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Чытайце ў нумары:
(с.6)

Інтэрв’ю з паслом ФРГ

(с.7)

(с.8-9)

Інтэрв’ю са студэнтам Дрэздэнскага
ўніверсітэта

«Вандроўка ў Індыю»
- візіт пасла Індыіі на
гістфак

ДЗЕЦI ВАЙНЫ
Нефармальная канферэнцыя прысвечаная
тэме грамадзянскага насельніцтва ў гады вайны

(с.4-5)
Слова галоўнаму
рэдактару.
На 2 старонцы

Прыцягваем халяву разам з Раманам Карпам на 3

старонцы

і

Трошку аб рэлігіі
бальшавіках на
10-11 старонках
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Старонка рэдактара

Салют, чытач. Ты
кінуў зрок на старонкі
“Нікі” у вельмі цікавы
час. Ты, канешне, памятаеш, што ў цябе
скора іспыты і шмат
чаго цікавага яшчэ,
але ці не прапусціў
ты выхад “Нікі” у
шырокую
інтэрнэтпрастору? Дык вось
слухай,
запамінай
(ты ж гісторык, памяць добрая), а лепш
запішы. Тэрміновыя
навіны, хуткія аб’яўкі
і іншыя імгненныя
паведамленні шукай
на http://vk.com/public_nika

Там жа можна знайсці
шмат цікавага і, спадзяюся, вясёлага. Для
аматараў Twitter’а скажу толькі тое, што
мы і тут вас дастанем
(жарт, смешна, апладысменты). Адрасны
радок выдаў мне такую
інфармацыю пра нашае месцазнаходжанне
https://twitter.com/#!/
HistNika.
Асноўныя
ж матэрыялы з жыцця Гістарычнага (прабачце мяне філолагі
за вялікую літару) факультэта можна досыць
аператыўна шукаць тут
http://nikahistfakauna.
blogspot.com/.

Акрамя азначанай ужо
мадэрнізацыі, неабходна колькі слоў сказаць
яшчэ пра адну падзею.
Рэдкалегію
пакідае
(разам з Універсітэтам)
апошні з мастадонтаў
– Раман Карп. Таму ў
нумары вы можаце
вышукаць усё, што ён
хаваў да апошняга.
Ч ы т а й ц е ,
атрымоўвайце асалоду,
адкрыта крытыкуйце і
не забывайце пра магчымасць адваротнай
сувязі nika.hist@gmail.
com.
Ізноў, Салют.
Ваш галоўны рэдактар,
Кудласевіч Мікалай.
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Сэсiя

ХАЛЯВА ПРЫЙДЗI!
Што такое для студэнтаў травеньчэрвень, адказ узнікае сам па сабе.
Да, гэтае страшнае слова СЭСІЯ, якое
даводзіць кагосці са слабанярвовых
да кропкі кіпення, а некаторых наадварот можа загнаць ў дэпрэсняк. Да
экзаменаў трэ рыхтавацца... калі думаецце, што гэта значыць вучыць і зубарыць па-чорнаму, то гэта ня так, ну,
не зусім так. Можна яшчэ прымяніць
апошні дапаможны магічна-навуковасуеверны сродак... адным словам
Выклік Халявы. О халява, як гэтае
слова салодка гучыць для студэнцкага
вуха! А як вымаўляюць гэтае слова вусны студэнта, пасля таго як ён выйшаў з
аўдыторыі: ХА-ЛЯЯ-ВА. Што не кажы
рэч неблагая, а для некаторых наогул
выратавальная.
Я даўно прымеціў адну асаблівасць на
гістфаку: хоць халява і карыстаецца ў
нас попытам і ўзведзена у ранг феты-

шу, але ж традыцыі менавіта яе вызаву ў нас не сільна развітыя (асабліва у
мужской частцы), у адрозненні скажам
ад суседняга БДТУшнага інтэрната:
усе ведаем, што там у час сэсіі кожную
ноч могуць па некалькі разоў крычаць
“Халява, приди!!!” Цікава то, што мой
добры знаёмы Антось часцяком на
крыкі БДТУшнікаў адкрывае акно і
рэжа праўду-ари”. З тых пор выклікі
паменьшыліся.
Давайце звернемся да пытання што,
такое халява? Адзінага вызначэння нельга знайсці, але са шматлікіх
размоў можна выдзеліць выпадкі, якія
поўнасцю апісваюць крытэрый халявы:
- са спіса пытанняў вы вывучылі толькі
адзін білет, ён жа і папаўся вам на іспыце
- вы рыхтавалі даклад па пытанню, якое
вам выпала
- вы лілі першае што вам прыходзіла ў
галаву... і пракаціла
зайшоўшы
ў
аўдыторыю
і
працягнуўшы залікоўку выкладчык
адразу ставіць вам адзнаку са словамі
“Свабодны”
- пад партай выпадкова аказалася бомба
з вашым пытаннем
- экзаменатар выпадкова пераблытаў
прозвішчы ў ведамасці і паставіў вам 9

замест іншага (а выпраўляць праблематычна!)
- пасля апошняга доваду “Я ж вучыў”
выкладчык: “Я бачу” і дабівае: “Можаце, калі захочаце”
- на запатрабаванне назваць канкрэтную дату ці колькасць чаго-небудзь
вы называецце першыя лічбы, якія
знайшлі ў галаве, і пападаецце ў кропку
- у выкладчыка зазваніў мабільны і ён
на 5 хвілін выйшаў з аўдыторыі
- перад вамі адказваў асабліва
неінтэлектуальны студэнт і на яго фоне
вы проста ботан
- экзаменатар пытае, якую вы жадаеце адзнаку і адразу ставіць вам яе ў
залікоўку не пытаючы білета
- на пытанне хто з гісторыкаў даследваў
гэтыя падзеі адказваецце “ВЫ”, “Ну а
яшчэ” – “Іншыя малаважныя асобы”,
калі пасля выкладчык не растае, дык
на пераздачу не пашле.
Пералік можна працягваць і далей.
Як мы ведаем у кожным правіле ёсць
свае выключэнні, так і з халявай. На
гістфаку павінны быць (і яны ёсць!)
выкладчыкі, з якімі яна не пракатвае.
Па парадам некаторых працоўныхстудэнтаў складзены наступны спіс з
кароткімі каментарамі.

Спiс выкладчыкау гiстфака, якiх халява пужаецца
Сяргей Барысавіч Каўн - хоць усю ноч пракалдуйце, эфект мізерны. Выраз «здаў Каўна – выпей гарэлкі» кажа сам за сябе. Лепей ноч чытайце ВМК.
Пётр Аляксеевіч Шупляк - з даставерных крыніцаў вядома, Шупляк і халява рэчы не выключальныя адзін другую, але і не высока верагодныя: ‘’Всё не то, всё не так, говорит вам
товарищ Шупляк’’ – кажа студэнцкая прымаўка.		
Павел Генадзьевіч Космач – ну не любіць яго халява, нават такі ейны любімчык як Дзмітры
Анацка і то пераздаваў ня раз.
Назаранка Арцём Міхайлавіч – калі вывучыце паслядоўнасць 32 рэквізітаў і пралістаеце
стандарт 6.38 - 2004, дык нейкі шанец на халяву можа і будзе.
Аляксандр Андрэевіч Егарэйчанка – кожны першакурснік-гісторык пасля другой сэсіі ведае,
з ім НЕ ПРАКАЦІТ.
А калі між намі, то давайце прызнаемся
– узровень магчымасці халявы павышаецца ў разы, калі вы сапраўды рыхтуецеся да іспытаў, а мо трэба ўвесці

новы просты, і, галоўнае, эфектыўны
сродак вызаву халявы – перачытаць
перад экзаменам канспект ці ВМК. У
такім выпадку 100 адсоткаў гарантыі,

што хоць неяк ды ПРАКАЦІТ!

РАМАН КАРП
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Жыцце факультэта

ДЗЕЦI ВАЙНЫ

Роўна

праз тыдзень
пасля ўрачыстага канцэрта, які прайшоў на
Гістфаку,
адбылося
яшчэ адное мерапрыемства, прысвечанае вайне. На гэты раз падзея
называлася канферэнцыяй
“Грамадзянскае
насельніцтва ў вайне”.
Калі вы скажаце, кшталту, “мне не цікава слухаць людзей, якіх я не
ведаю”, ці “ізноў шмат
увагі гэтай вайне”, то
мой адказ вам будзе
просты: неабходна пачуць гэтыя словы кожнаму! Бо іх кажуць непасрэдныя ўдзельнікі

тых падзей, у якія не дай
Бог трапіць нам. Шмат
гэтых гісторый распавядаюць як паводзіць сябе
чалавек у экстрымальных умовах вайны, што
цікава любой навуцы,
асабліва гістарычнай.
Не люблю, калі пасля
мерапрыемства распавядаюць як там было добра, бо хто быў, той ве-

дае і гэтага хопіць. Магу
толькі сказаць, што гэта
была канферэнцыя не
ў класічным выглядзе,
гэта нават была шчырая размова. Людзі, якіх
вайна закранула непасрэдна, выказваліся
часам вельмі эмацыйна, што толькі дадавала ў капілку рэйтынга
гэтага мерапрыемства.

Жыцце факультэта
Акрамя
факультэцкіх
гісторыкаў
рознай вопытнасці, якія
прадстаўлялі тут жа свае
напрацоўкі, тут таксама
прысутнічалі і выхаванцы мінскіх школ, якія як
маглі выказалі свае словы падзякі ветэранам.
На гэтай жа канферэнцыі
прадстаўлялі дзве кнігі:
“Детство войны: живые прадстаўнікоў
слова
бралі дэкан гістарычнага
факультэта
Сяргей
Мікалаевіч Ходзін і
амбасадар Германіі ў
Беларусі Крыстаф Вайль.
Г а л о ў н ы м і
арганізатарамі
выступалі Гістфак БДУ
і Гістарычная майстэрня, дзе назаўтра адбыўся
яшчэ адзін круглы стол,
прысвечаны той жа тэме.

свидетельства Беларуси” и “Финский капкан”, пра малавядомыя
фінскія
канцлагеры,
куды траплялі беларусы
з усімі сваімі пажыткамі.
Абедзве гэтыя кнігі былі
падораны Гістфаку, таму
шукайце іх на родным
факультэце.
З
афіцыйных
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“Вы ж студэнты, вам
патрэбней” – казала
Антановіч
Вера
Дзмітрыеўна, калі давала нам жменю цукерак…
Яна ў 13 год трапіла на
прымусовую працу ў
Германію. Вось хаця б
дзеля такіх імгненняў
можна было завітаць…

МІКАЛАЙ КУДЛАСЕВІЧ
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После конференции на тему
«Гражданское население во
время войны» Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике Беларусь Кристоф Вайль нашел
в своем плотном графике
пару минут, чтобы ответить на несколько вопросов:

– Часто ли Вы посещаете
мероприятия, посвященные Второй мировой войне?
– Да, я посетил уже целый
ряд таких мероприятий, и
на некоторых из них я даже
выступал. Посольство поддерживает очень тесные отношения с Исторической
мастерской, которой руководит господин Козак, и
он очень часто приглашает
меня на свои мероприятия.
Вы ведь знаете, мне очень
важно показать свое глубокое уважение перед тем поколением, которое так пострадало, перенесло такие
лишения в годы немецкой
оккупации, и может быть
мне удастся, я на это надеюсь, показать этим людям другое лицо Германии.
– Каково отношение в современной Германии к вой-

не. Есть ли чувство вины?
– Я могу сказать, что подавляющее большинство
населения Федеративной
Республики Германия смотрит в глаза исторической
правде. И, конечно, при
всем при этом я говорю и
своим детям, моему сыну
21 год, а дочери 20 лет, что
лично они не виноваты в
том, что произошло. Но в
то же время вы должны понимать, что когда я говорю,
как, например, сегодня, об
исторической ответственности моей страны, под
этим я подразумеваю и
историческую ответственность молодого поколения.
– Я знаю, что Вам успели
показать наш музей. Как
Вам наш факультет в целом?
– Меня очень любезно
встретил ваш декан, когда

я пришел на исторический
факультет. Жаль, правда,
что сегодняшний визит был
очень краткий, но даже так
я успел увидеть вашу нумизматическую коллекцию.
И, надо отметить, впечатление, которое я получил,
было очень большое. Я надеюсь, что в ближайшем
будущем у меня найдется
возможность более глубоко ознакомиться с ней.
Также мне было приятно
услышать от вашего декана
о том хорошем сотрудничестве, о тех хороших связях,
которые поддерживает ваш
факультет с родственными
факультетами некоторых
немецких университетов.
Расплывшись в улыбке и, использовав все синонимы слов
«До свиданья», господин посол убежал по делам. Убежал, но обещал вернуться.

Госцi
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После конференции «Гражданское население во время войны», которая прошла на историческом факультете БГУ 15 мая, на несколько уже знакомых вам вопросов ответил студент Дрезденского
университета Макс Фьёртлер:
–Макс, часто ли ты посещаешь мероприятия, посвященные
Второй мировой войне, и в Германии, и в Беларуси?
– Дело в том, что я состою в организации «German War Graves
Commission» , которая занимается такими вещами, как война,
захоронения и др. Я работаю
в этой организации в свободное время, поэтому, можно сказать, что я каждую неделю бываю на таких мероприятиях.
– Как ты думаешь, какова главная цель подобных встреч?
– В глобальном плане, сохранить
мир и свободу в Европе. Чтобы
помнить, знать такие сильные уроки, как Вторая мировая война, и не
допускать подобного в будущем.
– Каково это представлять Германию, как страну агрессора, на
таких мероприятиях?
– Я не чувствую вины, потому что это вина не моего поколения. Можно даже сказать,
что в некоторой степени виновата моя семья, но не конкретно я. Такая позиция у многих
в Германии, с той лишь разницей, что я еще изучаю историю.

– Про чувство вины ты уже сказал, а какое отношение в современной Германии к войне?
– Я не дипломат, и не уполномоченное лицо, поэтому я бы
сказал, что очень важно ответственно и честно донести истинное положение вещей. Поэтому мы пытаемся говорить
правду обо всем, что происходило в Германии. Мы знаем, что
наша страна сделала очень плохие вещи в прошлом, и мы стараемся не повторять своих ошибок.
– А что ты можешь сказать о
том, что западная историография пытается преподнести советского солдата как оккупанта и Германии, и ряда стран
Восточной Европы. Это правильно?
– Я считаю, что это была не оккупация, а политическое решение,
которое необходимо было принять, чтобы прекратить существование нацистской партии,
а также наказать тех, кто совершал преступления во время войны, чтобы привести ситуацию
в норму. Поэтому я считаю, что
эта мера была необходимой, ведь

теми же необходимыми вещами занимались и британская, и
американская армии. Но сейчас если отношение и меняется, то это делается политиками.
– А теперь, возвращаясь к мирной тематике, пару вопросов, не
связанных конкретно с войной.
Как тебе наш факультет?
– Я из Восточной Германии и
считаю, что материальные условия не играют такой важной
роли. Главное, это какие на факультете преподаватели, профессора и качество образования. Я
считаю, что это главный пункт
в процессе образования. Кстати, ваш факультет выглядит не
так уж и плохо, мне нравится.
– А за кого ты будешь болеть в
финале Лиги Чемпионов?
– Конечно, Бавария Мюнхен.
После двух интервью видна одна
важная тенденция отхода немцев от синдрома чувства вины.
Возможно, это и к лучшему. Вы
можете узнавать о всех новостях факультета оперативно на
http://nikahistfakauna.blogspot.com

НИКОЛАЙ КУДЛАСЕВИЧ
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Вандроўка ў Індыю
27 красавіка на гістарычным факультэце адбылася сустрэча з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Індыі ў Рэспубліке Беларусь Маноджам
Кумарам Бхарціям. Пасол распавёў аўдыторыі аб мінулым і сучасным
становішчы Індыі, закрануў праблемы філасофіі, рэлігіі, каставага грамадства і міжнародных адносінаў.

Людзі здаўна мелі патрэбу ў вывучэнні іншых
народаў і краін. Яшчэ
Леанарда да Вінчы казаў:
”Пазнанне краін свету
– упрыгожванне і ежа
чалавечых розумаў.” На
жаль, не ўсе маюць магчымасць
вандраваць
па свету. Але, менавіта
гэта, спрыяе ўзнікненню
і павелічэнню цікаўнасці
да ўсяго іншаземнага.
Кожны задовольвае свае
патрэбы ў набыцці новых ведаў па-рознаму.
Хтосьці чытае кнігі і
глядзіць тэлеперадачы
на адпаведныя тэмы,
хтосьці
наладжвае
стасункі з прадстаўнікамі
іншых культур праз
інтэрнэт. А студэнты

гістарычнага факультэта
БДУ 27 красавіка змаглі
сустрэцца з афіцыйным
прадстаўніком
Індыі
–
Надзвычайным
і
Паўнамоцным
Паслом Індыі ў Рэспубліцы
Беларусь
Маноджам Кумарам Бхарці.
Знаёмства
з
гэтым
цікавым
чалавекам
мы з вамі, паважаныя
чытачы, пачнем з яго
біяграфіі. Манодж Кумар Бхарці нарадзіўся
19 лютага 1963 года.
Атрымаў добрую адукацыю: скончыў Вышэйшы
тэхналагічны інстытут
Індыі у г. Канпуры ў
1985г. Свой лёс Бхарці
звязаў не з электронікай
і машынабудаўніцтвам

(дарэчы,
вельмі
перспектыўная
справа, бо ў Індыі кожны
жадае стаць ці ўрачом,
ці інжынерам), а з
міжнароднай палітыкай.
У якасці амбасадара
Індыі Манодж працаваў
у Пасольствах ў Тэгеране, Газе, Катманду, Анкары і Янгоне. Тры гады
таму ён пачаў афіцыйна
прадстаўляць Індыю ў
Рэспубліцы
Беларусь.
Сустрэча прайшла ў
форме дыялога паміж
спадаром
Паслом
і
аўдыторыяй. Яе галоўная
тэма мела абшырную назву – “Індыя і свет”. За
паўтары гадзіны Бхарці
паспрабаваў пазнаёміць
гістфакаўцаў з індыйскай
філасофіяй і традыцыямі.
Індыю па праву магчыма назваць каларытнай
краінай. Гэта звязана
не толькі з яе адметнай
культурай і верваннямі,
але і са значнай колькасцю народаў, якія
пражываюць ў межах
краіны Балівуду. Магчыма, менавіта таму,
Індыя налічвае 325 моў,
22 з якіх афіцыйныя.

Госцi

Дарэчы, сам Пасол валодае хіндзі, ангельскай,
персідскай, непальскай,
санскрытскай, урду і
бенгальскай
мовамі.
Напэўна, гучыць парадаксальна,
але
як
адзначыў спадар Бхарці:
“Крупнейшая
нацыя
[Індыйская] у свеце, якая
размаўляе па-ангельску”.
Пераказваць усю прамову Пасла не буду (гэта
будзе стымулам для наведвання ў далейшым падобных сустрэч). Тым не
менш, давайце спынемся
на асноўных тэмах размовы. Па-першае, Бхарці
тлумачыў сэнс індыйскай
філасофіі,
шукаў
яе
паралелі і вытокі ў Свяшчэнных кнігах індуізма.

Таксама разважаў наконт
фізічных і матэматычных працэсаў. Найбольш
аўдыторыю цікавілі адказы на пытанні аб каставым грамадстве і
міжнароднай палітыцы.
Атрымаўшы
адказы,
прадстаўнікі студэнтства
і выкладчыцкага склада гістфака БДУ, у якасці
завяршэння і падвядзення вынікаў, пажадалі
пачуць аб стаўленні
прадстаўніка Індыі да
Беларусі. Пасол распавёў
аб добрым стаўленні да
нашай краіны і заведаміў
усіх
у
далейшым
супрацоўніцтве.
Цікава, а ці спадабалася
сустрэча гістфакаўцам?
Давайце
паспрабуем
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даведацца.
Запытаем,
напрыклад у… Ксеніі
Звярхоўскай (4 курс
2 група): «Мне вельмі
спадабалася наша сустрэча з Паслом. Я добра ведаю ангельскую
мову, таму мне быў не
патрэбен перакладчык.
Я добра разумела тое, аб
чым казаў Пасол, і мне
было вельмі прыемна
задаваць яму пытанні.
Дзякуючы таму, што ён
з’яўляецца носьбітам ангельскай мовы, я атрымала пэўны вопыт. Мне, як
гісторыку, сустрэча была
карыснай: я дакранулася
да індыйскай культуры
і менталітэту. Дзякуй за
арганізацыю!»
КАЦЯРЫНА ДЗЕГЦЯРОВА
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Как-то год назад был в Национальном архиве по делу поиска
генеалогической информации
об одном своём прадедушке,
для чего необходимо было перевернуть дела так называемого
Союза Воинствующих Безбожников. Забегая вперёд отмечу
-- я счастлив, что в делах этой
организации своего прадеда
я не обнаружил, тем более в
руководящих органах… Буквально на днях, перебирая записную книжку, я наткнулся на
свои заметки касающиеся этого Союза, что навело на мысль
поделиться со студентами истфака моими наблюдениями…
Да, да… была в советском союзе начиная с 20 годов XX века
такая организация. Была она
и в Беларуси в частности (если
считать те несчастные 6 поветов
БССР Беларусью, потом ,конечно, стало побольше, но не в этом
суть). Нет, я конечно знал, что
большевики религию не любили, кроме марксизма-ленинизма, но до какого комичного маразма порой это всё доходило!
Эта милая классическая большевистская организация имела свой руководящий орган
– Центральный Совет, всё вместе получается - Центральный
Совет Союза Воинствующих
Безбожников (и всё с прописной буквы). Был он в каждой
советской республике и подчинялись они все, как не сложно догадаться, ЦССВБ СССР.
При деятельности любых организаций (а тем более советских!) возникает большое количество разных документов
–
благодаря сохранившимся
пожелтевшим бумагам можно окунуться в то время… далее пойдут цитаты из них:
«Общее собрание рабочих мануфактуры призывает всех рабочих

Гiсторыя

РЕЛИГИЯ И
БОЛЬШЕВИКИ

мануфактуры вступить в ряды
Безбожников» - понятное дело,
рабочие призывают сами себя…
«Общее собрание ЕДИНОГЛАСНО, ПРИ ОДНОМ ПРОТИВ
постановляет…» - советская
вершина диалектики! Анекдот!
Если не учесть, что оно поста-

новляет изъять все церкви и
костелы на площади Свободы
в Минске. А интересно, как в
дальнейшем сложилась судьба
того самого «при одном против», и тех кто «единогласно»?
Эти две цитаты из документов
за
1929
год.

Гiсторыя

Во время листания дел встретил такой документ как «Примерный договор об антирелигиозном социалистическом
соревновании», до этого думал,
что соц. соревнование было
за производство товаров, выплавку металла, на худой конец – битва за урожай, а нет.
Справедливости ради - в этом
документе не говорилось и не
указывалось необходимое количество попов и ксендзов, которых нужно посадить, сослать
или чего похлеще сотворить
ради заветного приза соц. соревнования, по крайней мере
прямым текстом. Вот выдержки:
«… с настоящего момента вступаем в социалистическое соревнование по антирелигиозной
работе в целях максимального
её развития… в строгой увязке
с задачами осуществления пятилетнего плана реконструкции
советского хозяйства». Ну причём здесь антирелигиозная борь

ба и развитие сов. хозяйства? Неуместный таки вопрос! Сколько можно реквизировать у церкви на благо того
же сов. хозяйства! А в самих
зданиях церквей устроить клубы, склады картошки, как с
Ишколдским костёлом,
или
просто свинарник, как поступили с полоцкой Софией.
«Организовать
столько
то
групп юных безбожников с доведением их числа до … человек»
без
комментариев.
«Добиться 100 % выхода на работу в религиозные праздники»,
«Охватить подпиской на газету
Безбожник столько то дворов»,
«Вовлечь в кооперацию 100%
безбожников» - вот в этом случае не понятно, что они имели в виду: стопроцентОВ или
стопроцентНЫХ, хотя оба
варианта в духе той власти.
Этот
примерный
договор
также
1929
года.
Ещё один любопытный документ – Тезисы антирелигиозного доклада в связи
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с 12 годовщиной Октября:
«Пьяница, бездельник, лодырь,
поповский и сектантский подголосок, срывая повышение производительности труда, срывая
соц. соревнование, переход НА
НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОЧУЮ
НЕДЕЛЮ и тд предаёт завоевания Октябрьской революции, помогает кулаку и нэпману в борьбе с социализмом…»
ну и дальше в подобном духе.
Любили большевики лозунги, ох как любили… во многих документах ЦССВБ, не
важно каких – переписка, постановления и др (те, которые
спускались вниз) – отдельной
графой указывались наиболее
подходящие по их мнению на
конкретный временной период:
«За баявое выкананне 4-ага
апошняга года ў пяцігодкі!» ,
«Наладить связь безбожниковкрасноармейцев со своими родителями по средствам переписки
о классовой сущности религии
и религиозных праздников!».
Ну и, как я считаю, хит сезона:
«Школьнікі і піянеры, агітуйце
сваіх бацькоў у бязбожнікі!»
Ps. Из всего видно, что большевикам
совершенно
был
не
известен
такой
термин как «свобода совести».

РОМАН КАРП
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Усмешка спадарынi Клiо
Прывітанне, шаноўнае спадарства! Час бяжыць вельмі хутка. Вось нехта рыхтуецца да
абароны дыплома – маладыя спецыялісты, а вось
хтосьці абірае для сябе летнюю практыку. Не
губляйце час дарма! Дасылаю вам хвалі добрага настрою і новыя выказванні выкладчыкаў.

Сакалова А.А.:
• Я Вас люблю, а Вы меня ещё
больше.
• Версальский мир что, был
какой-то благотворительной
акцией для Японии?
• Птичка, ласточка моя ненаглядная, шевели ножками.
• Берешь список литературы и
чешешь его.
• Как говорят у нас на спецна-

зе…
Хадасевіч Г.С.:
• Памятаеце, калі мы з вамі
будавалі сацыялізм, праводзілі
беларусізацыю…
• Мікіта ўзяў на сябе Сяргеевіч
Хрушчоў.
• Собчак там один трезвый
был.
• Я буду вас дручыць.
Саковіч М.У.:
• Да, у нас есть еще одна кафедра. У нас она не одна.
• Я вам сказала и культурно и
дерзко.
• Пока в аудитории нет макроэкономического равновесия,
преподаватель может поговорить сам с собой.
• Если ты живешь на свои средства, значит, у тебя есть и другие недостатки.
Кушнір А.І.:
• 22 июня в 4 часа утра без объявления начнется наша экскурсия.
• Девушки более выносливы,
бесстрашны и беспощадны.
• У вас тесный споенный… спаянный коллектив…
Туманава Л.М.:

Галоўны рэдактар:
Мікалай КУДЛАСЕВІЧ
Нам.галоўнага рэдактара:
Ганна БАБРОЎНІК
Стыль- рэдактар:
Дзяніс ФІЛІПЧЫК
Карэктар: Андрэй КІМБАР
Заснавальнік : Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі гістарычнага факультэта БДУ

Дызайн і вёрстка:
Арцём
ПЕТРАШЭВІЧ
Журналісты:
КАРП Раман,
БАБРОЎНІК Ганна
КУДЛАСЕВІЧ Мікалай,
ДЗЕГЦЯРОВА Кацярына.
Адрас рэдакцыі: г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.

Спадзяюся, вам спадабалася.
Свае назіранні за выкладчыкамі
і студэнтамі дасылайце на адрас
pelmeshka18@tut.by. Вялікі дзякуй за ўвагу.

• Евгений, вы встречаетесь с
Александром?
Шаўчэнка К. У.:
• Когда съезд собрался, началась обычная славянская неразбериха
Гуцаленка Л.А.:
• Я смотрю тут рефератов – в
мой портфель столько не вместится.
• Протагор: «Человек мера всех
вещей», а Гуцаленко уточняет:
«Человек мера добра и зла».
• Кто заигрывает с Володей Путиным? Это Меркель.
• Два мальчика там договорились, как они будут в шуры-муры играть.
• Молодых людей надо воспитывать. Ну а стариков еще
больше надо воспитывать.
Каун С.Б.:
• Вы не в сказку попали, а в БГУ.
• Купцы были голодными, озабоченными.
• Генрих Валуа обещал вернуться. Как Терминатор.
• Очень организованный хаос!
• Я не злопамятный, я просто
злой и у меня хорошая память.
Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з пазіцыяй рэдактараў.
Вашыя заўвагі, прапановы дасылайце на адрас:
Kudlasevich91@gmail.com
http://vk.com/public_nika
hist.bsu.by =>cтуд жиз=>пресса
Тэлефануйце:
+37529 983 38 58 (Мікалай)
Тыраж 299 экз.

