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Вінтоўка замест
канспектаў
Чэрвень 1941 года. БДУ рыхтуецца
святочна
адзначыць сваё 20-годдзе. Апошнія
штрыхі да падрыхтоўкі былі
даведзены акурат 21 чэрвеня…
Ст. 2-3

Чалавек, аб якім і з якім
сёння ідзе размова, не патрабуе прадстаўлення. Асоба,
без якой сучасная беларуская літаратура не ўяўляецца, вядомы гісторык, публіцыст і літаратар, выпускнік
нашага факультэта – Уладзімір Аляксеевіч Арлоў.
С. 6

Для мяне гістфак - гэта
alma-mater

Малады намеснік старшыні аддзелу Дзмітрый
Генадзьевіч
Шляхцін
– менавіта тая асоба,
якую, падаецца, заўсёды
цікава паслухаць і ў якой
адназначна ёсць чаму
павучыцца.
С. 7

І у нас ёсць
свая
Міс!

Адной з самых нашумелых падзей першага вясновага месяца стаў конкурс “Міс гістфак 2014”, які адбыўся
ў клубе “Афрыка” 24 сакавіка. Мерапрыемства было
арганізавана СтудСаюзам гістфака БДУ. Спонсарам выступіў фітнес-клуб “Ледзі Фіт”.
С. 8-9
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Вінтоўка замест канспектаў

Чэрвень 1941 года. БДУ рыхтуецца святочна адзначыць сваё 20-годдзе.
Апошнія штрыхі да падрыхтоўкі былі даведзены акурат 21 чэрвеня…
Пачалася вайна. З першых яе дзён выкладчыкі
і студэнты пачалі запісвацца ў Чырвоную Армію.
Усе яны верылі ў яе моц
і чакалі хуткай паразы
вермахта. Таму навучанне ў БДУ не спынілася: 23
чэрвеня студэнты трымалі
іспыт, а на наступны дзень
было запланавана ўручэнне дыпломаў. Аднак у сувязі з бамбардыроўкамі
заняткі было вырашана
прыпыніць, але часова.
Праз некалькі дзён сталіца БССР была захоплена,
і ўніверсітэт спыніў сваю
дзейнасць.
Эвакуяваць БДУ не паспелі. У
руках немцаў
апынулася ўся матэрыяльная база ўніверсітэта. На яго тэрыторыі былі
размешчаны атрады СД,
падвалы былі прыстасаваны пад турму, а ў двары
ўсталявалі шыбеніцу. Усё
самае каштоўнае абсталяванне, кнігі, музейныя
калекцыі
БДУ захопнікі
вывезлі ў Германію, а ўсё
астатняе было знішчана і
разрабавана. Выратаваць
атрымалася зусім няшмат.
Згодна з загадам акупацыйных улад усе ВНУ на
захопленых тэрыторыях
павінны былі быць зачынены - БДУ не стаў выклю-

чэннем. Разам з тым, усе
навуковыя супрацоўнікі і
выкладчыкі павінны былі
ўладкавацца на працу.
Па спецыяльнасці працаваць маглі толькі медыкі.
Астатнія прадстаўнікі навуковай інтэлігенцыі былі
вымушаны ішлі працаваць
школьнымі настаўнікамі,
машыністамі, прыбіральшчыкамі, чорнарабочымі
і г.д. Да гэтага іх падштурхоўвала пагроза галоднай смерці і магчымая
адпраўка ў Германію. Тым
не менш, некаторыя навукоўцы свядома ўхіляліся ад працы; напрыклад,
акадэмік Нікольскі, які
хоць і галадаў, але здолеў
жыць за кошт продажу
уласных рэчаў.
Большасць
выкладчыкаў,
супрацоўнікаў,
студэнтаў і выпускнікоў
БДУ адмовіліся ад супрацоўніцтва з акупантамі і
прынялі актыўны ўдзел
у супраціўленні. Прыгадаем некаторых герояў,
асабліва тых, хто ўласным
подзвігам складаў гісторыю нашага факультэта.
Выдатную ролю ў дзейнасці Мінскага падполля
зграла Марыя Малаковіч.
Дзякуючы яе намаганням
з Мінску разам з сям’ёй
быў вывезены прафе-

сар Нікольскі. Таксама
маладая жанчына праводзіла актыўную агітацыйна-прапагандысцкую
працу, кіравала зборам
для партызан армейскага
абмундзіравання,
зброі,
звестак пра дыслакацыю
нямецкіх войскаў. Лёс яе
быў трагічны. У канцы
1943 г. Марыя Фёдараўна
была схоплена і закатавана ў гестапа.
Сувязной Мінскага падполля была выкладчыца
біяфака Ганна Язубчык.
Разам з Марыяй Малаковіч
яна пераправіла шмат
людзей з Мінска ў партызанскія атрады. У сталіцы падпольшчыца распаўсюджвала газеты, дзе
былі сапраўдныя звесткі
пра ход ваенных дзеянняў.
Працуючы прыбіральшчыцай у будынку
Акадэміі навук, жанчына
прыносіла адтуль розныя
хімікаты, з дапамогай якіх
падпольшчыкі
псавалі
прадукты, прызначаныя
нямецкаму войску. Праз
некаторы час яна апынулася ў складзе партызанскага атрада і пачала
збіраць агентурныя звесткі пра дзейнасць вермахта.
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Сярод студэнтаў-падпольшчыкаў
адзначым
студэнтку 2-га курса геафаку
Н.
Абрамовіч,
якая стварыла падпольную групу са сваіх аднакурснікаў. Яе ўдзельнікі
ўладкоўваліся працаваць
да немцаў і перадавалі
інфармацыю партызанам
і падпольшчыкам. Неўзабаве ўдзельнікі групы
былі арыштаваны. Сама
Н. Абрамовіч памерла ў
канцэнтрацыйным лагеры
Асвенцым.
Сярод тых, хто далучыўся да партызанскіх
атрадаў, цікавы прыклад
Івана Васільевіча Гутарава. У паваенны перыяд,
ужо стаўшы прафесарам
БДУ, ён пісаў, як за ўвесь
час, працуючы сярод насельніцтва
акупаваных
тэрыторый, ён сабраў
мноства партызанскіх песень, прымавак, прыказак, сказаў. Усё гэта ў
далейшым стала матэрыялам для яго артыкулаў
пра партызанскі фальклор.
У першыя дні вайны ў
Беразіно студэнты гістарычнага факультэта Ф.
Глінскі і В. Віткоўская,
муж і жонка, стварылі
падпольную групу, якая
распаўсюджвала
рука-

ГІСТОРЫЯ

пісныя лістоўкі. У канцы
1941 года пры актыўным
удзеле Ф. Глінскага быў
створаны
партызанскі
атрад. У красавіку 1942
г. па даносе партызан ён
быў схоплены і павешаны.
В. Віткоўскую арыштавала і расстраляла гестапа
ў 1944 г. - літаральна за
некалькі дзён да прыходу Чырвонай Арміі. Студэнт гістфака А. Вашкевіч стаў падрыўніком.
За свае баявыя заслугі
ён атрымаў некалькі ўзнагарод. Ужо пасля вайны
А. П. Вашкевіч скончыў
універсітэт, абараніў дысертацыю, займаўся выкладчыцкай дзейнасцю.
Студэнты БДУ змагаліся з фашызмам і за межамі СССР. Такі лёс напаткаў Надзею Лісавец:
у студзені 1944 г. яна
была арыштавана і адпраўлена ў канцлагер.
Здолеўшы ўцячы з лагера
разам з іншымі вязніцамі,
яна ўзначаліла створаны імі жаночы партызанскі атрад «Радзіма»,
які дзейнічаў на тэрыторыі Францыі.
Мужнасць і гераічнасць дэманстравалі выкладчыкі і студэнты БДУ і на
фронце. Частка студэнтаў
гістарычнага
факультэ-
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та, якія напачатку вайны
праходзілі археалагічную
практыку ў Крыме, былі
вымушаны ўступіць у Чырвоную Армію далёка ад
Радзімы.
Выпускнік гістарычнага факультэта П. З. Савачкін ваяваў на фронце
афіцэрам у штабе дывізіі.
Ён удзельнічаў у баях пад
Сталінградам, у фарсіраванні Дняпра, дайшоў да
Берліна. Студэнт гістфака А. І. Сідарэнка ў баях
пад Ленінградам атрымаў
цяжкае раненне. Абодва
гісторыкі былі ўзнагароджаны
ордэнамі Айчыннай вайны і Чырвонай
Зоркі, а пасля вайны працавалі ў БДУ дацэнтамі.
Трэба адзначыць, што ў
розныя гады яны займалі
пасады дэкана гістарычнага факультэта.
Але, на жаль, не ўсім
пашчасціла
застацца
жывымі.
Намаганнямі
студэнцкіх атрадаў і на
сродкі, заробленыя студэнтамі, на тэрыторыі
ўніверсітэта ў 1970-х гг.
быў пастаўлены мемарыяльны знак у гонар тых,
хто не вярнуўся з Вялікай
Айчыннай вайны. Значок-ромбік, “рассечаны”
пасярэдзіне
контурамі
вінтоўкі, знаходзіцца ў
цэнтры
ўніверсітэцкага
дворыка, насупраць галоўнага корпуса БДУ. Ён
прысвечаны ўсім тым студэнтам універсітэта, якія
не паспелі атрымаць сімвалічны знак выпускніка.
На помніку можна прачытаць наступныя словы:
“Светлай памяці тых, хто
з роднага ўніверсітэта
пайшоў на святую бітву
з фашызмам і смерцю герояў палёг ў бітве, каб
вечна свяціла над нашай
Радзімай сонца волі”.

Георгій Булатаў
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Сёння мы пагаворым пра
Асцярожна, спайсы.
(сінтэтычныя курыльГэты артыкул для цябе! спайсы
ныя сумесях, якія пастаўляюц-

ца ў продаж у выглядзе травы з
нанесеным хімічным рэчывам. Валодае псіхаактыўным дзеяннем, аналагічным дзеянню марыхуаны). Давайце даведаемся бліжэй аб “задавальненні” ад прыняцця спайса і пра далейшыя наступствы яго ўжывання.

У апошні час, на жаль, у
Беларусі гэты сінтэтычны
наркотык стаў карыстацца ўсё большай папулярнасцю, хоць афіцыйна ў
Беларусі ён быў цалкам
забаронены яшчэ з 18
кастрычніка 2012 года
пастановай № 947 Савета міністраў Беларусі “Аб
наркатычных
сродках,
псіхатропных рэчывах, іх
прэкурсорах і аналагах”.
Дык ці вартая рызыка наступстваў? Давайце даведаемся бліжэй аб “задавальненні” ад прыняцця
спайса і пра далейшыя
наступствы яго ўжывання.
Распаўсюджвальнікі
спайса пазіцыянуюць яго
як бясшкодную курыльную сумесь, на аснове
араматычных траў, якая
валодае заспакойлівым і
антыстрэсавым дзеяннем,
што выклікае ў моладзі
ілжывае пачуццё бяспекі.
На шматлікіх тэматычных
форумах у Інтэрнэце можна знайсці водгукі мала-

дых людзей, якія калі-небудзь ужывалі спайсы;
вось некалькі з іх (з захаваннем слэнгу):
«Когда я впервые попробовала спайс, я думала, что я буду смеяться,но
это не так,у меня в голове
виделись какие-то странные видения, я видела
компьютерную графику,
всякие кубики, меняющие
цвет, потом я видела всю
свою жизнь, начиная с 20
лет и заканчивая с самого моего рождения, я видела совершенно все свое
прошлое, мой друг тоже в
этот день попробовал, я
видела, как он ходил по
комнатам, мне было жутко
страшно, потом я пошла в
ванную, начала умываться, но это не помогало, я
пришла на кухню, там лежал мой друг, я испугалась и начала его будить,
но он мне казался картинкой, все мои движения он
повторял, я смотрела ему
в глаза, кричала, просила его проснуться, но
он падал,
потом
он
очнулся,
меня еще
сильнее
накрыло,
я
взяла
стакан
и
раздавила рукой,
я думала,
что я сплю
и пыталась
сделать
б о л ь н о
себе, для
того, чтобы
мне
проснуться, я

пыталась дотянуться до
ножа, я знала, что я хочу
себе перерезать горло, я
была уверена, что это сон,
мой друг вытягивал меня
с кухни с бешеной силой,
я кричала, вырывалась,
потом мы вместе упали на
пол, я потеряла все свои
силы, я твердила ему, что
мы умираем, говорила, что
мы иссохнем и умрем, нам
нужна помощь, он прижал
меня настолько сильно,
что я не могла пошевельнуться, он шептал мне на
ухо о том, что все пройдет. После такого я решила, что больше никогда не
буду пробовать эту ****,
и вам не советую, если бы
не мой друг, я бы умерла, просто бы перерезала
себе вены или что-нибудь
еще.»
Лиля
*******************
«Краткая история:
97 год - 11 класс - первый раз попробовал план.
97 год - институт - плотная подсидка на плане,
монаге, каше и т.д.
99 год - первый раз
нюхнул героин.
99 - 2000 - отчислен из
института с 3-его курса плотное сиделово на героине и ханке.
2000 - 2002 май - армия, мама помогла.
2002 - 2009 - жена, ребенок, работа, опять плотное сиделово на героине.
2009 - прикурился к
спайсу, хуже не чувствовал ощущений, чем под
ним, только под солью
хуже, по-моему.

NIKA

Красавік 2014 (№47)

2009 - 2012 - снова героин.
2012 - принудительная
реабилитация.
2012 - 2013 - воздержание.
2013 сентябрь - ????скоро снова сорвусь на
героине.
Мне 33 года, половина
жизни ушла на наркоту.
Моя уже бывшая жена так
и ни разу меня не заподозрила в употреблении веществ, шифра у меня не
отнять, но от себя не убежишь. Не пробуйте наркотики, даже план, спайс и
т.д., не губите свою жизнь
и своих детей и близких.
Говорят, есть два выхода
из наркомании - зона или
смерть, зона не спасет,
только смерть.»
Женя

Калі
першы
вопыт
курэння ў шэрагу выпадкаў дае негатыўны вынік,
то чаму ж так шмат моладзі
«падсаджваецца»
на курыльныя сумесі? Дасведчаныя курцы кажуць, што многіх прыцягвае
менавіта некантралюемы
выбух весялосці і “вынас даху”. Чалавек пад
уплывам наркотыку, які
змяшчаецца ў спайсе, не
адчувае болю і здольны
на самыя безразважныя
ўчынкі.
Акрамя таго, дэпрэсію, якая пачынаецца
на наступны дзень пасля курэння, лягчэй за
ўсё зняць чарговай зацяжкай.
Атрымліваецца
свайго роду зачараванае
кола, вырвацца з якога
атрымоўваецца далёка не
ва ўсіх. Тыя ж, хто знайшоў у сабе
сілы і адмовіўся ад
спайса праз
тры-чатыры
гады
пасля
пачатку курэння,
адзначаюць, што набылі
з-за
гэтага цэлы
букет хваробаў.
А
ўсё
дзякуючы
таму,
што
прыродныя
галюцына-
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гены ў спалучэнні з сінтэтычнымі
кампанентамі
аказваюць адурманьваючае, ап’яняльнае і таксічнае ўздзеянне на арганізм.
Пры ўжыванні спайса павышаецца артэрыяльны
ціск, пагаршаецца памяць, зніжаюцца разумовыя
здольнасці, памяншаецца канцэнтрацыя ўвагі.
Эфект ад курыльных сумесяў шмат у чым падобны з эфектам ад ужывання цяжкіх наркотыкаў.
Пасля прыёму спайса можа ўзнікнуць стан
панікі, можа паралізаваць мышцы, парушыцца
дыханне, могуць з’явіцца псіхічныя растройствы. Канабіноіды, якія
ўваходзяць у склад “дурман – травы” пагібельна
ўздзейнічаюць на органы
дыхання, сардэчна-сасудзістую і рэпрадуктыўную
сістэмы. Магчымыя незваротныя пашкоджанні галаўнога мозгу.
Самае страшнае тое,
што спайс выклікае залежнасць і прывыканне, якое суправаджаецца
“ломкай”. Могуць узнікнуць цяжкія псіхозы пры перадазаванні, і тады ўжо
дадзены чалавек будзепрадстаўляць пагрозу для
сябе і навакольных. Ужо
вядома нямала выпадкаў
самагубстваў і злачынстваў на глебе наркатычнага ап’янення ад курыльных міксаў.

Усю дадзеную інфармацыю пра наступствы прыняцця спайсаў можна было даведацца на сустрэчы з маёрам міліцыі, опер упаўнаважаным аддзела па наркакантролі Ленінскага РУУС г.Мінска, Іванам Уладзіміравічам Ягароўскім і загадчыкам
наркалагічнага аддзялення для лячэння і рэабілітацыі асоб, якія пакутуюць на сіндром залежнасці ад псіхаактыўных рэчываў у РНПЦ псіхічнага здароўя, Івановым
Уладзімірам Уладзіміравічам, якая адбылася на гістфаку 28 сакавіка дзякуючы намаганням СКО і БРСМа.
Прымаць ці не прымаць? Выбар за вамі…
Карына Кротава

6

Красавік 2014 (№47)
ІНТЭРВ’Ю
Праз гады аб гістфаку

NIKA

Даволі часта здараецца, што знянацку пачынаеш абмяркоўваць свае
студэнцкія гады, забягаючы далёка ў будучыню, даваць ім пэўную адзнаку і глядзець на свае перспектывы. Здараецца, што прыходзіш і не да
вясёлкавых высноў. У такіх выпадках, бадай, найлепшымі лекамі можа
быць размова з цікавай постацю, добрая парада і пажаданні, якія часта
дапамагаюць паставіць усё на сваё месца, знайсці згубленнае натхненне
і ўпэўнена крочыць далей у невядомую будучыню. Тым больш, гэта спрацоўвае тады, калі твой суразмоўца пачынаў ісці шляхам, якім ідзеш ты,
быў часткай таго ж самага факультэта і дасягнуў вышынь.
Чалавек, аб якім і з якім будзь цікавую
сёння ідзе размова, не гісторыю з вапатрабуе прадстаўлення. шага студэнцАсоба, без якой сучасная кага жыцця.
беларуская літаратура не
Я быў нядрэнўяўляецца, вядомы гісто- ным студэнтам,
рык, публіцыст і літара- і ў мяне была
тар, выпускнік нашага цудоўная
магфакультэта – Уладзімір чымасць
атрыАляксеевіч Арлоў.
маць
чырвоны
Працягніце, калі ла- дыплом, каб не
ска, выраз: “Гістфак – адзін недарэчны
гэта…”
выпадак, які наГэта ўсе мае студэнцкія доўга застаўся ў
гады, надзейныя сябры, маёй памяці. Выпавярнуць гэта на сваю
пакутнае разуменне таго, падак здарыўся
і
рэалізаваць
што мы не ведаем нашу на іспыце па “навуковым карысць
родную гісторыю, а такса- камунізме”. Я з годнас- сябе там, дзе ён хоча.
Як, на ваш погляд,
ма цяжкі час, калі ў “бе- цю адказаў на ўсе пыларускім” універсітэце не танні выкладчыка і чакаў варта правесці студэнцбыло нічога беларускага, з яго боку выдатнай ад- кія гады?
Мне прыемна ўзгадваа гісторыя Беларусі, якую знакі. Якім вялікім было
выкладалі тады, выкліка- маё абурэнне, калі замест ць студэнцкія гады з удла больш комплекс не- чаканага “добра”, ён па- зячнасцю перад усімі, з
паўнавартасці, чым гонар чаў выводзіць у залікоўцы кім я быў знаёмы. Але я
за Радзіму.
“задавальняльна”. На маё адчуваю і горыч ад таго,
Што вам даў гістфак? заканамернае пытанне – што шмат часу губляў на
Стымул вывучэння род- “Чаму?”, ён адказаў, што рэчы, на якія час было
най гісторыі на многія я выдатна ведаю дысцы- губляць не варта. Я хадгады, таксама менавіта на пліну, але не веру ў ва ўсё зіў на непатрэбныя лекгістфаку я пачаў шукаць і гэта… Так я застаўся без цыі, ад якіх было сапраўды мала плёну, а таксама
рэалізоўваць сябе як пісь- дыплома.
меннік. Каб не гістфак,Якім трэба ісці шля- быў вельмі заўзятым гульмагчыма, гэтага б і не зда- хам пасля заканчэння цом у карты і мог гуляць з
рылася.
гістфака, каб прыйсці сябрамі цэлую ноч. Але я
не лічу, што калі ў мяне
Прыгадайце якую-не- да поспеху ?
Пасля скан- была б такая магчымасць
чэння гістарыч- нешта змяніць я захацеў
нага мне так- гэтага… Не. У гэтым пысама давялося танні мне падаецца вельмі
працаваць на- слушным твор Рэя Брэдбестаўнікам. Пас- ры “Матылёк”. Студэнцтва
ля я абраў сваё трэба правесці так, каб не
вялікае
заха- шкадаваць.
пленне і пачаў
працаваць
са
словам у газеУладзіслаў Шур
це. Калі чалавек працуе з
гісторыяй,
ён
заўсёды можа
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ўпэўненнасць сама звярДля мяне гістфак- Спакойная
тае ўвагу на сябе, узважаныя і меткія словы надоўга застаюцца адчаў памяці. Уражанне пасля
гэта alma-mater каненымі
інтэрв’ю не хоча адпускаць яшчэ доў-

га. Іншы вопыт, іншы шлях... працягваем тэму погляду на гістфак яго вядомых выпускнікоў.
У Міністэрстве куль- здарылася пасля таго, рыяй. Але, калі чалавек
туры літаральна кожная як уся наша група па да- актыўна працуе ў навурэч сведчыць аб сур’ёз- моўленасці
сыйшла
з цы, то гэта дапамагае яму
насці ўстановы. Атмасфе- пары. На кожнага выклад- рэалізаваць сябе і ў іншых
ра прасякнута важнасцю чыка, у залежнасці ад на- галінах. Моладзь заўсёды
рашэнняў і адказнасцю вукавай ступені, быў свой павінна быць мабільнай
працаўнікоў. На дзвярах, тэрмін чакання. Пача- у поглядах і шукаць. Доякія вядуць да чаргова- каўшы крыху, мы ўсе пай- бры прыклад - гісторыкі,
га працаўніка ўстановы шлі з пары, а пасля даве- якія адначасова займаюці якія праз імгненне бу- даліся, што выкладчык са ца публіцыстыкай. Трэба
дуць
мною
адчынены, спазненнем, але прыйшоў заўсёды шукаць той шлях,
прыгожымі літарамі напі- на пару. Уся група атры- на якім можна выкарыстасана: “Упраўленне ўста- мала ад дэкана вымову, ць максімальна свае веды
ноў культуры і народнай але праз непрацяглы тэр- і атрымаць высокі заротворчасці”. Малады на- мін я ўзяў чырвоны ды- бак. Увогуле, БДУ – гэта
меснік
старшыні аддзе- плом.
не гарант высокага зароблу Дзмітрый Генадзьевіч
- Для якіх людзей ку, БДУ – гэта гарант доШляхцін – менавіта тая створаны
гістарычны брых ведаў.
асоба, якую, падаецца, факультэт, які чалавек
- Як, на ваш погляд,
заўсёды цікава паслухаць будзе адчуваць сябе варта правесці студэнці ў якой адназначна ёсць добра на ім?
кія гады?
чаму павучыцца.
- Гістфак створаны для
- Іх неабходна правес- Працягніце, калі ла- тых людзей, якія добра ці так, каб нешта засталоска, выраз: “Гістфак – ўсведамляюць, чым бы ся ў галаве. Трэба адчуць
гэта…”
хацелі займацца ў жыцці асалоду ад размовы з на- Гэта школа…
пасля сканчэння факуль- вукоўцамі і адчуць асало- Што вам даў гіст- тэта. Шмат людзей ідзе ду ведаў. Студэнт для гістфак?
на гістфак проста таму, фака, а не наадварот.
- У першую чаргу, вельмі што ім падабаецца гісто- Якія ўспаміны зашырокі агляд інфармацыі, рыя. Але кожны павінен сталіся ў вас ад пяці
хоць людзі і кажуць, што добра ўсведамляць, чым год, якія вы правялі на
гісторыя нічаму і не вучы- ён будзе займацца пасля факультэце?
ць. На мой погляд, ніякі атрымання дыплома. Усё
- Для мяне гістфак - гэта
іншы факультэт не можа залежыць ад самога чала- alma-mater. Гэта факульдаць таго, што дае гіст- века. Калі студэнт спыняе тэт, які вывеў мяне ў жыцфак. Менавіта тут я набыў свой выбар на навуцы,то цё. Выпускнікоў гістфака
вялікія аналітычныя веды, гістфак гэта сапраўды до- заўсёды можна ў лепшы
а таксама пачаў крытычна брае месца.
бок адрозніць ад выпускставіцца да розных з’яў. І
- Якім
трэба
ісці нікоў іншых факультэтаў.
гэтыя навыкі і веды мож- шляхам пасля закан- Калі я прыходжу на гістна выкарыстаць у розных чэння
гістфака,
каб фак, то заўсёды адчуваю
сферах. Плюс да ўсяго на прыйсці да поспеху ?
сябе
чамусьці
студэнгістарычным я пазнаёміў- Калі чалавек хоча сябе там-першакурснікам. І зася з выдатнымі гісторы- недзе рэалізаваць, то трэ- пальваюцца тыя ж самыя
камі, якіх варта назваць ба шукаць тыя сферы, дзе павага і крыху страху пенастаўнікамі, але яны не ёсць месца навуковаму рад выкладчыкамі, якія я
заўсёды змогуць назваць боку. Чалавек пасля за- адчуваў раней. Гэтыя аднас вучнямі.
канчэння гістфака павінен чуванні не прамяняеш ні
- Прыгадайце яку- імкнуцца паказаць свой на што…
ю-небудзь
цікавую узровень і добра зарэкагісторыю з вашага сту- мендаваць сябе. Гэта можа
дэнцкага жыцця.
быць і сфера, якая толькі
Уладзіслаў Шур
- Адна з такіх гісторый далёка звязаная з гісто-
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І у нас ёсць свая Міс!

Адной з самых нашумелых падзей першага вясновага месяца стаў конкурс “Міс гістфак - 2014”, які адбыўся ў клубе “Афрыка” 24 сакавіка. Мерапрыемства было
арганізавана СтудСаюзам гістфака БДУ. Спонсарам выступіў фітнес-клуб “Ледзі Фіт”.
Можна сказаць, што чыталі вершы); трэцім
конкурс “Міс гістфак” стаў заданнем быў конкурс на
для студэнтаў добрай тра- кемлівасць і пачуццё гудыцыяй, бо ладзіцца ён мару, які прымусіў студэнтаў факультэта (але і не
ужо ў трэці раз.
Сёлета ў ім удзельнічалі толькі іх) задумацца над
вельмі істотнымі пытаннаступныя дзяўчыны:
1.Лізавета Мароз,2 курс; нямі (як атрымаць Iphone
2.Ксенія Кутавая, 1 курс; 5? як здаць экзамен у С.Б.
3.Аліна Ганчар, 1 курс; Кауна і інш.). Калі ўдзель4.Аксана Дворнік, 3 курс ніцы прайшлі выпрабаван5.Дар’я Карэтка, 1 курс; ні, журы, якое складалася
6.Алеся Клішэвіч, 2 курс; з выкладчыкаў і супра7.Юлія Мельнік, 1 курс; цоўнікаў факультэта, а
8.Анастасія
Кага- таксама з прафесіяналаў
у галіне моды, вынесла
доўская, 3 курс.
Падрыхтоўка
ўдзель- свой вердыкт: уладальніц да конкурсу пачала- ніцай тытула “Міс гістфак
ся амаль за тры тыдні да - 2014” стала Анастасія
”Віцэ-Міс
яго старту. Дзяўчаты пры- Кагадоўская,
малі ўдзел у рэпетыцыях, гістарычнага факультэта”
якія не заўсёды былі лёг- – Лізавета Мароз. Амаль
кімі. Але яны мужна пе- усе ўдзельніцы конкурраадолелі рознага кштал- са атрымалі свой тытул:
ту цяжкасці і з’явіліся “Міс Усмешка”, “Міс Канперад публікай у вечар геніяльнасць”, “Міс Фоі іншыя.
мерапрыемства як пра- тагенічнасць”
момантамі,
фесійныя
фотамадэлі. Прыемнымі
Праграма
конкурсу якія дапоўнілі асноўны
была наступная: спачат- конкурс, сталі розыгрышы
ку
студэнткі
ўдзельні- навушнікаў, століку ў клучалі ў дэфіле ў марскім бе, 80 даляраў. Акрамя
стылі, пасля дэманстра- іх быў конкурс сімпатый
валі свае творчыя здоль- гледачоў, які адбываўся
насці (спявалі, танцавалі, з дапамогай сацыяльнай
сеткі “Укантакце” ў суполцы “Міс гістфак - 2014”.
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Аднак з-за падазрэння ў
фальсіфікацыі дадзеных,
конкурс быў зняты (згодна з вынікамі пераможцай
павінна была стаць Алеся
Клішэвіч).
А ніжэй вы можаце азнёміцца з інтэрв’ю з пераможцай конкурсу “Міс
гістфак - 2014” Анастасіяй
Кагадоўскай.
- Прывітанне, Насця!
Зараз задам табе пытанне, на якое ты, мабыць, адказвала падчас
падрыхтоўкі да конкурсу ўжо некалькі разоў:
чаму ты вырашыла ўдзельнічаць у мерапрыемстве?
А.К.: Мая сяброўка ўгаворвала мяне паспрабаваць яшчэ раз паўдзельнічаць ў гэтым конкурсе,
я падумала, і вырашыла
выпрабаваць лёс.
(Справа ў тым, што Насця ўжо ўдзельнічала ў
конкурсе “Міс гістфак 2013” і атрымала на ім тытул “Віцэ-Міс”.)
- Ці было нейкае хваляванне або страх у
момант падрыхтоўкі да
конкурсу?
А.К.: Хвалявання ў момант падрыхтоўкі не было,
яно пачалося ў дзень конкурсу.
- Якія конкурсы запомніліся або спадабаліся?
А.К.: Усе конкурсы запомніліся па-свойму, але
асабліва цікава было слухаць адказы на конкурсе
кемлівасці.
- Ці спадабалася табе
сама арганізацыя конкурсу ?
А.К.: Арганізатары - малайцы!
- Якой была атмасфера зносін? Ці было
цяжка працаваць у камандзе?
А.К.: З дзяўчынкамі мы
адразу знайшлі агульную
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мову, нам было вельмі
весела, мы падтрымлівалі
і ўсяляк дапамагалі адна
адной.
- Насця, распавядзі,
калі ласка, падрабязней, чым ты цікавішся.
А.К.:Захапляюся ўсім,
чым можна. Я - актыўны
чалавек, люблю экстрымальныя віды спорту, люблю танцаваць, таксама
люблю гатаваць, ёсць і
іншыя інтарэсы. Усяго пакрыху.
- Як табе вучыцца на
гістфаку?
А.К.: Добра, мне падабаецца наш факультэт, у
мяне выдатная (6-ая) група і выдатныя выкладчыкі,
так што я не скарджуся.
- Ці падабаецца табе
арганізацыя
культурнага жыцця на нашым
факультэце?
Хацела б ты што-небудзь
змяніць, дадаць, можа,
якія-небудзь мерапрыемствы?
А.К.: Я лічу, што ў нас
усё добра па гэтай частцы.
Вось і конкурс адшумеў…
Сакавік стаў перагорнутаю старонкаю календара. А ўспаміны засталіся.
А зараз – невялікае апытанне пра ўражанні ад удзелу ў конкурсе некаторых канкурсантак.
Якія ў цябе засталіся
ўражанні пасля ўдзелу
ў конкурсе «Міс гістфак
- 2014? Што здзівіла,
парадавала, магчыма,
пакрыўдзіла і г.д.
Дар’я Карэтка: Уражанні засталіся толькі самыя лепшыя, за выключэннем таго, што Алесю
абдзялілі. Мы з дзяўчынкамі пасябравалі і вельмі
весела правялі час. У нейкія моманты было складана, мы стамляліся і часам
лаяліся, але потым хутка
мірыліся. Шкада, што ўсё
гэта скончылася, было

вельмі весела. Тытулам
вельмі задаволеная (Дар’я
– “Міс Кангеніяльнасць 2014” – Л.В.).
Юлія Мельнік: - На самой справе, я ні на грам
не шкадую, што прыняла
ўдзел у гэтым конкурсе.
Я паўдзельнічала ў нечым
новым,
паспрабавала
неяк самарэалізавацца, і
думаю, што ў мяне часткова гэта атрымалася.
Вельмі спадабалася працаваць з іншымі дзяўчатамі, мы прывыклі адна да
адной. Сярод іх я знайшла
новых сяброў. Не думаю,
што ў кагосьці пасля гэтага конкурсу засталіся
дрэнныя ўражанні. Мне
спадабалася ўсе. Усе былі
малайчынкамі і выступілі
на «ўра» – гэта маё меркаванне.
Ксенія Кутавая: У цэлым, конкурс мне спадабаўся. Сама ідэя вельмі
нядрэнная, і ёсць людзі,
арганізатары, якія гатовыя гэтую ідэю ўвасобіць
у рэальнасць. Але ўсё ж
наша Міс узроўнем ніжэй,
чым на іншых факультэтах, магчыма, гэта з-за
недахопу фінансавання.
Удзельніцы былі вельмі
мілыя, сварак у калектыве
наогул не было. Былі, вядома, і негатыўныя эмоцыі,
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але гэта ўсё з-за нерваў.
Я, калі шчыра, не асабліва сур’ёзна паставілася
да конкурсу, дзесьці нават цяпер шкадую аб гэтым. І гэтая мітусня перад
пачаткам конкурсу неяк
прыгнятальна на мяне
дзейнічала. Але падчас
самога конкурсу прачнуўся нейкі дух авантуры і
рызыкі. А наогул, удзел у
гэтым мерапрыемстве даў
мне магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі.
І я да гэтага часу вельмі
ўдзячная Грышы Лайкову
за тое, што дапамог мне
з нумарам. Выйшла вельмі пацешна, мне спадабалася спяваць пад гітару,
хоць трохіі былі хібы :)
Але ўсё ж самае файнае
- гэта атрымліваць увесь
той пазітыў, які зыходзіць
ад іншых людзей. І вельмі
прыемна было чуць словы
падтрымкі :) Ну, вось неяк
так. Паглядзіш, што табе
трэба , а што не :)
Анастасія
Кагадоўская: Успаміны засталіся самыя лепшыя.
Фота прадстаўленаклубам «Афрыка»
Валерыя Ляшук
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NIKA
“Кубак прафбюро-2014”.
5 фактаў пра чэмпіянат!
Красавік 2014 (№47)

З году ў год, з надыходам
сакавіка спорт на гістфаку жыве баскетболам. Усё
гэта дзякуючы чэмпіянату
факультэта, арганізаванаму Прафбюро. “Ніка” паведамляе вам пра найлепшыя моманты турніру,
адзначае герояў і агульныя тэндэнцыі.
Дамінаванне адной каЛепшага гульца пад ходзіць у кастрычніку-люманды. Манаполія “Диких сваім і чужым кошыкам, тым, у сакавіку – плэй-остраусов Полесья” не была чым Сіняўскі, цяжка было фф.
Нязменны
суддзя
перарваная і ў гэтым се- знайсці: выдатная пра- Кубка Міхаіл Міхайлавіч
зоне. Найлепшы калектыў цаздольнасць на праця- Цыбульскі,
ліберальнае
чэмпіяната
пераконліва гу ўсёй гульні, непрад- судзейства замяніў на
паказаў уласнае майстэр- казальнасць дзеянняў на правілы з НБА, што і прыства: ніводнай паразы, кароткай і сярэдняй ды- несла свой плён, знікстабільная гульня на пра- станцыі. Выдатна ўвайшлі ла ўседазволенасць пад
цягу турніра, граматная ў склад чэмпіёнаў Аляк- шчытом, мінімум памылак
тактыка, глыбіня складу і сандр Валковіч і Уладзімір і траўмаў у гульцоў.
г.д. Лідарамі, якія вялі за Петрусевіч. Першы пакаЗ кожным годам усё
сабою каманду, выступілі заў сябе цудоўным атле- менш баскетбольных таАляксей Норман і Аляк- там і найлепшым вінгерам: лентаў. На жаль, ніхто з
сей Сіняўскі. MVP (самы фінт і мяч ад шчыта тра- маладога пакалення гісткаштоўны член каманды) пляе у кошык. Другі стаў факацаў не праявіў сябе
мінулага кубка (А. Нор- найлепшым
дэбютантам бліскуча. Былыя лідары
ман) выдатна кантралюе Кубку. Паліна Бандарэнка гістафаку адзін за адгульню, умее задзейніча- і Маліка Гуль прадэман- ным выпускаюцца, а гэта
ць партнёраў, забяспе- стравалі бліскучую тэх- значыць, што факультэцчвае каманду далёкай ніку ў завяршэнні атак, кая зборная пазбаўлена
артылерыяй.Таксама Нор- дадалі азарту з лаўкі, ума- перспектыў на бліжэйшыя
ман вельмі небяспечны ў цоўвалі абарону, раз за гады. “Страусінае дамінахуткіх праходах.
разам вырываючы мяч з ванне” будзе трымацца,
рук больш але пробліск на канкурэнм о ц н ы х цыю ім з’явіўся…
с у п е р Новы прэтэндэнт на тын і к а ў . тул. Калектыў “Люда Джаз”
Усе
паз- быў аўтсайдарам мінулых
лы гульні чэмпіянатаў, аднак змесклаліся ў на назвы і плённая праца
ч э м п і ё н - на трэніроўках прынесла
скую кар- свае плады. Каманда дэціну.
бютавала ў фінале, у выН о в ы датным стылі абыграўшы
рэгламент на стадыі паўфінала Кубка
і правілы. “Чацвёрты курс Юнайтэд”.
Упершыню Упэўнена заявілі пра сябе
пасля рэ- лідары: Раман Тырсенка,
гулярнага Арцём Сёмін і Юрый Грычэмпіяната шанаў.
каманды
Асабістыя ўзнагароды.
в ы п р а б а - Аляксей Сіняўскі безапевалі сябе ляцыйна стаў “MVP” Кубка.
ў
гуль- Склад сімвалічнай сборнях
на- най чэмпіяната: Аляксей
вылет. На Норман, Аляксандр Валн а с т у п н ы ковіч, Арцём Сёмін і Юрый
год фор- Грышанаў.
мула зноў
Дзякуй за гульню!
зменіцца:
рэгулярны
чэмпіянат
будзе праАндрэй Лудзіч
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Ганна Саладкевіч
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Парадуе ўсмешкай маці.
Спакойна пад дажджом
грукоча дах Мне так утульна ў
вясковай хаце!
Адразу разумею,
што не трэба,
Не трэба мне
басейны ды каміны.
Ад продкаў вечны запавет:
не грэбуй
і не забудзь жа роднае мясціны!

***
Мая Радзіма – дрэвы ды снягі.
Дзе слёзы, боль.
Шыпшына бы святая.
Арэшнік, вольхі. Прыцемак тугі.
“Лясную быль” тут болей не здымаюць…
І цягнецца кудысь абшар сухі.
Дрыготкае паветра напаўняе.
Крыжуюцца празрыстыя шляхі.
Адзіна толькі веры не хапае…
***
Мне тут шумна,
мне тут машынна.
Я сумую па чымсьці
зялёным.
Уяўляю раку надвячоркам,
І мне пахне сасоннікам сонным.
Мне тут лішне,
І я прападаю
У белым тлуме
Вялікага люду.
Я… проста не знаю,
Ці я ёсць тут, ці я прападаю…
Задушылася, цесна, паветра…
Чыстага, лагоднага, мяккага,
як сляза...
Ці мне проста нудна без яго?

ЛІРЫКА

Сапраўды
Вецер
Вецер цягнецца да вашых
жаданняў,
Ён імкнецца разбурыць валоссе
вашых галоў,
Вы прабачце яму за жаданне,
Вы прабачце яму за любоў.
Моцна дзьме, раздувае і круціць
Незгасальны ў сэрцы агонь.
Ён за нашымі душамі сочыць,
Адчувае і радасць, і боль.
Адпачыць яму трэба - прыляжа
на полі,
Прабяжыць над марскою вадой,
І адразу ж да нас яго цягне,
Раздзяліць… чалавечы боль.
Ў свіст адчыніць усе вокны
і дзверы,
Дабярэцца да нашых галоў,
Вы прабачце яму за жаданне,
Вы прабачце яму за любоў.
Іван Прыстаўка
***
Мой родны кут, як ты мне мілы!
Спрадвеку тэма. Прадаўжаць
Бяруся я, сабраўшы сілы:
Бацькам падзякай адказаць.
Прайду па родным мне дарогам,
Знайду паляну з кветкамі.
Сустрэне бацька ля парога,
Абдыме моцна, ветліва.
Пацягне з печы смачны пах,

Дарога, электрацянік,
правады.
Палёгка. Я еду.
Пытанне: “Куды?”.
Не першая я. Пакідаю сябе.
Жыццё – сапраўды.
Нахлыне і хваля адчаю,
І шчасця бязмернага. Маю
Нялёгкі характар зусім.
Тое знаю.
Усё проста, як рэльсы.
Куды ж нам падзецца?
Любоў нас штурхае
Ды сэрца.
Яна Мацюшава
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Дзень добры, шаноўныя чытачы! час ідзе бліжэй да лета, і ў студэнтаў пачынаецца «гарачая пара». Мы вырашылі падняць вам настрой крыху па-іншаму, чым вы
прывыклі.
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