно история. Совмещение любви к знаниям и стремление получить
скидки по учёбе принесли отличный результат. Поскольку у нас освободилось место профорга, я стал профоргом. Мне работа очень нравилась, потому что я работаю с людьми, узнаю их, вливаюсь в общественную жизнь факультета, что-то для него делаю. Для меня это
очень интересно, есть чем заняться полезным»

дзейнасцю, каб у канцы года атрымаць хадатайніцтва ад арганізацыі,
у якой вы працуеце. Асабліва студэнтам першага курса, якія толькі
ўліваюцца ў студэнцкае жыццё, трэба задумацца, як яны могуць дапамагчы факультэту ці ўніверсітэту.
— Ці магчыма страціць зніжкі?
Так, іх магчыма пазбавіцца пры атрыманні нездавальняючых адзнак па
выніках зімовай сесіі, пры здзяйсненні
права-парушэнняў.
— Калі зніжка страчана, ці магчыма яе атрымаць зноў?
Магчыма. У наступным годзе ўсё пачынаецца спачатку. Зніжкі даюцца на ўвесь
год. Для прыкладу мы на першым курсе.
Пасля другой сесіі падаём заяву на зніжкі
і атрымліваем іх на другі курс. Калі на
другім курсе мы не выканалі адну з трох
ўмоў, то адпаведна на трэцім курсе мы
плацім поўны кошт.
— Увогуле, ці рэальна атрымаць зніжкі?
Кожны, хто вырашыць збіраць дакументы, і
выканае тры вышэй згаданыя ўмовы, можа
іх атрымаць. Калі няма 50% адзнак ►

Nika

Адпачынак
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Бригантина-2010

Благодаря Совету Старост БГУ,
Управлению воспитательной работы
с молодежью и Студенческому Союзу
БГУ состоялась «Бригантина 2010».
Где происходит ежегодный «шабаш»
старост, и где нам, обычным смертным, не суждено было побывать, а
лишь осталось слушать рассказы
побывавших там. Мероприятие происходило в СОК БГУ «Бригантина»,
расположенная в 7 км от г. п. Радошковичи, в лесном живописном массиве на берегу искусственного озера. С
двадцать восьмого по тридцатое сентября. График у наших старост получился напряженный, что и говорить,
мероприятия в лагере во вторник (это

◄ дзевяць-дзесяць, то такія людзі адразу
не праходзяць, і дакументы падаваць не
варта. У іншых выпадках працэнт атрымання высокі.
— А які фармат удзелу прафсаюза студэнтаў
у сістэме прадстаўлення зніжак і пераводзе на бюджэтную форму навучання?
Па-першае, гэта інфармаванне студэнтаў.
Для прыкладу, 6 кастрычніка, на факультэце профбюро арганізавала семінар па
пытаннях атрымання зніжак і перавода на
бюджэтную форму навучання. Па-другое
прафсаюз ажыццяўляе кантроль за
фарміраваннем спісаў студэнтаў, якія прэтэндуюць на атрыманне зніжак і перавод
на бюджэтную форму навучання. Таксама
прафсаюз дае магчымасць для шырокай
грамадскай дзейнасці, якая з’яўляецца
неад’емнай умовай атрымання зніжак.

было двадцать восьмого) заканчивались в
полночь, а подъем состоялся уже в восемь
утра. В этот же день
пойти и лечь спать
можно было лишь в
полвторого ночи. Все
дни организаторы заполнили семинарами
и мастер-классами, в
которых тренера раскрыли секреты эффективной коммуникации,
как с одногруппниками, так и с деканатом. Так же рассказали о работе студенческого
самоуправления, социальной защите и посвятили в
нюансы в вопросах о понижении оплаты за обучение.
Подробнее об этом рассказала староста седьмой
группы, Юлия Валерьевна
Крицкая.
— Што б вы параілі тым, хто захоча атрымаць зніжкі, і асабліва першакурснікам?
Для студэнтаў першага курса я скажу, што, па-першае, трэба зэканоміць
бацькоўскія грошы. Бо калі нават узяць
крэдыт, то яго прыйдзецца вяртаць. Падругое, калі вы студэнт-платнік і лічыце,
што трапілі на платнае аддзяленне выпадкова, вы можаце лепш вучыцца і
большага заслугоўваеце – вы можаце
даказаць гэта і трамыць зніжкі. Таму ўжо
з наступнага дня, як толькі вы прачыталі
гэты артыкул, вам трэба пачаць актыўна
займацца грамадскай дзейнасцю, шукаць, дзе вы можаце заняцца навуковадаследчай дзейнасцю. І, канечне ж, не
забывайце вучыцца!
Дзяніс ФІЛІПЧЫК

- Собственно с возвращением, и как там
было, понравилось?
- Конечно! Особенно понравилась
игра «Что? Где? Когда?», мы заняли второе место, а первое «Мехмат».
Там была еще спортландия, но мы не
показали свой лучший результат.
- А какие там были психологические тренинги?
- Много, но особенно запомнился
тренинг с моделированием ситуации,
в которых старосте необходимо было
направить группу на определенные
деяния (смеется).
- Посетили ли вас какие-нибудь гости?
- Была пресс-конференция зам. министра образования Беларуси. Задали ему вопрос по поводу ремонта у
нас в корпусе. Сказал, что мы хоть и
третьи на очереди, но, кажется, это
будет не скоро.
- А какие-нибудь развлечения там были?
- Была вечеринка в гавайских костюмах. Понравилась конкурсная программа, где каждая группа должна
была придумать танец.
- Отдохнула на «Бригантине» наверное?
- Ну… не выспалась там точно, но
оно того стоило!

4 Асобы
Размаўляй па-беларуску!

Вывучаць замежныя мовы стала трэндам развіцця сучаснага грамадства. Сёння не ведаць
ангельскай лічацца прыкметай
неадукаванасці. А шмат хто абірае
вывучэнне больш экзатычных
моў – кітайскай, арабскай, іўрыт…
Амаль кожны беларус з дзяцінства
валодае адразу двума мовамі –
беларускай, расійскай, некаторыя
яшчэ і польскай. Да гэтага родная
беларуская ў штодзённасці
сярэднестатыстычнага жыхара на-

шай краіны займае далёка не панучае становішча. Замежнік, які
наведвае Беларусь, загадзя ведае, што большасць насельніцтва
размаўляе па-расійску і, каб быць
ветлівым, хутчэй вывучае элементарныя расійскія словы “спасибо”, “пожалуйста”, “извините” замест “дзякуй”, “калі ласка”, “прабачце”… У такіх варунках складана ўявіць, што існуюць іншаземцы,
якія шчыра цікавіцца гісторыяй,
культурай і мовай Беларусі і свя-

Адрыян
(Adrien Beauduin),
Канада
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дома і зацікаўленнасцю вывучаюць беларускую мову. Вялікі водгук у інтэрнэце мела гісторыя пра
італьянскую дзяўчыну, якая навучалася ў сваім універсітэце на кафедры славянскіх моў і абрала дадаткова вывучаць беларускую. Паміж
іншым, гэта не такі ўнікальны выпадак, і, мажліва, было б варта дзеля
нацыянальнага гонару не рабіць з
гэтай дзяўчыны такую сенсацыю.
Ёсць шмат сяброў Беларусі, якія
аддана і шчыра заангажаваны беларушчынай…

даецца ангелізацыі. Таму, патрапіўшы
на Беларусь, Адрыян чула паставіўся
да моўнай праблемы і замест таго, каб
стасавацца па-расійску (якую вывучаў
у Берліне), пачаў вывучаць беларускую… Увесь адмысловы рыштунак – аловак і нататнік. Паўсюль, дзе
б толькі не бавіў час, Адрыян запісваў
новыя беларускія словы і іх пераклад
на французскую. Хутка ён ад’ехаў
у Берлін на навучаньне. Вярнуўся
праз некалькі месяцаў. Размаўляў пабеларуску так, што некаторыя беларусы могуць абзайздросціцца…

Адрыян нарадзіўся ў франкамоўнай
частцы Бельгіі. Неўзабаве яго бацькі
перабраліся ў Квебэк – правінцую
Канады, дзе для большай часткі
насельніцтва
роднай
з’яўляецца
французская мова. З дзяцінства ён
сутыкаўся с праблемай, да болю знаёмай беларусам. Канада збольшага
англамоўная краіна, і ангельская мова
стала паступова прасоўвацца на тэрыторыю Квебэка. Моладзь правінцыі паступова губляе самасвядомасць і пад-

Наталiа
(Natalia Boitot),
Францыя

Наталіа нарадзілася
на Поўначы Францыі,
у горадзе Ліль. Яе
бацька – француз,
маці – полька. Таму
Наталіа з дзяцінства
валодала і той, і другой
мовамі.
Патрапіўшы
ў Мінск с цікаўнасцю
шукала спаткання з
бел а рус к а м о ў н ы м і
беларусамі. Знайшла. Адзначыла сугучнасць беларускай з польскай. Ад’яжджала з
Беларусі з дапаможнікам “Гавары са мной пабеларуску”. Наколькі ведаю – загаварыла…

P.S. Сёння сярод супрацоўнікаў дыпламатычных
місіяў у Беларусі стала надзвычай папулярна вывучаць беларускую мову, бо ведаць мову, гісторыю
і культуру краіны, ў якой працуеш, – найвышэйшая
адзнака павагі да народа гэтай краіны. Трэба задумацца і нам – ці паважаем МЫ сябе?
Зміцер ЧАПІГА

Кляўдыя (Klaudia Prażmowska)
і Малгажата (Małgorzata Marczyk),
Польшча

Кляўдыя і Малгажата вывучалі беларускую мову ў
Ягелёнскім універсітэце. У Кракаве існуе цэлая кафедра беларусістыкі. Дзяўчыны адзначылі што беларуская мова ў іх універсітэце не карыстаецца асаблівым
попытам. Калі сярод студэнтаў-філолагаў паўстае пытанне якую мову абраць для дадатковага вывучэння
– беларускую ці ўкраінскую, большасць аддае перавагу апошняй. Дзяўчыны ведалі што абраць украінскую
больш рацыянальны крок: носьбітаў нашмат болей,
Ўкраіна блізка ад Кракава ды жыхарам ЕС не патрэбныя візы. Аднак і Кляўдыя, і Малгажата абралі беларускую. І не пашкадавалі. Праз пэўны час яны патрапілі
на валанцёрскую працу ў Гродна, дзе працоўнай моваю
была беларуская. Там яны яе яшчэ і ўдасканалілі…

Nika

На историческом факультете БГУ, как когда-то в средневековых университетах, столкнулись две группы студентов,
отстаивающих две противоположные точки зрения.
Темой первого открытого заседания
стал следующий тезис: «Высшее образование в Беларуси должно быть только на белорусском языке». Игра проходила местами весело, «С огоньком-с!»,
- как сказал бы Торквемада, а местами напоминало позиционную войну со
всеми прелестями окопной жизни. В
первую очередь порадовала белорусская речь команды правительства, людей, яро отстаивающих тезис игры на
том языке, на котором это и следовало
делать. Было приятно слушать людей,
слова которых не расходятся с делом,
и это правильно.
К сожалению, обе команды заняли довольно умеренные позиции, не попытавшись развить идеи тезиса в более
радикальных направлениях. В итоге получилось, что команды говорили
практически об одном и том же: о том,
что высшее образование в Беларуси
на белорусском языке необходимо, но
радикально все ломать и вводить его

Ты – студент Белорусского государственного университета. Подумай: почему ты оказался именно здесь?
БГУ выбирают, потому что это главный вуз страны. А ведь чтобы завоевать такое доверие (как на государственном, так и на бытовом уровне), нужно постоянно соответствовать
всем стандартам высшего образования. Сейчас получить диплом не про-

Дэбаты
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Образование на белорусском?
Интеллектуальный клуб «Дебаты» начал новый сезон
в ближайшее время не имеет смысла.
Если для команды оппозиции это простительно, ибо на то она и оппозиция,
чтобы вести себя как ей вздумается, то
от правительства хотелось бы меньше
осторожности и больше огня.
Игра всегда получается крайне насыщенной, если люди по обе стороны
баррикад верят в то, о чем говорят. В
данном случае же обе команды говорили практически идентичные вещи,
отличия заключались только в языке,
форме подачи материала и мелких деталях. Правительство, видимо, не хотело выглядеть ультра националистичным, а оппозиция боялась, как бы её
не приняли за «великодержавных шовинистов». В результате, в более выигрышном свете предстали сторонники
«темы как она звучит»: студенты второго курса, уже понюхавшие пороху
университетских Дебатов в прошлом
году, говорили гораздо более уверенно, чем оппозиция, давили в первую
очередь на патриотизм… Оппозиции

пришлось сложно. Но несмотря на
нехватку опыта, «русофилы» выдержали удар. Правда, в какой-то степени от вмешательства Третьей Силы
в лице Евгения Снитко, который ковровым бомбометанием прошелся по
обеим командам… В частности, именно он обратил внимание зрителей на
подтасовки фактов, которыми в изобилии были усыпаны аргументы как правительства, так и оппозиции, заострил
внимание на том, что местами «беларуская мова» перерастала в «трасянку» и т.д. и т.п.
Как результат, счет 5:4 в пользу правительства.
С нетерпением ждем новой игры и новых людей в зале, так как очень хочется, чтобы зрителей было как минимум
раза в два больше, чем выступающих.
Иначе неинтересно.
Данил БУЙЛЕНКОВ

«Качество образования
зависит от системы образования…»
блема – благо, частных вузов хватает. Да вот только не хочется положить
этот самый диплом под шатающийся
пустой холодильник. А хочется, чтобы высшее образование, в которое
ты вкладывал свои силы пять, а то и
более лет, работало на тебя в дальнейшем. Фактически, это залог твоего социального и карьерного роста, успеха и состоятельности в профессии.
Качество образования отличает БГУ от других вузов. Мы
привыкли это слышать. А все
ли так хорошо на самом деле?
Вот что думают студенты нашего факультета:
Даша ВОЛКОВА, председатель Совета по качеству об-

разования: «Общаясь со студентами
вузов нашей страны и нашими коллегами из других стран, можно сказать,
что образование в БГУ в целом и на
истфаке в частности находится на довольно высоком уровне. Конечно, нам
есть к чему стремиться».
Екатерина ЗАХАРОВА: «Качество
образования в БГУ хорошее. Но я считаю, что рейтинговая система только
мешает. Да и материальная база могла быть лучше».
Юлия КРИЦКАЯ: «Специалисты с дипломом БГУ востребованы во всех
сферах деятельности. Вне зависимости от специализации выпускники
БГУ обычно успешно трудоустраиваются. Можно сказать, что уровень образования достаточно высок для на-
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Хоббі

Каўчсерфінг
Спытайце ў сябе, ці хацелася б вам
пазнаёміцца з іншаземцам. Прычым пазнаёміцца не па перапісцы
ў нэце, а так, рэальна. Сустрэцца з ім у сваім родным горадзе, паразмаўляць, пераночыць
з ім пад адным дахам (тут адразу можна ставіць шмат клічнікаў),
правесці яму экскурсію, экатурызм,
наведванне мастацкіх галерэяў ці
проста дэгустацыю алкагольных
напояў пад бессэнсоўна-шчырае
славянскае “Ну і як там , Джоні,
твой Нью-Ёрк?”. Калі такое жаданне з’явілася, то раю пачытаць пра
такую з’яву, як каўчсёрфінг.
Каўчсёрфінг – адносна малады
тэрмін, які абазначае адносіны
паміж людзьмі з розных краін свету, якія выклалі ў нэт свае адрасы, скантактаваліся, і хтосьці з
іх вырашыў паехаць да некага ў госці. Фішка вось якая – тое,
што да цябе прыехалі з ПАР,
не значыць, што і ты абавязаны ў адказ ехаць туды. Можаш,
калі дамовішся, але ўстойлівай
сістэмы “ты да мяне – я да цябе”
няма. Тут галоўнае – пазнаёміцца
з чалавекам з іншай краіны,
дазволіць яму пераночыць у сваёй кватэры, паказаць госцю родныя мясціны і атрымаць ад гэтага пазітыў. Што тычыцца расходаў,

шей страны, но мы не всегда способны конкурировать с выпускниками европейских вузов».
Виталий АБРАМОВИЧ: «Уровень образования очень хороший. На самом
деле все это держится на преподавателях. Наше желание получать знания
умножается на желание преподавателей подготовить высококлассных специалистов. Но только часто не хватает элементарных материальных, технических условий, что немного портит
сам процесс образования».
Сергей БУБЕН: «Плюс системы образования БГУ в том, что себя проявить
в разных сферах общественной и научной деятельности. А это помогает в
дальнейшем».

то прытулак і сумесныя самастойныя экскурсіі бярэ на сябе прымаючы бок, а ўсё астатняе, у тым
ліку білеты ў абодва бакі, візу і
іншае робіць “прылятаючы” ці
“прыязжаючы” бок.
Вы дамовіліся, ён (яна) збіраецца
вылятаць, ты прыбраўся(лася) у
кватэры і вызначыўся з праграмай
мерапрыемстваў. Не трэба бегчы
і хутка вывучаць ангельскую мову
– яе веданне павінна быць на
ўзроўні, вышэйшым за “ду ю спік
інгліш” і “май нэйм із вася”, але
будзе вельмі цудоўна, калі родная
мова госця будзе вядома вам на
высокім узроўні.
Год таму мне давялося прыняць на тыдзень у Менску двух
аўстралійцаў – Майкла і Караліну,
студэнтаў Сіднэйскага тэатральнага ўніверсітэта. Асноўным
матывам знаёмства з Беларуссю для іх стала выснова з інтэрнэтаўскіх форумаў аб
тым, што гэта самы заходні з
парэшткаў “былога вялікага і непарушнага”, краіна, аб якой нічога
не вядома, акрамя “Лукашэнка,
Мірны (дзяўчына доўга займалася тэнісам) і бізоны”. “Бізонаў у
pushche” паехалі глядзець адразу. Аўстраліцаў Менск уразіў тым,
што зусім не супаў з іх меркаваннем аб ім, народжаным “сусветнай павуцінай” (аказалася, што
ён “лепшы за Будапешт, а я там
быў у бабулі” – Майкл). Хадзілі
М.А. МИХАЙЛЕЦ: «Качество образования напрямую зависит от системы
образования. У нас система не самая
лучшая. Но это не помешает тем, кто
действительно хочет учиться и получать знания».
Образование не может быть качественным. Оно должно служить фундаментом для твоего будущего. А насколько прочным будет этот фундамент, зависит от самого студента. В
случае с нашим университетом это
вопрос престижа. Лучшие преподаватели, лучшие учебные методики и,
чего уж скромничать, лучшие студенты.
Анна БОБРОВНИК

Nika

ў кінаклубы, глядзелі футбольныя матчы, каталіся на рыбалку на Нёман, ужывалі “Бульбаш”
і аўтаспынам праехаліся да Брэста. На развітанне клікалі да
сябе, казалі пра Вялікі бар’ерны
рыф, пра кенгуру, хлебнае дрэва і
аўстралійскі сёрфінг – пакуль што
не атрымліваецца, але вялізнае
жаданне ёсць.
У гэтым верасні давялося прымаць амерыканца Мэдзісана. Яму
27 год, будучы паліцэйскі, фанат
баскетбола, калекцыянер піўных
пробак і аўтамабільных шынаў.
У 1943 г. у Беларусі загінуў ягоны дзед , змагаючыся ў складзе вермахта супраць Саветаў,
таму ён вырашыў прыехаць сюды.
Ён абраў мяне таму што твар
мой быў самы даверлівы з усіх
беларусаў-каўчсёрфераў. Мэтамі
Мэдзісана былі:“матрошка, вотка, гармонік” (захаваўся ў бабулі
ў Фініксе). Тут высветлілася, што
аб нашай краіне ў галаве тыповага янкі круцяцца вельмі няясныя вобразы, звязаныя больш
з класічнымі фільмамі часоў
“палявання на вядзьмарак” ці
рэйганаўскіх 80-х. Кавярня “БАМ”
каля гістфака, стылізаваная пад
“кукурузна-цалінныя” савецкія
60-я, выклікала ў таварыша прыступы сапраўднай эйфарыі. Прагляд лініі Сталіна пад Менскам
на працягу чатырох гадзінаў
прымусіў па-сапраўднаму пашкадаваць аб недастатковым веданні
прафесійна-гістарычнага ангельскага. А жаданне Мэдзісана паспрабаваць як мага больш “вотка
і бляйнс” (бліны – аўт.) вылілася
ў сапраўднае міжкультурнае паці,
на якое запрасіў сябровак з факультэта міжнародных адносінаў,
якія добра гатавалі.
На развітанне запытаўся у
Мэдзісана аб топ-3 уражаннях ад
яго знаёмства з Беларуссю. “Мала
людзей у Менску, на вуліцах не
аказалася бясплатных аўтаматаў
з гарэлкай і – самыя прыгожыя
дзяўчаты, нават прыгажэйшыя,
чым бачыў у інтэрнэце”. Абяцаў
прыехаць яшчэ...
Зміцер АНАЦКА

Nika

Мова
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Новы правапіс –
час разабрацца!
Не так даўно ў сілу ўступілі змены беларускага правапісу, якія
былі зацверджаныя аж у 2008 годзе. У галоўным адукацыйным ведамстве падкрэслiваюць, што новая рэдакцыя "Правiлаў беларускай арфаграфii i пунктуацыi"
— гэта не рэформа iснуючага беларускага правапiсу. Новая рэдакцыя
накiравана на яго карэкцiроўку, памяншэнне колькасцi выключэнняў,
падпарадкаванне большасцi напiсанняў агульным правiлам i заканамернасцям. А ці так гэта, кожны
з вас вырашыць сам, прачытаўшы
артыкул.

зву “наркамаўка”.
Пасля гэтага наш
правапіс яшчэ раз
рэфармавалі ў 50-я
гады. У 1951 годзе быў надрукаваны “Праект змен
і
ўдакладненняў
б е л а р у с к а га правапісу”. З
пэўнымі
зменамі
ён быў зацверджаны пастановаю Савета міністраў БССР 11 мая 1957 года.
Да 1 верасня 2010 г. выкарыстоўваўся
менавіта гэты варыянт беларускага
правапісу.

Бацькі-пачынальнікі

Дык што гэта за новы правапіс і з чым
яго ядуць? Змены ў нашым правапісе
выспявалі даўно, бо яны не рабіліся
ўжо аж на працягу 40 год. Мова змяняецца, у яе ўваходзяць усё новыя і новыя словы, і таму патрэбна было гэтыя
словы ўпарадкаваць. Сярод асноўных
зменаў у беларускім правапісе варта
адзначыць:
● пашыраны прынцып "акання" ў словах iншамоўнага паходжання
(адажыа,
трыа);
● змены ў напiсанні
складанаскарочаных словаў
("прафкам", "гаркам"),
● пашыраецца напiсанне "ў" у
словах iншамоўнага паходжання
("каля ўнiверсiтэта" замест "каля
унiверсiтэта" i г.д.);
●
унiфiкавана
напiсанне
прыметнiкаў на -ск(i), утвораных ад уласных назваў: любанскi,
цяньшанскi (раней пiсалi любанскi
без мяккага знака, а цяньшанскi
— з мяккiм);
● дазволены свабодны перанос са спалучэннем зычных
памiж галоснымi, што поўнасцю
ўзгадняецца з сучаснай практыкай
выдання
друкаванай
прадукцыi (можна: буль-ба, бур’ян, нельга: прос-ьба, мыш-’як);
● з вялiкай лiтары будуць пачынацца ўсе словы ў назвах
дзяржаўных i нацыянальных, ва-

Спробы
ўнармаваць
беларускі
правапіс вяліся яшчэ сто гадоў таму Антонам Луцкевічам, Янкам Станкевічам
і Рудольфам Абіхтам. Але першым
унармаваў яго Браніслаў Тарашкевіч,
які выдаў у 1918 годзе выданне “Беларуская граматыка для школ”. У 1926
годзе ў Мінску адбылася міжнародная
акадэмічная канфэрэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі, аднак ніякіх нарматыўных дакументаў на
ёй прынята не было. На канферэнцыі
гучалі розныя прапановы, адна з самых цікавых увядзенне беларускай “лацінкі”. Праз год была створана адмысловая Правапісная камісія
пад старшынствам акадэміка Сцяпана Некрашэвіча, аднак скончыць
сваю працу яна не здолела, бо пяць з
васьмі яе чальцоў былі абвінавачаныя
ў нацдэмаўшчыне і рэпрасаваныя.

“Наркамаўка”

Самай значнай рэформай беларускага
правапісу можна лічыць пастанову Савета народных камісараў БССР ад 28
жніўня 1933 г. “Аб зменах і спрашчэнні
беларускага правапісу”. 9 снежня таго
ж года ў “Звяздзе” была надрукавана пастанова СНК БССР “Аб дадатках
і папраўках да пастановы СНК БССР
“Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу”. Гэтымі заканадаўчымі
актамі і была праведзена рэформа беларускага правапісу. Правапісны варыянт 1933 года атрымаў пазней на-

енных i культурных рэлiквiй: Сцяг
Перамогi, Крыж Ефрасiннi Полацкай, а ў высокiм стылiстычным
ужываннi таксама такiя агульныя
назвы, як Радзiма, Айчына;
● у словах "дзявяты", "дзясяты", "сямнаццаць", "васямнаццаць" лiтара “я” пішацца на месцы
колішняга "е";
● з вялiкай лiтары будуць пачынацца назвы найвышэйшых
бостваў у рэлiгiйных культах, а
таксама ўсе словы ў словазлучэннях, якiя ўтрымлiваюць гэтыя назвы: "Бог", "Усявышнi", "Святая
Тройца".
Так выглядаюць асноўныя змены беларускага правапісу. Мовазнаўцы парознаму ўспрымаюць іх. Хтосьці выказваецца станоўча, хтосьці лічыць
змены непатрэбнымі і выкліканымі
палітычным прычынамі (ёсць выданні,
якія выкарыстоўваюць правапіс у варыянце Браніcлава Тарашкевіча).
Сам я мяркую, што змены будуць на
карысць беларускай мове. Хацелася б прывесці словы дэпутата Палаты
Прадстаўнікоў Уладзіміра Здановіча,
які прымаў непасрэдны ўдзел у
распрацоўцы правапісу: “Усё ж мы
спадзяёмся, што падрыхтаваны намi
закон стане сведчаннем дзяржаўнага
рэгулявання ў сферы моўнай палiтыкi
i
практыкi,
будзе
садзейнiчаць
стабiлiзацыi арфаграфiчных норм беларускай пiсьмовай мовы, забяспечыць адзiны моўны рэжым у школьнай адукацыi, адзiнства роднай мовы ў
друкаваных беларускамоўных выданнях, што ў вынiку павысiць яе прэстыж
у нашым грамадстве.”
Зміцер СУЛІМЕНКА
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Карп па-амерыканску,

альбо беларускі студэнт у ЗША

Уявіце сабе малюнак: 20 гадовы
юнак пералетае праз Атлантыку
з прагаю паглядзець ЗША, добра
зарабіць, ну і па магчымасці адпачыць. У кішэні гэтага героя, акрамя
пары сотняў даляраў, ліст паперы,
на якім напісаныя 3 амерыканскія
адрасы і 4 тэлефона (гэта адзінае,
што яднала яго з Амерыкай). За
плячыма вялікая валіза, а у галаве - напалеонаўскія планы перавярнуць Амерыку ўвогуле і Нью-Ёрк у
прыватнасці. Ён у пошуках добрааплочваемай працы, перад яго вачыма круціцца сума з некалькімі
нулямі жаданага заробка за лета.
Пачынаем гісторыю…
Пяць хвілін да пасадкі, выглядваю ў ілюмінатар – бачныя жыллёвыя дворыкі, у кожным з якіх басейн.
Боінг пачынае накланяцца то ў права, то ў лева і хутка зніжацца, сэрца зжымаецца…і хутка адпускае пасля мяккай пасадкі. Першае, што
здзівіла, калі я сышоў з трапа самалёта, – невыносная спякота і духата. Мытны кантроль і пара дзядзек у штацкім з бэйджыкамі FBI. Мытню прайшоў без праблем і дзядзек з
бейджамі, дзякуй Богу, не зацікавіў.
Наступнае трэба было звязацца з
знаёмымі, якія абяцалі дапамагчы з
часовым жытлом. Справа аказалася спачатку не такая і лёгкая – я дрэна ведаў амерыканскія тэлефонныя
коды, але мне тут вельмі дапамаг-

ла адна амерыканка, якая працавала
ў аэрапорце імя Джона Кэнэдзі – яна
не толькі растлумачыла ўсе тэлефонныя хітрыкі, але і ў выніку дала магчымасць пакарыстацца яе асабістым
мабільнікам. Я зкантактаваўся
з сябрамі, атрымаў дакладныя
інструкцыі як дабрацца на месца на
метро у выніку чаго вырашыў узяць
таксоўку, за якую мне прыйшлося
заплаціць 39 даляраў. Таксоўкі там
цікавыя – пасажыры садзяцца толькі
на заднія месцы, ад вадзіцеля іх адзяляе браніраванае шкло, ты можаш
глядзець мінітэлек, слухаць радыё і
лазіць па інтэрнэту. Тая паездка прынесла першыя уражанні аб Штатах:
шырокія дарогі, шмат рэклам, знаёмыя па галівудскіх фільмах класічныя
амерыканскія двупавярховыя дамы і
вялікая колькасць
іхніх сцягаў. Адразу
бачна – амерыкосы
любяць свой сцяг,
яго можна ўбачыць
не толькі на
адміністрацыйных
будынках – цяжка знайсці прыватны дворык, дзе не
было б яго. Гэтак
я дабраўся да пункта В.
План мінімум быў
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зроблены – я прыляцеў і знайшоў часовае жытло, справа засталася за малым – знайсці працу, а лепш дзве.
Узброеўшыся стандартнымі фразамі
(I am looking for a job, are you hiring?
і г. д.), на другі дзень пачаў пошук.
Сказывалася невыносная духацень
– на вуліцы першы час можна было
знаходзіцца не болей 10 хвілін, потым
трэба было забегчы у бліжэйшую краму не па набыткі, а каб адчуць на сабе
выратоўнае дзеянне кандыцыянера, ці
кандышына, як яго там называюць.У
крамах таксама шмат часу быць не
мог – хутка станавілася холадна і хацелася ужо выбегчы на вуліцу. Вось
такія тэмпературныя перапады. Дарэчы, калі змену 7 гадзіннікавых паясоў
я не адчуў, то на акліматызацыю
пайшло шмат часу.
Пачаць пошук працы вырашыў са
знакамітага месца Нью-Ёрка пад
шматзначнай назвай Брайтан Біч.
Не ведаю чаму, але ўсім, хто быў
у Ньюёрку добра вядома: хочаце,
каб вас падманулі з аплатай працы, то ідзіце ўладкоўвацца на Брайтан Біч. Магчымасць падману там зашкальвае, акрамя выпадкаў, калі вы
з'яўляецеся чыімсьці пратэжэ. Хутчэй за ўсё мне проста хацелася паглядзець гэты раён, вядомы ўсім нам
дзякуючы аднаму фільму, да таго ж
мне да яго было толькі 4 прыпынкі метро. “Сара, зачем ты купила 10 паундов картошки, вместо 6!” – гэта было
першае што я пачуў, сышоўшы з надземнага метро. Пачуццё было нібы
я апынуўся у нейкай асобнай краіне,
дзе шыльды напісаны па руску, вуліцы
па ангельску і шмат хто размаўляе
на “адэскім” дыялекце, час ад часу
прамільгне які негр, азіят ці лацінас.
Сама вуліца даўжынёй кіламетраў гэтак восем, над ёй доўжыцца надземнае метро.Аграмаднейшая колькасць
крамак і рускамоўнай рэкламы, паралельна цягнецца прыгожы і заўсёды
перапоўнены людзьмі пляж. Не буду
шмат месца адводзіць гэтаму раёну, тым больш працу я не знайшоў і
мяне там папярэдзілі, што з ёй наогул у Нью-Ёрку цяжкавата нават для
карэных амерыканцаў (у тым ліку
індзейцаў))).
На наступны дзень была выпрацавана цэлая стратэгія пошуку – з дапамогай маіх знаёмых і мапы гора-

Nika

да выбіралася пэўная блізкая мясцовасць з вялікай колькасцю крам, кафэ,
рэстаранаў на квадратны метр, пасля чаго пачынаўся яе абход. Абход, як
правіла, пачынаўся ў 11 гадзін раніцы
і скончваўся у 11 гадзін вечара. Дзень
за днём мапа пакрывалася ўсё большай сеткай крыжыкаў-паметак (разглядаючы гэтую мапу зараз, здзіўляюся колькі я
абышоў Нью-Ёрка) і пошук аддаляўся ад жытла,
але усё марна, нягледзечы на тое, што да абходаў
дадаўся яшчэ і абзвон па
тэлефонных нумарах з газет з раздзела Wanted.
Прайшло 15 дзён з моманту прылёту – працы нуль, нават якой халтуры, я недазваляў сабе
скласці рукі, а тым больш
аддасца роспачы – не
ў маім характары, хаця
адчуваў – тэрмінова трэба маральная разгрузка. Апынуўшыся за дзесятак тысяч
кіламетраў ад раднога дома і бацькоў
у амерыканскім мегаполісе варыянтаў
раслабону было цемень! Але я быў
пераведзены ў рэжым “жэстачайшай
эканоміі” (да таго абнаглеў, што у метро пераскокваў праз турнікет, калі
б злавілі – далі штраф 130$), і большасць з іх адпадала. Выбраў самы
просты – адзін дзень трэвал тура на
сваіх дзьвух па знакамітаму Манхэта-
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ну.
Выйшаўшы на станцыі метро пад назвай South Ferry, што знаходзіцца
амаль на самым узбярэжжы, скуль
відаць здалёк знакаміты манумент Свабоды, я апынуўся у княстве хмарачосаў
(па-ангельску skyscrapers) і вялікага
бізнеса, гэта не магло не здівіць. “Ёлкі-

палкі, я на Манхэтане!” – быў першы мой выклік. Ногі самі мяне некуды неслі, а галава насалоджвалася
сучаснымі гарадскімі пейзажамі: дакладныя квадратныя і вуглаватыя
формы будынкаў-хмарачосаў, вышынёй пару соцен метраў, створаных са сталі і шкла, гул верталётаў
бізнес-акул у нябёсах, людзі розных
нацыяў і моў, бродзячыя музыкі і акрабаты – такім я убачыў гэты сучасны
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Вавілон. Але сапраўдныя
гіганты знаходзяцца углыбіні вострава – там я адчуў сябе мурашкаю, дарэчы часта хмарачосы знаходзяцца на невялікай адлегласці
адзін ад аднаго, адчаго там шмат
вузкіх цёмных вулачак, дзе адчуваеш сябе зажатым паміж дзвума
вялізнымі сцянамі. А які там вулічны
шум, такога я ні дзе не чуў – сумесь чалавечага лепету на розных
мовах, да якого трэба дадаць гул
верталётаў і пробак машын, плюс
сірэны паліцыі і хуткай дапамогі. Да
гэтага часу я лічыў Манхэтан месцам выключна архітэктуры ХХ стагоддзя, як жа быў здіўлены, калі
пабачыў пратэстанскія храмы пачатку XIX, якія на фоне хмарачосаў выглядаюць мізэрнымі, на Манхатане
захаваліся нават могілкі пасяленцаў
канца XVII ст. з капліцамі, ці прыклад XVIII ст. - знакамітая царква
Trinity з яе паўмістычным унутранным інтэр'ерам. Пабываўшы ў Trinity
church рушыў далей, і неўзабаве злева ад мяне паўстала нейкая маштабная будоўля. Апошні будынак, згодна інфармацыі турыстычнага буклета, быў пабудаваны у гэтай частцы вострава у канцы 80-х,
таму тая будоўля мяне
зацікавіла. Падышоўшы
бліжэй, я убачыў на плакаце будоўлі лічбы, якія
далі магчымасць зразумець ўсё – 9/11. Так, то
было месца былых вежаўблізнятак, міжнародных
цэнтраў гандлю. Аб драматычных падзеях нагадваў
толькі той плакат, кветкі і
ўсталяваны вялікі стальны крыж, які быў знойдзены ў кастрычніку 2001 у
час разбора завалаў. Зараз на месцы катастрофы ўжо збудавана некалькі
паверхаў новага адзінага
гандлёвага цэнтра, а таксама будуецца мемарыяльны цэнтр, у гонар
памяці ўсіх загінулых.
Працяг у наступным нумары.
Раман КАРП

10

Вандроўкі

Nika

«Зразумееш тады, чаму з выраю
жураўлі на Палессе ляцяць…»
Рассказ о том,
что человеческая теплота
намного важнее
показателя на градуснике
Второй международный фестиваль… “Молодость без границ”…
Именно эти две фразы мы пытались
вписать в графу миграционной карточки Украины, еще не зная, что нас ждет
через 30 часов, после приезда.
А ждали нас по-настоящему теплый прием и по-настоящему холодная осень.
Все началось с торжественной церемонии в честь открытия Фестиваля, которое проходило на главной площади города Дубоссар. Самое приятное, что участников приветствовали
президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов, министр просвещения Мария Пащенко,

председатель комитета Верховного
Совета ПМР по вопросам общественных объединений, молодежной политики, спорта и СМИ Вячеслав Тобух
и заместитель главы госадминистрации города Дубоссары и Дубоссарского района Татьяна Долишняя. После
церемонии открытия состоялось шествие молодежных делегаций из нашей Синеокой, России и Приднестровской Молдавской Республики к Мемориалу Воинской Славы, где к могилам
воинов-освободителей, погибших в
годы Великой Отечественной войны, и
защитников Приднестровья были возложены цветы. Дальше были конкурсы
визиток, видеороликов и просто море
новых знакомств и позитива.
Второй день порадовал нас возможностью поставить галочку в основном плане этой жизни: мы сажали деревья на аллее «Дружбы народов»,
там же была заложена капсула для потомков. Так что след в истории если не

Беларуси, то ПРМ, уже есть.
В последний день, на свой день
рожденья, который совпал с последним днем Фестиваля, нас пригласил
город Бендеры. И пускай городу исполнялось 602 года, молодость его жителей не дает ему состариться…
Никогда бы не подумала, что самое сложное наступит в этот день. Когда 3-й день нашего пребывания подходил к концу, когда до поезда оставалось часа 4, я вдруг осознала, что
эти дни пролетели на одном дыхании,
что ничего кроме положительных эмоций и желания приехать еще сюда, в
принципе, и не осталось, как и не осталось времени, чтобы выучить наизусть
гимн Приднестровского Государственного Университета. Но то отношение
людей, которые были с нами все время, дает понять, что еще будет случай
его выучить.
Даша ВОЛКОВА
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Усмешка спадарыні Кліо
Романовский И. Ф.
(История
политических
партий):
«СНГ - союз нищих и голодных, С новым годом»
«Абсолютное
согласие
бывает только на кладбище»
☺☺☺
Колб Е. Г.:
- Ну, товарищ, фактуры вы
не знаете!!!
- А можно помощь зала?
Колб в ступоре... Затем:
- Можно Машку за ляжку…
А помощь у старшины будешь просить!
☺☺☺

Ваганова А. Н. (глядя на
слайд, где изображен бизон,
сделанный из бивня мамонта): «Ну, девчонки, молодцы,
что раскопали!»
(смотря на какой-то слайд,
связанный с изображением первобытного человека):
«Попка какая!»
☺☺☺
Еўтухоў (разглядаючы працу): «Напісана - "людзей",
закрэсльлена...
Напісана
- "людзёў", закрэсьлена...
Напісана - "чалавек", закрэсьлена... Напісана - "чалавекаў".
Я, канешне, лібэрал, я, канешне, дэмакрат, але вы, калі ласка, вызначыцеся, як вы будзеце пісаць!»
☺☺☺
Александрович С. С.:
«Я шныряю по кустам,
добываю пищу сам...»
☺☺☺
Кошелев:
«Англичане смотрели на Израиль спустя рукава»
☺☺☺

Из УМК по культуре (Козик,
Сальков) о соцреализме:
«Бодрый рабочий с веселой песней,
мелодию которой подхватывали мас-

Несравненный
О. В. Перзашкевич:

сы, боролся с буржуазными пережитками, мировым империализмом, дружил с СССР и строил социализм по мудрым указаниям
партийных товарищей».
☺☺☺
Фядосік:
«Гамэр існаваў, пра гэта сьведчыць ягоны бюст на нашай кафедры»
«Грэкі пачалі думаць: «Ой лохі мы
лохі былі!»
Пра паход Ганібала: «Рымскія
легіёны схаваліся ў трысьнягу і дзеля маскіроўкі выключылі
мабільныя тэлефоны»
Пра паход Македонскага у Індыю:
«У індыйскіх тропіках ішлі моцныя ліўні, у салдатаў вымакла ўсё:
запалкі, цыгарэты. Запальнічкі,
праўда, не вымаклі, але якая карысьць ад іх, калі няма цыгарэтаў»
«Файв-о-клок - джентельмены выпивают и закусывают»

«Нехорошо быть дочерью убийцы. Некрасиво!»

«Вопрос к следующему семинару: Являются
ли законы Хаммурапи
историческим источником по изучению истории Беларуси?»

«Каждый человек
имеет право быть убитым!»

«Боги то умирали, то
воскресали… Ванькавстанька…»

«В России есть такой научно-исследовательский институт
физики и галактики. Сокращённо НИИФИГа»

«Египтяне в браке брата и сестры подозревали что-то нехорошее…»

«Непонятно, по каким причинам кафедре О.А. Яновского не
пришло в голову происследовать проблему:
«Внешняя политика
царя Додона в средний период его царствования»»
«Именно народы моря
похоронили хеттов
так, что их откопали
только в ХХ в.»
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«Змеи днем в Египте
не ползают… Как вы
знаете, жареная змея
себя плохо чувствует…»
«Мендель понапридумывал законов… Теперь люди и растения
спокойно жить не могут…»
«Надо вовремя и в
правильном месть
гробницу ставить…»
«Народы моря так называются не потому,

что они дельфины, а
потому что они морские десантники!!!»
«После смерти часть
души каждого египтянина должна была
пройти 12 ворот …
Что-то наподобие квеста. Дальше она…»
«Через 1600 лет будет
снова написано стихотворение «Я памятник себе воздвиг…»…
Не знаю на каком
языке… Скорее всего
на белорусском… Других просто не останется…»
«Зачем заниматься
здесь информатикой?
Неужели непонятно,
что вы и без информатики будете иметь проблемы?»
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Вечная памяць
Павал Алегавіч Лойка

Nika

(12 ліпеня 1958, Слонім — 22 кастрычніка 2010) — беларускі гісторык,
кандыдат гістарычных навук (1984). Сын пісьменьніка Алега Лойкі.
Скончыў гістарычны факультэт БДУ (1980). З 1983 году супрацоўнік,
у 1990—2000 гг. — загадчык аддзелу гісторыі Беларусі XIII—XVIII
стст. Інстытуту гісторыі НАН Беларусі. Адначасова з 1994 г. загадчыкк кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў
Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту.
Даследаваў праблемы дзяржаўна-палітычнага развіцьця Вялікага
Княства Літоўскага ў XVI ст., аграрную гісторыю Беларусі XVI—
XVIII стст.
Друкаваўся з 1982 г. ў Беларусі, Расеі, Польшчы, Нямеччыне. Адзін з
аўтараў, рэдактараў і складальнікаў школьных падручнікаў, навуковых зборнікаў і манаграфіяў па гісторыі.
Філасофіі тут няма і быць не можа,
цвярозых разваг – таксама. Застаецца толькі пустое месца ў жыцці, вобраз у памяці тых, хто яго ведалі, адчуванне ўнутранага болю, моцнага і
нічым не абгрунтаванага, які баліць,
проста таму, што баліць. Студэнты –
народ разнастайны, з разнастайнымі
якасцямі. Сярод нас ёсць здольныя да
навук і не вельмі, старанныя і гультаяватыя, адкрытыя свету і замкнёныя
ў сябе. Яднае гэту масу шэраг рэчаў,
сярод якіх афіцыйным і галоўным (але
каму як) з’яўляецца навучанне. І не
так ужо і мала на гістфаку асобаў, папулярных у студэнцкім асяроддзі.
Толькі папулярнасць гэтая неаднолькавая. Адзін вядомы тым, што,
маўляў, “у яго нерэальна спісаць”.
Другі падабаецца за сваеасаблівыя
жарцікі. Трэці не адзначае наведванне ні на лекцыях, ні на семінарах, ды і
здаваць яго - “раз плюнуць”. А ці ёсць
такія, каго студэнты любяць і паважаюць па-сапраўднаму і як выкладчыка,
і як чалавека? Не так даўно такіх людзей сярод гісторыкаў стала менш на
аднаго чалавека.
Павел Алегавіч Лойка быў выбітнай
постаццю на нашым факультэце. Гэты
артыкул – мае асабістыя разважанні,
але, думаецца, пад гэтым сказам
падпішуцца многія з тых, хто ведаў
яго. Тых, хто скончыў, тых, хто вучыцца зараз, тых, хто выкладаў побач з ім. Не змогуць падпісацца толькі
тыя, хто будзе паступаць сюды ў наступныя гады. Але ўпэўнены, што
далучыліся б і яны.
“Фактар пяцікурсніка” дазваляе кры-

ху па-іншаму глядзець на рэчы, раней незразумелыя ці невядомыя. Законы студэнцкага жыцця, пісаныя
і непісаныя, даўно ўжо засвоены на ўласным вопыце. Ужо можна
дазволіць сабе па-новаму паглядзець
на людзей, якія цябе акружалі ўсе гэтыя гады. Некалькі дзесяткаў мужчын і жанчын, розныя ўзросты, розныя інтанацыі і вобразы – вось адкуль бяруцца адказы на разважанні
аб лепшых сярод іх. І прозвішча “Лойка” ўзгадваецца тут ці не часцей за
іншыя.
Вельмі добра памятаю, як мне, “зялёнаму” першакурсніку, у адзін з
першых дзён верасня давялося на
інтэрнацкай кухні паразмаўляць з
суседам-магістрантам Віцям. Сярод павучанняў “дзеда” ўзгадвалася
і пра лёсавырашальнасць тэстаў па
археалогіі, і пра дасканалае веданне гісторыі Балгарыі на трэцім курсе, і пра іншапланетныя семінары
Перзашкевіча, і пра пунктуальнасць
прафесара Шупляка, і шмат-шмат
чаго яшчэ. А вось на маё пытанне, хто ж тут на яго, магістранцкі, погляд “the best”, пачуў безапеляцыйнае:
“Лойка! Яшчэ не вёў у вас? Тады сам
паглядзіш і паслухаеш!” Вось ужо пяць
год прайшло з той размовы, з’явіліся
свае асабістыя меркаванні, але сам
адказаваю на гэта пытанне менавіта
так, як і Віця адказаў мне.
Мне пашчасціла займацца ў Паўла
Алегавіча на спецкурсах кафедры
гісторыі старажытнай і сярэднявечнай Беларусі, тры гады я называў яго
сваім навуковым кіраўніком. Не буду

пісаць тут пра Лойку-выкладчыка –
таму, хто хоць раз чуў яго лекцыі, усе
вядома і так. Тым больш не магу прэтэндаваць і на поўную характарыстыку Лойкі-Чалавека – ёсць шмат тых,
хто ведаў яго лепей за мяне, яны і
змогуць больш расказаць. На спецкурсах бачыў Лойку-патрыёта, як бы
нязвыкла цяпер і ні гучала гэтае слова, беларускага гісторыка, апавяданні
якога пра мінулае не здаваліся простай цікавай казкай, а абуджалі
цікавасць да гісторыі, вучылі ставіць
перад сабою пытанні і самому шукаць
на іх адказы.
...Падыходзіў красавіцкі тэрмін здачы першай курсавой працы, а
Паўла Алегавіча на кафедры не
было – хварэў. Вырашыў патэлефанаваць яму і спытацца, як мне зручней прынесці яе, каб ён паглядзеў і
падказаў хібы. Да свайго здзіўлення,
пачуў у адказ: “Прыязджай да мяне
дахаты, там і разбярэмся” Частаваў
мяне гарбатай з печывам, гартаў
курсавую, разважаў аб яе плюсах і
мінусах (апошніх, шчыра, набралося
больш) і аб тым, як патрэбна працаваць надалей. Ужо ля самых дзвярэй
Павал Алегавіч мне сказаў: “Ведаеш,
Зміцер, каб чагосьці дасягнуць, і не
толькі ў навуцы, але і ў іншых справах,
трэба многа працаваць, нават калі і не
адразу атрымліваецца. Здавалася б –
проста, а ты ж ідзі, паспрабуй! Памятай, што я табе казаў сёння!”.
Памятаю, Павел Алегавіч, і абяцаю,
што не забуду ніколі...
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