Будучым
экскурсаводам
на заметку

Зашпілі кашулю!

Археаніка

18 лютага, падчас чарговага пасяджэння клуба экскурсаводаў БДУ «In
Via» адбылася прэзентацыя новага
падручніка па экскурсійнай справе.
Напэўна, няма сярод нас чалавека,
які б за ўсё жыццё ні разу не быў на
экскурсіі.

Універсітэт – гэта, ў першую чаргу,
зона вольная ад забабонаў у плане
свабоды выбару студэнтамі адзення,
іміджу і стылю. Дзякуй выкладчыкам,
якія не глядзяць на твае татуіроўкі і
не ацэньваюць цябе па даўжыні тваіх
валасоў, АЛЕ.

Цяпер у нашай газеце з’явілася новая
рубрыка, у якой знойдуць сваё месца
малавядомыя або невядомыя факты і адкрыцці папярэдняга палявога
археалагічнага сезону на тэрыторыі
нашай краіны і за мяжой.
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З новым годам - у новую
хату!

СТАРОНКА 4
Новы 2015 год усцешыў студэнтаў гістарычнага факультэта не толькі святамі і пачаткам сесіі, але і яшчэ адной
доўгачаканай падзеяй: адкрыццём студэнцкага інтэрнату
№3 на вул. Курчатава, 6 (недалёка ад ст.м. Малінаўка).

У Музей на
Кірыла-Мяфодзіеўскую...

СТАРОНКІ 2-3
Многія студэнты скардзяцца, што менавіта гэты
выкладчык здекуецца са студэнтаў, распавядаючы ім,
галодным і змучаным, напрыканцы пары пра традыцыйныя беларускія прысмакі. Але ўсё роўна прыходзяць
з заўзятасцю і цікавасцю на лекцыі. Сення рубрыка
“Гасцёўня” вітае загадчыка кафедры этналогіі, музеялогіі і
гісторыі мастацтваў – Навагродскага
Тадэвуша Антонавіча

СТАРОНКА 10
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“Калі не я, то хто?”

Многія студэнты скардзяцца, што менавіта гэты выкладчык здекуецца са студэнтаў, распавядаючы ім, галодным і замучаным, напрыканцы пары пра традыцыйныя беларускія прысмакі. Але ўсё роўна прыходзяць з
заўзятасцю і цікавасцю на лекцыі. Сення рубрыка “Гасцёўня” вітае загадчыка кафедры этналогіі, музеялогіі і
гісторыі мастацтваў – Навагродскага Тадэвуша Антонавіча

—Добры дзень, Тадэвуш Антонавіч.
Распавядзіце калі ласка, чаму Вы
звязалі сваё жыццё з этналогіяй?
—Пасля заканчэння Ваўкавыскага
педвучылішча, у 1984 годзе я паступіў
на гістарычны факультэт. Этналогію
тады ў нас выкладаў Міхаіл Фёдаравіч
Піліпенка, які зацікавіў нас гэтым прадметам. Мы зразумелі, што гэта навука,
якая вывучае жыццё кожнага канкрэтнага чалавека і свае даследаванні будуе,
пераважна, на ўласных матэрыялах, сабраных даследчыкам падчас палявой
этнаграфічнай работы. Я з задавальненнем пайшоў на спецыялізацыю па
этналогіі, пісаў курсавыя і дыпломную
працу па беларускай этнапедагогіцы. А пасля заканчэння ўніверсітэта працягваў навучанне па этналогіі
ў аспірантуры Інстытута мастацтвазнаўства,
этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. З 1997 года выкладаю этналогію на
факультэце.
—Вядома, што адна з галоўных тэмаў Вашага
даследавання – гэта традыцыйная беларуская
ежа. А якая Ваша любімая беларуская страва?
—Самая любімая страва – галубцы з таркаванай
бульбы, грыбамі і засмажанымі скваркамі з цыбуляй,
прыгатаваныя ў хатняй печы. У горадзе – бліны з
грыбной мачанкай, якія гатую на сняданак кожную
нядзелю.
—Калі Ваша праца прыносіць вам найбольшае
задавальненне?
—Калі ёсць вынік: зацікавіліся студэнты этналогіяй,
пачалі ездзіць у экспедыцыю, сабіраць матэрыял,
пісаць навуковыя работы, выступаць з дакладамі на
канферэнцыях, а гэта значыць яны сталі калегаміэтнолагамі. Быў выпадак, калі студэнтка доўга
выбірала тэму курсавой працы. Я прапанаваў
пісаць па цыганах на Беларусі. Яна спытала: “А
гэта перспектыўна?” Пачуўшы станоўчы адказ,
яна захапілася гэтай тэмай, напісала выдатныя кур-

савыя і дыпломную працы, абараніла кандыдацкую дысертацыю і зараз выкладае цыганалогію ва
ўніверсітэтах Германіі, Балгарыі і Фінляндыі.
—Якой Вашай працай вы ганарыцеся больш
за ўсё?
—Выдзеліць, назваць, агучыць нейкую адну –
крыўдна і несправядліва для астатніх. Але важнай
і вельмі карыснай для студэнтаў лічу вучэбна-метадычны дапаможнік “Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве”, дзе пад адной вокладкай пададзены
ўвесь матэрыял па этнічнай культуры беларусаў
і этнічных групаў Беларусі, што значна палягчае
падрыхтоўку студэнтаў і робіць яе больш якаснай
і грунтоўнай.
—А калі не сакрэт, то над чым Вы працуеце зараз?
—Завяршаю працу над раздзелам для трэцяга тома
“Нарысаў па гісторыі культуры Беларусі” агульным
аб’ёмам пяць друкаваных аркушаў.
—Як Вы зацікаўліваеце студэнтаў, каб яны
праходзілі менавіта этналагічную практыку?
—Лепш за ўсё гэта робяць студэнты старэй-

ГАСЦЁЎНЯ

NI KA

шых курсаў, якія ўжо працавалі ў этнаграфічнай
экспедыцыі, і якія расказваюць першакурснікам пра
надзвычай цікавую, творчую і кожны раз непрадказальную працу з жывымі носьбітамі культуры –
мясцовымі жыхарамі, якіх у этналагічнай навуцы
прынята называць “інфармантамі”.
—Раскажыце які-небудзь цікавы выпадак з
практыкі.
—Кожная этнаграфічная экспедыцыя ўнікальная,
бо ў ёй прымаюць удзел новыя студэнты; сустракаемся з новымі інфармантамі ў новым рэгіёне. Часта
ў час практыкі траплялі на сямейныя ўрачыстасці
і тады фіксавалі матэрыял шляхам уключанага назірання. Бывалі і смешныя выпадкі. Аднойчы ў Карэліцкім раёне ў вёсцы Засценак на двары
апытвалі адну пажылую бабулю па традыцыйнай
культуры. Яна вельмі цікава распавядала пра танцы
ў гэтай мясцовасці. Калі студэнты папрасілі паказаць адзін парны танец, бабуля ўзяла аднаго студэнта пад руку і прадэманстравала. У гэты час з палкай
выскачыў на вуліцу раз’юшаны дзед (аказваецца, ён
сачыў за гутаркай праз акно) і пачаў моцна лаяцца на бабулю, папракаючы яе ў амаральнасці і непрыстойных паводзінах. Нам з вялікай цяжкасцю
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ючы традыцыі продкаў. Гатуем святочны стол, дзе
на каляднай вячэры, напрыклад, абавязкова павінны
быць рыбныя і грыбныя стравы, галушкі, вушкі з макам, грыбамі, яблыкамі, аўсяны і журавінавы кісель,
арэхі. У сябе на радзіме два разы на год збіраемся
ўсёй вялікай раднёй – 29 чэрвеня на Пятра і Паўла,
бо ў гэты дзень фэст у нашым касцёле і 1 лістапада на
Дзень усіх святых, каб успомніць памерлых продкаў.
Ладзім застолле.
Дзякую, Тадэвуш Антонавіч, за цікавую гутарку. Жадаю Вам поспехаў у працы і ўдзячных
студэнтаў.

БЛІЦ АПЫТКА
горад Гародня
музыка Класічная
мастацкі “Бесы” Ф.М.
твор Дастаеўскага
колер Зялёны
фільм

“Адзін плюс
адзін” Аліўе
Накаша і Эрыка Таледана

асоба С. Ясенін
хоббі Паэзія
дэвіз
ўдалося патушыць гэты канфлікт.
—Якія якасці Вы найбольш цэніце ў студэнтаў?
—Працавітасць, шчырасць і надзейнасць.
—Нядаўна было свята - Дзень усіх заканых, а
якое свята ці нават святы вы любіце больш за
усё? Як Вы іх адзначаеце?
—Каляды, Вялікдзень, ў першую чаргу, працягва-

«Калі не я, то
хто?»
Вераніка Каско
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З новым годам – у новую хату!

Новы 2015 год усцешыў студэнтаў гістарычнага факультэта не толькі святамі і пачаткам сесіі, але і
яшчэ адной доўгачаканай падзеяй: адкрыццём студэнцкага інтэрнату №3 на вул. Курчатава, 6 (недалёка ад ст.м. Малінаўка).
авучэнцы нашага факультэ- выказала падзяку, а
та чакалі вырашэння гэтай памочнікі
атрымалі
справы амаль з лістапада. Дату за- сваеасаблівы падарусялення некалькі раз пераносілі, нак у выглядзе гадзінтаксама хадзілі чуткі, нібы будынак адпрацовак.
будзе здольны прыняць жыльцоў
Калі казаць пра агультолькі ў сакавіку. Зразумела, гэта
ную
інфармацыю,
вельмі абурала і ўзрушвала тых,
то
ніжэй
будуць
хто вельмі чакаў засялення, у т.л.
прадстаўлены некатоі камісію па засяленні. Але нарыя цікавыя звесткі:
шыя студэнты не разгубіліся і,
аб’яднаўшы свае намаганні, разам • Інтэрнат БДУ №3
з запалам у душах прыйшлі на да- знаходзіўся на рамонце
памогу самім сабе.
каля трох гадоў;
• у ім будуць пражываць сту- але спачатку было сумна, таму
Як гэта было? Падчас сесіі,
дэнты наступных факультэтаў: што яшчэ на той момант не ўсе
9 студзеня (у некаторых у гэты
гістарычнага,
геаграфічнага, засяліліся. Рамонт тут цудоўны,
дзень быў іспыт), група студэнтаўгуманітарнага,
механіка- і ёсць усе ўмовы для жыцця
гістфакаўцаў накіравалася да
матэматычнага, філасофіі і сацы- студэнтаў!
інтэрната. Хлопцы і дзяўчаты,
яльных навук, і г.д.
Дзмітрый Зубакін, 1 курс:
адшукаўшы адзін аднаго ў сацыяльнай сетцы “Укантакце”, • з нашага факультэта заселена Першае і самае галоўнае, гэта болей спрыяльная атмасфера, чым
стварылі бяседу і вырашылі каля 90 навучэнцаў 1-6 курсаў.
прыйсці на прыборку. Загад- А што думаюць наконт свайго но- на кватэры, на якой я жыў, да таго
часу, пакуль не атрымаў месца
зя было вядома, што дапамога і вага жылля самі студэнты?
ў інтэрнаце. Там было не вельмі
працоўныя рукі лішнімі не будуць,
і чым больш, тым лепш (гэтая Вы першы курс, і “тройка” дае, добра, тут хоць штосьці можна
інфармацыя была ў аб’яве, што гу- бадай што, першы вопыт суполь- рабіць. Ну, а так, пашанцавала з
ляла па прасторах Інтэрнэт-сеткі). нага пражывання ў інтэрнаце. Якія суседзямі па пакоі і блоку. Хлопцы цікавыя, вясёлыя і без усялякіх
адчуванні ёсць ад гэтага?
Ініцыятыўная група складалася не
фокусаў, можна з імі жыць і вуТаццяна Свянцецкая, 1 курс:
толькі з будучых жыхароў, але і
Мне
вельмі
падабаец- чыцца.
з іх сяброў, аднагрупнікаў, а такца ў інтэрнаце! Добра, што Ілля Панасавец, 1 курс:
сама мінчан. Зразумела, завярпершакурснікаў засялілі разам. Раней у інтэрнатах не жыў, але
шэнню апошняга этапа рамонта
Гэта дазваляе хутчэй з’яднацца, кажуць, што гэта весела. Што
дапамагалі не толькі гістфакаўцы,
пасябраваць. Ніхто ніколі не тычыцца трэцяга інтэрната –
але
і
прадстаўнікі
іншых
пакіне цябе галодным ці выспа- то становішча пасля рамонфакультэтаў. Праца, ў асноўным,
ным. Куды лягчэй рыхтавацца да та задавальняе, чакаў горшага.
заключалася ў тым, што хлопіспытаў у кампаніі. Рамонт добры, Спадзяюся на добрых суседзяў па
цы даносілі астатнюю мэблю,
але ў пакоях крыху цеснавата.
пакоі і блоку.
дзяўчыны прыбіралі памяшканні
Вы ўжо не першы год жывяце
(падлогу, парэнчы, падваконні Дар’я Ярашэня, 1 курс:
г. д.). Адміністрацыя інтэрната У інтэрнаце мне падабаецца, ў інтэрнатах, ці падабаецца вам
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інтэрнат №3? Чым ён лепшы за кухню трэба прынесці, а потым
назад занесці. Калі можна было
іншыя і ў чым ён ім саступае?
б усталяваць якія-небудзь шафы
Анастасія Баркоўская, 2 курс:
для захоўвання посуду /круп пад
Перш за ўсё, “тройка” падабаецца
ключ прама на кухні, гэта было б
сваёй навізной. Вельмі камфортна
проста выдатна!
жыць у памяшканні, дзе нічога не
пагражае зваліцца табе на гала- Вольга Раманчык, 2 курс:
ву, не цякуць краны, і не пера- Iнтэрнат мне вельмi падабаецгараюць лямпачкі кожны дзень. ца: новая мэбля, вялiкiя i зручныя
Ну, і такія прыемныя дробязі, як пакоi, добрыя суседзi. Што бянпрыгожыя шторы і зручныя крэс- тэжыць многix жыхароў – гэта
лы таксама радуюць! Недахопы адлегласць інтэрната ад гістфаку.
гэтага інтэрната, на мой погляд, Я не лiчу гэта праблемай. На
у месцы знаходжання. Ты ўжо мой погляд, шлях да факультэне выбяжыш на 5 хвілін у краму, та на адбiрае шмат часу, паспеяк гэта можна было зрабіць, калі ваеш цалкам прачнуцца i нават
жывеш у інтэрнаце №1. Нар- нешта пачытаць у метро. Самое
мальны магазін, які размешчаны месца знаходжання iнтэрнату –
бліжэй за іншыя, гэта “Прастор” сапраўдная рамантыка, бо навона Малінаўцы. Ды і транспартныя кал прырода! I нават не адчуваеш,
зносіны, канешне, не супер. Так, што жывеш у Мiнску! Зараз, як я
каб даехаць ад вакзала з чамада- ведаю, у iнтэрнаце пакуль не пранам, трэба яшчэ зрабіць перасад- цуе нiякiх секцый, але гэта таксама
ку. І яшчэ не зусім зручная рэч – не праблема, бо побач, у дзясятым
кухня на паверсе (так, разбэсціла iнтэрнаце, ёсць некалькi cекцый,
нас “капейка”). Спачатку ўсе на напрыклад, аэробіка, ушу. Такса-
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ма ў дзясятцы ёсць i трэнажорная
зала, i нават сталоўка. Таму смела можна казаць, што тут ёсць
максімальна зручныя ўмовы для
пражывання. Я лічу, што, увогуле,
трэці інтэрнат не саступае іншым
інтэрнатам БДУ, а з часам тут
з’явіцца шмат чаго цiкавага.
Алена Сарока, 3 курс:
Мне вельмі падабаецца ў
інтэрнаце! Тут добрыя ўмовы для
жыцця, зручнае размяшчэнне
пакояў, маляўнічы выгляд з вакна,
адчуваецца студэнцкая атмасфера.
Вельмі радая новым знаёмствам, у
тым ліку і з суседзямі!
Увядзенне
ў
эксплуатацыю
інтэрната №3 – сапраўднае свята для шматлікіх студэнтаў БДУ.
Рэдкалегія “Нікі” віншуе іх з гэтай нагоды і жадае вясёлых гадзін,
утульных пакояў і трывалай мэблі!

Ляшук Валерыя
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Навуковая кар’ера пачынаецца тут…

У папярэднім нумары вы чыталі пра Паўла Бабкіна (намінанта ў конкурсе “Студэнт года БДУ”
у намінацыі “культура”). Сёння мы пазнаёмім вас з яшчэ адным прадстаўніком факультэта, чый
фотаздымак упрыгожвае Дошку гонару – Філіпам Падбярозкіным.
—Філіп, як ты стаў захапляцца гісторыяй?
—Гісторыяй захапляюся з дзяцінства, яе любіў
яшчэ мой бацька, юрыст па прафесіі. У сям’і заўжды
было шмат розных кніжак. Першай кніжкай па
гісторыі быў савецкі падручнік «Гісторыя старажытнага свету» за 5 клас; таксама ў дзяцінстве чытаў розныя энцыклапедыі, на якія не квапіліся мае бацькі і
бабуля.
—Якой тэмаю ты займаешся?
—Сфера навуковых інтарэсаў - кантакты Германіі
і Усходняй Еўропы (ВКЛ, Русь) у Познім Сярэднявеччы. Вывучаю праз прызму гісторыі асоб
(рыцараў, манахаў, храністаў), якія засталіся нам
невядомымі, і ведалі шмат што цікавага пра тагачасную Усходнюю Еўропу.
—Якіх поспехаў ты дасягнуў у навуковай сферы?
—Удзельнічаў у IV канферэнцыі Colloquia Russica
(Магільна, Польшча), прысвечанай Рурыкавічам,
у міжнародных студэнцкіх канферэнцыях у Вільні
(Літва), беларускіх канферэнцыях у Менску і
Віцебску. Маю беларускія, літоўскія, польскія,
расійскія і ўкраінскія публікацыі. Удзельнічаю ў
напісанні калектыўнай манаграфіі «Alba Ruthenia:
белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X–XVI вв.)» (Масква, 2015). З’яўляюся
пераможцам конкурсу на лепшую студэнцкую
працу БДУ па гуманітарных дысцыплінах. Хутка мой фотаздымак размесцяць на Дошцы гонару. Удзельнічаю ў міжнародных стажыроўках
- Лейпцыгскі ўніверсітэт (Германія 2013/2014),
Вільня, зімовая школа ў Варшаве і Вроцлаве 2015,
дзе агучваю свае здабыткі і збіраю матэрыял, навучаюся ў замежных калег.

—Ты выпускнік. Якія планы на будучыню? Як
яны будуць звязаны з гісторыяй?
—Хачу стаць гісторыкам, бо лічу - гэта мой жыццёвы лес, для мяне гэта больш, чым прафесія. Хачу
займацца навукай, чытаць лекцыі і падарожнічаць.
Вывучыць лацінскую мову і ажаніцца.
Нам застаецца пажадаць Філіпу поспехаў у
навуковай дзейнасці.

Кацярына Дзегцярова
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18 лютага падчас чарговага пасяджэння клуба
экскурсаводаў БДУ «In Via» адбылася прэзентацыя
новага падручніка па экскурсійнай справе.
Напэўна, няма сярод нас чалавека, які б за ўсё жыццё ні разу не быў на экскурсіі. Будзь то экскурсія
ў мясцовы краязнаўчы музей, аглядная экскурсія па
суседнім горадзе ці тэматычная экскурсія дзесьці на
краі свету. І часцяком, можа скласціся падманнае
ўражанне, што прафесія экскурсавода не такая ўжо
складаная. Маўляў, вывучыў аднойчы загадзя вывераны тэкст па нейкім маршруце — і забяспечыў
сябе працай на доўгія гады. Я не адкрыю Амерыку,
калі скажу, што тут не ўсё так проста. Бо, каб быць
добрым экскурсаводам, трэба валодаць вялікім багажом ведаў, быць добрым псіхолагам, цікавым
суразмоўцам, лёгка знаходзіць агульную мову з
людзьмі і пастаянна працаваць над сабой. Пра
тонкасці працы экскурсавода, а таксама пра перспектыву развіцця турыстычнай вобласці ў цэлым,
гаварылася на гістфаку 18 лютага на прэзентацыі
новага ВМК па экскурсазнаўству «Сучасная практыка экскурсійнай работы ў Рэспубліцы Беларусь».
Аўтарамі новага навучальнага дапаможніка
з’яўляюцца выкладчыкі кафедры этналогіі,
музеялогіі
і
гісторыі
мастацтваў
Ірына
Уладзіміраўна Алюніна і Надзея Уладзіміраўна
Суслава. На прэзентацыі прысутнічалі выпускнікі
гістфаку, многія з якіх з’яўляюцца паспяховымі
практыкуючымі экскурсаводамі, прадстаўнікі турыстычных агенцтваў, гісторыкі і студэнты.
Неабходнасць у падобным дапаможніку наспела
даўно. Бо добрых талковых падручнікаў па турыстычных дысцыплінах наогул вельмі мала. У кнізе
асвятляецца як гісторыя развіцця экскурсійнага справы ў нашай краіне, так і яе сучасны стан. Асобнай
увагі заслугоўваюць фрагменты аўтарскіх экскурсій
выкладчыкаў і студэнтаў нашага факультэта. Хочацца верыць, што падручнік стане, як мінімум,
палачкай-ратавалачкай для студэнтаў гістфаку, як
максімум — настольнай кнігай усіх спецыялістаў,
так ці інакш звязаных з турызмам.
Што чакае турыстычную галіну ў бліжэйшы час?
Такое пытанне цікавіла, напэўна, абсалютна ўсіх
прысутных. Эканоміка краіны ў цэлым, як і турызм

у прыватнасці, перажывае не лепшыя часы. Але, як
цалкам дакладна адзначыла Надзея Уладзіміраўна
Суслава, цягу чалавека да вандраванняў і перамене месца не задушыш, не заб’еш. Ведаў турызм і
горшыя перыяды. Надзея Уладзіміраўна прывяла
яскравы прыклад. У 1951 годзе, калі Мінск уяўляў
сабой суцэльныя руіны, была праведзена першая
пасляваенная экскурсія. Хаця ніхто паняцця не
меў, як правільна праводзіць экскурсію. Не было
ні падручнікаў, ні ўсемагутнага і усёведнага гугла.
Якімі б цяжкімі і беспрасветнымі не бывалі часы,
турызм заўсёды прабіваўся, як кветка праз асфальт.
«Я вельмі задаволена тым, як прайшла прэзентацыя, – падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы
Ірына Уладзіміраўна Алюніна. – Прыйшлі людзі,
якім сапраўды гэта было цікава. Клуб экскурсаводаў
прайшоў доўгі і плённы шлях — больш шасці гадоў
працы, перамогі, некалькі дзясяткаў атэставаных
экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў. Кніга — гэта
сума дасягненняў беларускай школы экскурсаводаў,
якая была і застаецца, на думку аўтараў, адной з вядучых на прасторы СНД. Мы імкнуліся паказаць
перш за ўсё не прорву паміж «старым» і «новым» пакаленнем, а наадварот — пераемнасць традыцый,
жаданне моладзі быць лепшымі ў сваёй справе».
Застаецца толькі пажадаць аўтарам новых творчых
поспехаў.
Р.S. Электронную версію кнігі можна знайсці на
сайце гістфаку.

Санько Вікторыя
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Зашпілі кашулю!

Універсітэт – гэта, ў першую чаргу, зона вольная ад забабонаў у плане свабоды выбару студэнтамі
адзення, іміджу і стылю. Дзякуй выкладчыкам, якія не глядзяць на твае татуіроўкі
і не ацэньваюць цябе па даўжыні тваіх валасоў, АЛЕ.
ва разы на год наведваецца ў 1-2%, нават не ўсведамляючы, які што ў аўдыторыі студэнта чакае
палац гістарычнага факуль- ў іх закладзены патэнцыял!
«сутычка», «бой», але бой ведаў,
тэта навальніца ўсяго студэнцтва а ніяк не фізічны, таму я думаю,
Бываюць выпадкі, калі маладыя
сесія. Што такое сесія? Сесія - гэта
спартыўны касцюм недарэчны.
ледзі лічаць, што іх выдатныя
экзамены, гэта - дысцыпліна. Падпрыродныя формы, паказаныя Непрыемна,
я
лічу,
калі
час сесіі ўсе гуляюць па правілах,
найлепшым, як яны лічаць, чы- выкладчыкі просяць вас, будуі не важна, хто іх дыктуе - правілы
нам, дапамогуць ім здаць, на- чых прафесіяналаў, апрануцца як
ўсё роўна ёсць. У аўдыторыю
прыклад, вышэйшую матэма- «першаклашкі». Чаму непрыемна,
ўваходзіць па 5 чалавек, тэлефотыку ці складаны экзамен па і з чаго я гэта ўзяла? Вы ўяўляеце,
ны пажадана адключыць, забаронена спісваць выпрабаванне адзін
на адзін з выкладчыкам.

Д

Пры сведках, пасля якіх чакае такая ж доля, як і цябе, праходзіць
выпрабаванне тваіх ведаў, майстэрства маскіроўкі і кантролю
эмоцый. І гэта чаму ж тут я маю
фрывольнасць распісваць, што
такое сесія? І так, ці згодныя вы з
тым, што ацэньваць трэба за веды,
а не за вопратку? Я ўпэўнена, што
атрымала зараз адабральны кіў з
вашага боку. Але, на жаль, не ўсе
гэта разумеюць. Справы часцей
за ўсё выглядаюць наступным
чынам: калі выкладчык паставіць
табе адзнаку на бал ніжэй за
«неахайны выгляд», то ён атрымае мільярд папрокаў, маўляў «да
чаго дакаціліся, ацэньваць трэба
за веды!».
Але, тым часам, студэнты,
наколькі ўсім вядома, валодаюць
усімі звышздольнасцямі ў свеце, і
адначасова пры гэтым яны гэтыя
здольнасці выкарыстоўваюць на

гісторыі. І калі дзяўчыны, у сілу,
напэўна, сваёй першапачатковай
хітрасці, сочаць і пралічваюць, то
прадстаўнікі мужчынскага полу
дазваляюць сабе куды больш грубыя фрывольнасці. Напрыклад,
надзець майку з надпісам, няхай
на замежнай мове, але якая выразна пазначае, куды адправіцца
назойліваму прафесару разам са
сваім прадметам; або папросту
хлопец дазваляе прыйсці на экзамен як у спартзалу. Я разумею,

да чаго дакацілася ўсё, што ад вас
у прымусовым парадку патрабуюць павагі. Бо дзелавы стыль гэта паказчык таго, што вы ўсё ж
такі знаходзіцеся ва ўніверсітэце, а
не на вечарыне ці ў спартзалі.

Елізавета Раманюк

АРХЕАНІКА
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Цяпер у нашай газеце з’явілася новая рубрыка, у якой знойдуць сваё месца малавядомыя або невядомыя факты і адкрыцці папярэдняга палявога археалагічнага сезону на тэрыторыі нашай краіны
і за мяжой.
Археаніка - нібы назва незвычайнай ягады, што гэта такое і з чым яе ядуць, чытайце зараз.
чаму яны прастаяць яшчэ доўгія
дзесяцігоддзі.
Раскоп закрые ад дажджу і сонца драўляная канструкцыя, якая
будзе імітаваць княскі церам.
Увайшоўшы ў яго, погляду гасцей, акрамя старадаўніх вуліц, адкрыецца экспазіцыя, прысвечаная
жыццёваму ўкладу славянаў, якія
засялялі ў старажытнасці гэтыя
месцы.

П

адчас будаўніцтва другога
кальца Мінскай кальцавой
дарогі археолагі раскапалі сярэднявечнае паселішча. Знаходка
размешчана каля старажытнага
Заслаўя і датуецца прыблізна ХІХІІІ стагоддзямі.

Музей пад адкрытым небам

Тут
будуць
прадстаўлены
археалагічныя знаходкі, зробленыя ў ходзе раскопак: вырабы з
металаў, шкла, дрэва, гліны, косці,
тканіны, у тым ліку шматлікія
ўпрыгажэнні, посуд і іншыя. У
калекцыі маюцца цэлыя комплексы матэрыялаў розных эпох,
якія дазваляюць аднавіць рэаліі
жыцця ўсходніх славян Х - ХVII
стагоддзяў ад рацыёну іх харчавання да ўзроўню адукацыі
і ўзбраення. Напрыклад, пра
пісьменнасць нашых продкаў
кажа знойдзеная берасцяная
грамата XII стагоддзя (трэцяя ў
Беларусі), на якой дзіця надрапала
пасланне, а пра багацце - дарагія
ўпрыгажэнні з Візантыі, Сірыі,
Каўказа і іншых краін.

У Мсціславе на замкавай гары
створаць археалагічны музей
пад адкрытым небам. Аб гэтым
праекце паведаміў загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных
гістарычных дысцыплін МДУ ім.
Праводзіліся раскопкі археолагамі А.Куляшова, прафесар Ігар МарІнстытута гісторыі НАН РБ. На залюк.
селішчы старажытных славянаў
Новы аб’ект будзе створаны на
было выяўлена больш за тры тымесцы пачатых у мінулым годзе
сячы арыгінальных знаходак, сяў Мсціславе археалагічных расрод якіх: зброя, керамічныя збаны,
копак. Іх плануецца завяршыць
старажытныя інструменты працы,
вясной бягучага года і адразу
падсвечнікі, ружанец, кольцы. Усе
прыступіць да стварэння музея.
прадметы сведчаць аб развітасці
У яго аснове будуць выкрытыя
народа з паселішча, якое калісьці
рэшткі гарадзішча старажытнапрылягала да Ізяслаўля - цэнтру
га Мсціслава: археолагамі расаднайменнага княства.
капаны вуліцы, выбрукаваныя
На месцы раскопак археолагі дрэвам, рэшткі пабудоў рознага Экспазіцыю і археалагічны музей
працавалі
некалькі
месяцаў. прызначэння, якія знаходзяцца на плануецца адкрыць да рыцарскага
Даследаванні
завяршыліся
ў плошчы больш за 120 кв.м. Група фэсту, які пройдзе ў канцы ліпеня.
кастрычніку, але праца над рэстаўратараў правядзе працу па
артэфактамі працягваецца і цяпер. кансервацыі драўляных пабудоў
У планах навукоўцаў - вывуі дэталяў маставых адмысловымі
Іван Прыстаўка
чыць ўчастак кальцавой дарогі ад
сінтэтычнымі рэчывамі, дзякуючы
гродзенскай да брэсцкай трасы.
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У Музей на Кірыла-Мяфодзіеўскую...

У адзін выдатны сонечны дзянёк,
які да таго ж аказаўся выходным, я са
сваім сябрам вырашыў прайсціся па
зімовым Мінску, а менавіта па даволі
нешматлюдным вулачкам старога горада на беразе Свіслачы. Гэта
павінна была быць звычайная прагулка выходнага дня, і так усё і было
б, калі б мы не натыкнуліся на размешчаны там музей. І гэта апынуўся
музей карэт.
У нас аўтаматычна ўзнікла жаданне наведаць яго, тым больш што
экспазіцыя музея самым непасрэдным чынам была звязана з нашымі
спецыяльнасцямі - гісторыяй і
музеялогіяй.
Аказваецца, што музей адкрыўся
зусім нядаўна. Ён стаў першым
і пакуль адзіным у Мінску карэтным музеем. Тут можна пабачыць,
на якіх транспартных сродках
калясілі мінчане на мяжы XIX і XX
стагоддзяў. Экспазіцыя знаходзіцца
ў старым будынку на тэрыторыі былога бернардынскага манастыра. У
музеі захоўваецца больш за 100 розных экспанатаў: ад сапраўдных карэт
да коннай амуніцыі і падкоў, знойдзеных падчас археалагічных раскопак.
Напэўна, самы значны экспанат вялікі чатырохмясцовы экіпаж, выраблены ў Заходняй Еўропе ў 18901895 гадах. Такі від транспарту тады
маглі дазволіць сабе толькі вельмі
заможныя гараджане. Ёсць у музеі
і лёгкая шпацырная калыска, якая
кіравалася самім пасажырам, калёсы-драбяк, брычка з куфрам. Усе
гэтыя экспанаты былі набыты ў прыватных уладальнікаў ці знойдзены
падчас пошукавых работ. Таксама ў
экспазіцыі прадстаўлены некалькі саней ды фрагменты сапраўднай карэт-

най майстэрні тых часоў. Таксама ў
музеі на размешчаным тут праектары
можна пабачыць фатаграфіі Мінска
той эпохі і прайсці па маршруце
мінскіх рамізнікаў, а таксама пагуляць
у цікавую гульню «Збяры экіпаж».
Варта дадаць, што музей нам вельмі
спадабаўся і, атрымаўшы прыемныя
ўражанні ад яго наведвання, мы з добрым настроем рушылі аглядаць прылеглыя да яго будынкі. Аказалася, што
ў суседніх будынках у даволі хуткім
часе будуць адкрыты музеі археалогіі
і гісторыі Мінскай конкі. Таксама,
паддаўшыся размешчанай там рэкламе, мы зайшлі ў адзін з будынкаў
і знайшлі ў ім цікавую выставу
мінскага мастака, які працуе ў галіне
прыкладнога мастацтва (кераміка,
шамот, дрэва), дэкаратыўнай скульптуры, інсталяцый і ландшафтнага
дызайну, Анатоля Волкава. Назва
выставы - «Госці з мінулага». На выставе прадстаўлены розныя экспанаты, многія з якіх маюць гістарычныя
матывы. Гэта стылізаваныя мячы,
рыцарскія даспехі, шчыты з выявай «Труб», «Ліса», «Пагоні»,
мініяцюрныя домікі і фігуркі, некаторыя з якіх прысвечаны літаратурным
творам, керамі чныя шлемы, прыс-

вечаныя Грунвальдскай і Аршанскай бітвам. Таксама на выставе
прадстаўлена керамічная фігура,
прысвечаная Магдэбургскаму праву (на якой размешчаны гербы
гарадоў, якія яго атрымалі), фігуры
ветразных караблёў, керамічныя
галовы коней і шмат чаго іншага.
Да таго ж гэтыя экспанаты можна
набыць сабе, праўда, за адпаведны
кошт.
Пасля наведвання дадзенай выставы і музея карэт і ў мяне, і ў сябра засталася маса прыемных уражанняў,
таму ўсе, у каго раптам выпадзе
вольная хвілінка - смела наведайце
гэтае месца! Карэтная экспазіцыя
на вуліцы Кірылы і Мяфодзія, 8
працуе пяць дзён у тыдзень: серада - нядзеля з 11:00 да 19:00.
Ўваходны квіток для дарослых
каштуе 20 тысяч, для студэнтаў - 10
тысяч, для школьнікаў - 5 тысяч,
для пенсіянераў - 15 тысяч рублёў.
Выстава «Госці з мінулага» размешчана па тым жа адрасе. Уваходны
квіток абыйдзецца вам у 20 тысяч
рублёў.
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Добры дзень, шаноўнае спадарства! Ужо зусім хутка настане час кахання, цяплыні
і добрага настрою. І перад пачаткам гэтага цудоўнага часу нам проста неабходна
крыху павесяліцца. Спадарыня Кліа як заўсёды з вамі і ўносіць свой уклад у добры
настрой. І канечне ж, не трэба забываць аб тым, што “Вясна ідзе – вясне дарогу!”
Ларыёнаў Дз.Г.:
Неабходна абараніць дысертацыю, каб навучыцца
зачыняць гэтыя дзверы анучай.

***

Томашава І.Г.:
Жыццё чалавека – клетка. Мастацтва дае магчымасць з гэтай клеткі сігануць.

***

Красулін Я.А.:
Некаторыя прапануюць скінуць на Расею бомбу,
але ж нельга так. Не ўсе ж там скандуюць. Крым
наш.

***

Захаркевіч С.А.:
Документазнаўствае - гэта што? Навука аб паперках.

***

Малюгін О.І.:
Раніцай - звычайны рыцар, вечарам-паўнапраўны
епіскап.
Тарунга Рагатая, не ведаю чаму Рагатая, наўрад ці
мелася на ўвазе сучасная інтэрпрэтацыя.

***

Каун С.Б.:
(За дзень перад іспытам): Нясумнай вам ночы!

***

Бобышаў В.І.:
(Пералічваючы аўтараў кнігі): Нехта з іх ужо нават
памёр.
(Першая пара): Што, спаць хочацца?

Спадзяюся, вам спадабалася. Свае
назіранні за выкладчыкамі і студэнтамі
дасылайце на адрас 6683720@mail.ru.
Шчыры дзякуй за ўвагу.
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