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“Я ўпэўнены, што вучыцца трэба заўсёды: майстэрству,
годнасці, сціпласці, навуковасці, чалавечнасці.”

Сёння ў нашай заўсёднай рубрыцы “Гасцёўня” размова пойдзе з выкладчыкам, улюбёнай
стравай якога з’яўляюцца дранікі, які слухае атанальны джаз, захапляецца фантастычным раманам
братоў Стругацкіх “Пікнік на ўзбочыне”, і улюбёным фільмам якога з’яюляецца “Пяты элемент”.
Здаецца, вы не зразумелі, аб кім ідзе гаворка. Тады прапаноўваю вам інтэрв’ю з кандыдатам гістарычных
навук, дацэнтам кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў - Захаркевічам Сцяпанам Артуравічам!
Добры дзень, Сцяпан Артуравіч!
Раз мы гісторыкі, то пачнём размову
з Вашай радзімы. Вы нарадзіліся ў г.
Старыя Дарогі. Распавядзіце аб гэтым
месцы і яго ролі ў Вашым жыцці.

А ў Вашай роднай школе №2 Вы
занесены ў спіс людзей, якімі ганарыцца
школа. Гэта значны момант для Вас?

Старыя Дарогі – гэта маленькі,
утульны і цудоўны гарадок, раённы
цэнтр. Ён акуратны, чысты і звонку
здаецца такім лялечным. Я ў ім нарадзіўся
і жыў, пакуль не з’ехаў у Мінск. Гэта
горад, дзе ніхто нікуды не спяшаецца,
аднак усюды паспявае. За паўгадзіны
можна дайсці ў любую кропку горада.
Гэта неверагодны аб’ект даследавання
для сацыяльна-культурнай антрапалогіі.

Я ведаю, што ў 2013 годзе Вы сталі
стыпендыятам Фонда Прэзідэнта РБ па
падтрымцы таленавітай моладзі. Гэта грае
значную ролю? Як Вам гэта дапамагае?

Канешне! Я для сваёй школы
селебрыці. Хоць там гэта разумеюць!

Я атрымаў стыпендыю – і гэта на той
момант дапамагло. Зараз – гэта пункт у
CV.
Чаму менавіта сацыяльна-культурная
антрапалогія?

Першая лекцыя на гістфаку ў мяне
была менавіта па этналогіі (беларускі
аналаг
сацыяльна-культурная
антрапалогіі)іяадразузразумеў,штобуду
займацца менавіта ёй (як міфалагічна
гэта ні гучыць). Сацыяльна-культурная
антрапалогія мае неверагодна прывабны
аб’ект даследавання – культуру
людзей, то бок усё навокал нас, усё што
робіцца людзьмі: як студэнты паляць
у дворыку, як сядзяць у аўдыторыі, як
людзі едуць у метро ці тралейбусе, як
святкуюць выпускны і г.д. – усё гэта
можна вывучаць (дарэчы і патрэбна)!
Над якімі даследаваннямі Вы працуеце
зараз?
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Мяне цікавяць розныя рэчы.
Па-першае, гістарычнае вымярэнне
эмоцый людзей (перадусім шляхты) у
XVII – XVIII стст. Па-другое, гісторыя
развіцця беларускай этналогіі/этнаграфіі
ў першай палове ХХ ст. Першая тэма як
выклік традыцыйным даследаванням –
культура людзей шырэй за кананічныя
стэрэатыпы (мастацтва, літаратура
і архітэктура), ды і вывучаць эмоцыі
цяжэй у метадалагічным плане:
крыніцы, метады, доказы і г.д. Другая
тэма цікавіць хутчэй з рацыянальных
прычын – мы вельмі аптымістычна
ўяўляем сабе развіццё беларускай
этналогіі, як шэраг дасягненняў (і
тое зрабілі, і тое…), а рэчаіснасць
была інакшай. І гэта трэба ведаць.
І ў Вас хапае часу на спорт. Якія віды
спорту Вам падабаюцца?
Гледзячынамаюнеахопнуюталіюітое,
штоя–адзінзбуйнейшыхпааб’ектыўным
фізічным параметрам (рост, вес, талія,
памер нагі) даследчык і выкладчык на
факультэце – мне падаецца дзіўным
такое пытанне. Мне спорт падабаецца
як гледачу. Дарэчы, гуляю я (калі-некалі)
у валейбол, у настольны тэніс (рэдка).
Баскетбол (з нашым узроўнем і прагай
да перамогі) вельмі траўмаапасны спорт.
Якія адносіны паміж выкладчыкамі на
кафедры этналогіі?
Наша кафедра шматгранная, на
ёй працуюць гісторыкі, этнолагі,
музеязнаўцы,
мастацтвазнаўцы,
спецыялісты па турызме. Гэта стварае
цікавую інтэлектуальную атмасферу,
дзе адбываецца ўзаемнае ўзбагачэнне.
Для мяне гэта вельмі важна. З другога
боку, на нашай кафедры існуе моцны
гумарыстычны дух; мы ўвесь час
жартуем адзін над адым, удзельнічаем
у “дуэлях” і нават калектыўных “бітвах”,
дзе
загортваюцца
рытарычныя
ўменні, здольнасць кантраляваць
свае
эмоцыі.
Гэтая
атмасфера
спрыяе інтэлектуальнаму росквіту,
навуковым даследаванням. На такую
кафедру прыходзіць працаваць цягне.
Распавядзіце
этнаграфічную
студэнтамі. Як у
лёгка знаходзіць з

пра
любімую
практыку
са
Вас атрымоўваецца
імі агульную мову?
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Этнаграфічныя практыкі вельмі
індывідуальныя, на агульны вынік
можа аказаць уплыў шмат фактараў:
этнаграфічныя матэрыялы, надвор’е,
людзі, краявіды, умовы жыцця і г.д.
Тым не менш, не цікавых практык не
бывае. Што датычыцца студэнтаў, то
таксама цяжка вылучыць нейкі год.
Кожны год падбіраюцца сваеасаблівыя
группы, заўсёды ёсць нейкія парачкі,
цікавыя гісторыі, звязаныя з студэнтамі.
Што

Вы

цэніце

ў

студэнтах?

Здольнасць
разважаць.
Таму,
напрыклад, на семінарах я лічу
вышэйшым узроўнем адказу не
дакладны пераказ прачытанага, а
крытычнае разважанне (нават нязгоду)
наконт матэрыялу, экстрапаляванае на
ўласны досвед з курсавых ці дыпломнай.
Як Вы ўмееце зацікавіць студэнтаў на
сваіх лекцыях?
Трэба быць неабыякавым да
прадмета, які чытаеш. Калі акрамя
ведаў, ты перадаеш уласныя эмоцыі
– студэнты гэта адчуваюць. Таксама
дапамагае гумар – без яго іншы
раз цяжка знаходзіць матывацыю.
Усе ведаюць Вас, як чалавека з
выдатным пачуццём гумару. Як Вы
лічыце, з гэтым пачуццём нараджаюцца
ці навучыца жартаваць можна?
Базавы ўзровень гумару павінен
быць з нараджэння, а ўсё астатняе
развіваецца. Трэба шмат чытаць,
выступаць, размаўляць з людзьмі
з высокім пачуццём гумару і г.д.
Дзе Вы чэрпаеце сваё натхненне?
Сям’я, калегі, навакольнае асяроддзе.
Штобніказалі,алеўнастворчаяпрафесія.
Нават у самага вясёлага і
пазітыўнага
чалавека
бываюць
моманты духоўнага спаду. Хто ці што
дапамагае Вам даць рады ў такі час?
Па-першае, гэта сям’я. Мая жонка
таксама вучылася на гістфаку і добра
ўсё разумее. Калі Вы прыходзіце
дадому, а вас сустракаюць дзеці
– гэта моцны стымул і падпітка.
Добра дапамагае таксама музыка.
Якія людзі з’яўляюцца для Вас

настаўнікамі на жыццёвым шляху?
Мне пашанцавала з настаўнікамі па
жыцці. Бацька прывіў любоў да гісторыі.
Першым навуковым кіраўніком у мяне
быў У.І.Мядзянік (усе пяць курсавых), і я
яму вельмі ўдзячны за ўсе сакрэты, з якімі
ён падзяліўся. Кіраўніком у аспірантуры
быў П.У.Церашковіч, які ўзяў мяне
на працу на кафедру. Як навукоўца
мяне б не было без вялікай дапамогі
Т.А.Навагродскага,
М.Ф.Піліпенкі,
якія шмат часу трацілі на працу з
такім нягеглым аспірантам. Асаблівую
падзяку я б хацеў выказаць І.У.Чаквіну,
акадэмічнаму навукоўцы, размовы з
якім далі мне зразумець тое, што можна
назваць “этасам” вучонага. Зараз я
вучуся ў сваіх калег па кафедры, калег па
этналогіі. Я ўпэўнены, што вучыцца трэба
заўсёды: майстэрству, годнасці, сціпласці,
навуковасці, чалавечнасці. Прыкладаў
навокал хапае, галоўнае мець жаданне.
Распавядзіце

пра

сваю

сям’ю.

У мяне жонка і двое дзетак – дачка і
сын. Да жонкі я заляцаўся з другога курса
гістфаку, таму мы ведаем адзін аднаго як
аблупленыя.
А вось распавядзіце пра жыццёвую
сітуацыю за якую Вам сорамна.
Мне заўсёды сорамна ў сітуацыі,
калі трэба камусьці даць у “рэпу”, а я
стрымліваюся.
Кожны чалавек імкнецца да
самаўдасканалення. Як працуеце над сабой
Вы?
Шмат чытаю, шмат рэфлексую.
Што пажадаеце студэнтам роднага
факультэта?
Добра ўладкавацца!

Дзякуюзацікавыяадказы,смешныя
моманты і простыя чалавечыя эмоцыі.
Думаю, што прыемным сюрпрызам
для Вас будзе тое, што цэлы раздзел
“Кліа” у гэтым нумары прысвечаны
Вам.

Вераніка Каско
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СТУДЖЫЦЦЕ

Міс-гістфак 2016. Адбылося
пабачыць
моманты

усе
лепшыя
мерапрыемства.

Тое, што ўсё пачалося крыху
пазней запланаванага часу, не
збянтэжыла, напэўна, нікога.
Стаўшы шчыльным паўколам,
прысутныя акружылі сабою
сцэну, дзе ўсе і адбывалася.
Спяшаюся заўважыць, што
падтрымка з публікі не раз
выпрабавала мае барабанныя
перапонкі на трываласць.

удзельніц,
атмасфера

захапляльная
мерапрыемства.

Ну і, вядома ж, музычная
частка
мерапрыемства,
а
дакладней праца дыджэяў.
Нас, падчас мерапрыемства,
а таксама пасля, на afterparty
трымалі ў музычнай эйфарыі DJ
Sadovski, DJ PiRi i DJ Movchan.

І, канешне, скажам некалькі
слоў пра фінал мерапрыемства.
Пераможцай конкурсу МісКалі наступіла чарга творчых гістфак 2016 стала Хрысціна
нумароў, стала асабліва цікава. Араліна,
якая
сапраўды
запаліла ўсю залю чароўным
танцам падчас свайго творчага
Хрысціна Араліна
выступлення. А тытул віцэ–
міс атрымала прыгажуня Дар’я
Круглова. Абедзве дзяўчыны
24 сакавіка ў Madison royal
– першакурсніцы. І, трэба
club прайшло доўгачаканае
адзначыць, што ўсе дзяўчаты–
мерапрыемства
Міс-гістфак
ўдзельніцы былі яркімі і
2016. Адразу ж звернем вашую
стараннымі
і,
безумоўна,
ўвагу на тое, што падрыхтоўка
заслужылі
авацыі
і
падтрымку.
да яго вялася вельмі старанна
А на afterparty усе, хто засталіся
і
рупліва.
Па
сцэнарыі
пасля мерапрыемства, адпачылі
леташняга «містэра», была
як мае быць. Я ўпэўнены, што
створана суполка ўкантакце,
яны не будуць шкадаваць аб
дзе можна было сачыць за
тым, што пабывалі на такім
падрыхтоўкай.
Выходзілі
гарачым
мерапрыемстве
таксама
пацешныя
ролікі
як
Міс-гістфак
2016.
відэадзённіка,
прысвечанага
Дар’я Круглова
мерапрыемству. І, ў цэлым,
піяркампанія прайшла “на
І
тут
засталося
ўра”. Нам толькі заставалася дваістае пачуцце, бо адныя
дачакацца 24 сакавіка і ўдзельніцы сапраўды ўразілі
рушыць у Madison royal club. падрыхтаванасцю і талентам,
Атмасфера клуба адразу
ж
сустракала
разагрэвам
і яркасцю. Усе людзі, якія
трапіліся
мне
на
вочы,
знаходзіліся
ў
выдатным
настроі
і
былі
гатовыя

іншыя таксама ўразілі, але
нейкай невыразнасцю. Але, ў
цэлым, усе было на дастаткова
добрым
узроўні:
цікавыя
конкурсы
і
выступленні
дзяўчат, прыгажосць саміх

Кастусь Віктаровіч
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“Нават калі скажуць “не пішыце” – пішыце!”
У
шэрую пятніцу васямнаццатага сакавіка
да нас завітаў сонечны промень – пісьменніца
і паэтка, журналістка і літаратурны крытык
− Рублеўская Людміла Іванаўна. Размова,
якая адбылася у 44 аўд. з удзелам кіраўніцтва
факультэта і студэнтаў, была не толькі прыемнай
і цікавай, але і актуальнай. Аматары яе творчасці
і “мастакі” слова нашага факультэта (можа,
пакуль яшчэ, не зусім вядомыя) пыталіся
пра тое, як жыць, пісаць і фантазіраваць.
У карэспандэнта газеты таксама знайшлося,
пра што запытаць Людмілу Іванаўну.
Якое падарожжа ў Вас
выклікае больш успамінаў, і якое
месца, можа на Беларусі, можа ў
свеце, для Вас найбольш цікавае?
Па Беларусі я люблю
падарожнічаць з мужам ці
сябрамі… Час ад часу мы
вяртаемся ў маёнтак НаркевічаўЁдкаў − вельмі любім гэтае месца.
Пасля – Станькава, Прылукі…
Гэтыя
мясцінынам
дужа
падабаюцца, там класна гуляць.
Яшчэ таму, што Мір, Гальшаны,
Нясвіж – гэта вядомае, а ёсць
жаданне знайсці такое, чаго
яшчэ не было. Мой муж родам
з Валожыншчыны, і там мы
таксама, што маглі, тое аб’ездзілі.
Нават калі прыязджаеш у
маленькую вёску Крывічы, у якой
знаходзіцца прыгожая царква:
мураваная,
з
незвычайнай
кладкай, старажытныя могілкі…
Па могілках мы больш за ўсё
любім хадзіць! І маё ўлюбёнае
месца – Кальварыйскія могілкі.
Я нават жартую, што гэта мая
“малая радзіма”! Я нарадзілася
непадалёк. Люблю людзей туды
вадзіць і паказваць, напрыклад,
“пісьменніцкі
некропаль”

− там шмат пісьменнікаў
пахавана – пачынаючы з Янкі
Лучыны, канешне. Там жа
пахаваны Народны пісьменнік
Навуменка, Міхась Лынькоў,
Алесь Асташонак, Вячаслаў
Адамчык, там жонка Ніла
Сымонавіча Гілевіча – Ніна
Гілевіч;
Генадзь
Кісялёў.
Дык Вы можаце нават
экскурсіі па іх праводзіць!
Дык я і праводжу!
(смяецца). У сэнсе, для сяброў,
канешне. Любім ездзіць у новыя
месцы па Еўропе. З мужам за
апошнія гады шмат праехалі!
Канешне, спадабалася Італія.
А
што
больш
за
ўсё
прывабіла?
Трыада: Рым – Венецыя
– Фларэнцыя, але мяне больш
уразіла Фларэнцыя − сваім
мастацкім складнікам. Я хадзіла
і плакала ад душы, таму што
там кожная вуліца, дом – такое
мастацтва і такая насычанасць
ва ўсім! Дом, дзе жыў Леанарда
да Вінчы; дом, дзе ён пісаў Мону
Лізу... А вось тут быў Дантэ
Алег’еры, Беатрычы! Гэта ўразіла!
Гэта
вельмі
ціква:

хадзіць, калі ведаеш пра таго,
пра каго распавядае экскурсавод,
і
творы
гэтага
дзеяча.
Менавіта
такія
падарожжы мне і падабаюцца.
І культуралагічныя складнікі:
наведаць
больш
музеяў,
пабачыць культурныя помнікі. У
Клайпедзе ўсё ножкамі абышлі…
На Нарачы знайшлі могілкі,
дзе пахаваны салдаты Першай
сусветнай вайны, а таксама
шмат нямецкіх пахаванняў.
Гісторыю мы шукаем паўсюль!
А вось, калі казаць пра
гісторыю, які яе перыяд для Вас
можа больш цікавы і ў якім Вы,
можа быць, марылі жыць? Ці
Вас задавальняе XXI стагоддзе?
Тут сітуацыя такая.
Часам даводзіцца чуць, што
вось, “хацелася б жыць у гэтым
стагоддзі, ці ў гэтым, ці ў гэтым…”
А насамрэч кожны павінен жыць
у тым часе, у якім ён народжаны,
таму што ён дзеля чагосьці
народжаны менавіта ў ім. І мы
насамрэч ведаем не тыя стагоддзі,
а мадэль тых стагоддзяў – гэта
толькі наша ўяўленне пра іх. І
калі б мы нечакана апынуліся
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ў тым самым XVIII стагоддзі,
здаецца: “Класна ўсё!”. Але!
Уявіце сітуацыю: пэўныя ўмовы
гігіены, няма зубных пастаў,
дзяўчаты павінны хадзіць у
гарсэтах, у якіх уздыхнуць
нельга; дзе няма паняцця пра
“фізічную
недатыкальнасць”,
пра “асасбісты прастор”. Калі з
чытачамі менш падрыхтаванымі
сустракаюся,
я
тлумачу,
распавядаю, што з аднаго боку
людзі падобныя: чалавек – не
змяняецца, − а з іншага боку
ментальнасць мяняецца ад эпохі
да эпохі! Нават 20 гадоў пройдзе –
і ўжо зусім іншыя адзнакі! Раней
была такая практыка: цалаваць
бацькам рукі-ногі. Вось, уявіце
сябе. Ведаю, вы любіце сваіх
бацькоў, але калі “Прывітанне”,
раніца, вы выйшлі паснедаць,
пацалаваць – гэта прызвычаіцца
трэба, ламаць сябе. А наконт
фізічных пакарнняў! Сёння ж
дзетак нельга пляснуць па задку,
У Швецыі так і пасадзяць… А
тады – звычайная справа. Леў
Талсты на пачатку XX стагоддзя
выступаў супраць фізічных
пакаранняў і пісаў брашуры,
дзе праведзена аналогія: як
даросламу чалавеку здымаюць
штаны – і як гэта бязглузда!
− б’юць. Гэта дзікунства! Але
каб яго ўбачыць, трэба быць
Львом Талстым, каб убачыць з
вышыні, тое, што адбываецца.
Калі ты знаходзішся ў сваім
часе – усе здаецца нармальным,
звычайным, а тыя, хто будзе
пасля нас, такое дзікунства ў
нас убачаць! Як такое магло
быць?! Як тут жылі?! Пабываць,
канешне, хацелась паўсюль,
не спрачаюся. Шмат напісана
пра падарожа ў часе, пра
“пападанцаў” усялякага кшталту,
вось, і мала рэалістычнага. І між
тым трэба ведаць, што было.

6

ПАДЗЕІ

Гэта неабходна, бо гэта частка
ментальнасці кожнага чалавека.
Трэба ведаць свой род, сваю
гісторыю. У нашых продкаў
гэта было. А зараз – усе сувязі
абрублены. Я спрабую гэта
выправіць… І каму гэта будзе
рабіць, як не вам?! (смяецца)
Сапраўды. А пытанне
пра натхненне… Ці верыце
вы, што яно ўвогуле ёсць,
што яно звязана з музай і
што яно асабіста для Вас?
Што ёсць такі стан, у
якім асабліва добра пішацца,
гэта неаспрэчна. Але ўводзіць
спецыяльна
сябе
ў
такі
стан не хачу, але спробы
ў
сусветнай
літаратуры,
увогуле, зафіксаваныя. У стан
змененай
свядомасці
сябе
ўводзілі рознымі шляхамі…
Французскія сімвалісты ўвогуле
на гэтым спецыялізаваліся!
Спрабавалі
паслядоўна
ўсё!
Алкаголь,
наркотыкі,
пазбаўленне сябе сну, голасу.
Але нікому не раю штучным
чынам натхненне вызываць! Яно
павінна прыходзіць само. Але
бывае: прыйдзе – і не напішаш,
прапусціш – тады шкада. Таму
што бывае, час ёсць – натхнення
няма, і вымучваць з сябе нешта –

не… Лягчэй, калі раман
пішаш. Там ужо сусвет створаны,
там
пачытаць,
“увайсці”
у яго прасцей. Гэта цябе
падхопіць, а далей само пойдзе.
Вось такое пытанне
наконт літаратуры: ці ёсць у
вас любімы замежны раман/
апавяданне і любімы пісьменнік?
Па-першае,
яны
вельмі мяняюцца з узростам.
Штосьці
надакучыла,
да
чагосьці дарастаеш. Борхес –
я па маладосці яго палюбіла,
Борхес – так, гэта маё. Яго
“інтэлектальныя
гульні”
мне
вельмі
падабаюцца.
А вось некалькі парад і
выказванняў ад пісьменніцы:
•
“У
прозе
можна
жыць самому, бо проза
– гэта паралельны свет”.
•
“Кімсьці вялікім быць не
трэба. Трэба быць самім сабой,
і тварыць у сваем непаўторным
стылі, і, безумоўна, не здавацца!”
•
“Пісьменнікі,
не
страчваеце пачуццё самаіроніі”.

Ляшук В.
Фатограф: Макоўская В.
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ДАСЯГНЕННІ

Андрэй Анатольевіч: без студэнтаў гістфаку
я б не дасягнуў таго, што маю.

Табе падаецца, што ты ўжо ўсе ведаеш пра сваіх
выкладчыкаў? Ужо вывучыў ўсе іх звычкі? Ведаеш іх
слабыя і моцныя месцы? А ці ведаешь ты, наколькі
яны таленавітыя? Колькі запалу і энэргіі ў іх сэрцах?
3 сакавіка прайшоў фестываль кароткаметражнага
кіно “Кальварыйскія бабры 2016”, дзе пераможцам
у намінацыі “лепшы фільм” стала стужка “Волны”
Гошы Берлінскага. А галоўную мужчынскую роль
у ім выканаў усім нам вядомы выкладчык кафедры
гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў
Тарканеўскі Андрэй Анатольевіч, які стаў пераможцам
фестывалю ў намінацыі “лепшая мужчынская роля”.
Прыадчынім заслону таямніцы творчага жыцця
нашага выкладчыка. Першыя спробы у кіно
Андрэй Анатольевіч здзейсніў у 2012 годзе у фільме
“Ты – чудовище”, а запрасіць яго у гэты фільм
прапанаваў былы студэнт гістфаку Тарас Круцкіх.
Дарэчы, адзін з шасці фільмаў, у якіх Андрэй
Анатольевіч прымаў удзел, быў зняты Тарасам,
астатнія – яго пастаянным на цяперашні момант
рэжысёрам Гошам Берлінскім. Ужо з першай для
Андрэя Анатольевіча стужкі яму і яго рэжысеру
спадарожнічаў поспех: фільм “Ты – чудовище”
прыняў удзел у шэрагу фестываляў і атрымаў прыз
ў Вільнюсе. З такога ўпэўненага і паспяховага кроку
пачалася акторская дзейнасць Андрэя Анатольевіча.
-Андрэй
Анатольевіч,
якімі
былі
першыя
ўражанні
ад
ўдзелу
ў
кіно?
-Першыя уражанні, яны ж зараз і пастаянныя, - гэта
вельмі цікава. Але адыгрываць ролю не так проста.

-Каму належыць ідэя фільма “Волны”?
-Ідэя зняць гэты фільм – вынік нашага агульнага
з Гошам жадання зняць фільм ў жанры наўр, але
не толькі дзеля жанру, а менавіта каб атрымаўся не
банальны фільм з глыбокім сэнсам. Мне падаецца,
што ў айчынным кінематографе гэты жанр развіты
слаба. У нашым выпадку фільм атрымаўся крыху
палітызаваным за кошт радыё каментароў на фоне.
Асабіста для меня гэтая кароткаметражка з’яўляецца
некаторай інтэрпрэтацыяй фільму “The Equalizer”
-Як
праходзіў
працэс
здымак?
-Здымалі фільм летам 2012 года. Здымалі
ўначы, а тыя ночы былі халоднымі, так што
крышачку мерзлі, але гэта нам не перашкаджала
працаваць і атрымліваць станоўчыя эмоцыі.
-Фільм рабілі спецыяльна для фестывалю?
-Не, фільм здымалі для сябе у першую чаргу. Але, ў
той жа час, разумелі, што гэты фільм, як і ўсе астатнія,
будзе удзльнікам якога-небудзь фестывалю. На
“Кальварыйскія бабры” фільм трапіў па прапанове
Тараса, таму часткова яму я абавязаны сваёй перамогай.
-Ці
спадзяваліся
Вы
атрымаць
прыз
за
лепшую
мужчынскую
ролю?
-Калі фільм прыймаў ўдзел у фестывалі, я
жадаў толькі аднаго – каб фільм “Волны” прынес
перамогу майму рэжысёру Гошы Берлінскаму. Так
гэта і здарылася. Але пра асабістую маю перамогу
ў намінацыі “лепшая мужчынская роля” я нават не
думаў, па-праўдзе кажучы, я і не ведаў пра яе. Таму
мая перамога стала для мяне поўнай нечаканасцю.
Але гэта толькі дадала радасці: фільм атрымаў
дзве ўзнагароды ў межах конкурсу ў родным БДУ.
-І апошняе пытанне: ці звязваеце вы
сваю
будучыню
з
акторскай
дзейнасцю?
-Перамога на “Кальварыйскіх бабрах” прынесла
мне магчымасць прайсці навучанне на курсах
акцерскага майстрства ў кінашколе Андрэя
Палупанава, так што спадзяюся і надалей працягваць
ствараць фільмы разам з Гошам Берлінскім. Але,
усё ж, гэтая дзейнасць хутчэй хобі. Без студэнтаў
гістфаку я б не дасягнуў таго, што маю. Таму
выкладанне было і будзе маім галоўным заняткам.

Таццяна Свянцецкая
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АРХЕАНІКА

Скарбы Мінска

“Беларусь - краіна скарбаў” - гэтую фразу ўжо
ў які раз пацвярджае знаходка новага скарбу.
Ён быў выяўлены ў Мінску ў раёне будаўніцтва
трэцяй лініі метрапалітэна на станцыі «Дружная»
пры правядзенні земляных работ каля дома
№ 3 па завулку Лінейнаму. Работнікі УП
«Метрострой» знайшлі некалькі залатых манет
наміналам 5 рублёў, якія адносяцца прыблізна да
часу праўлення Расійскага Імператара Мікалая
II. Як мяркуецца, манеты выраблены з золата
900-й пробы. Каб даведацца, колькі ж на нашай
зямлі яшчэ багаццяў і што з імі адбываецца,
звернемся да спецыяліста - В.М. Сідаровіча
- Віталь Міхайлавіч, якая гістарычная і
матэрыяльная каштоўнасць знойдзенага скарбу?
- Гістарычная каштоўнасць гэтага скарба
мінімальная. Матэрыяльная - недзе 2,5 $ тыс.
Для
музея
нашага
факультэта
гэта
было
б
навінкай?
- Такіх скарбаў у нас няма. Але гэта не
надта цікавы з навуковага пункту гледжання.
- У чым заключаецца нецікавасць, і чым магло
быць абумоўлена месца залягання знаходкі?
- Манеты гэтыя аднатыпныя, цяжка

вызначыць час ухавання. Гэта можа быць 1-я
або 2-я сусветныя войны. Пра месца - Трэба
глядзець старыя планы - што там было і хто
там жыў. Напрыклад калі гэта быў час 2-й
сусветнай вайны, цалкам магчыма, што скарб
звязаны з фарміраваннем мінскага гета, куды
зганялі габрэяў, якія мелі тякія пэўныя залатыя
накапленні. Натуральна яны, лічылі неабходным
схаваць свае зберажэнні для лепшых часоў.
- Як вы лічыце, пасля гэтай знаходкі,
непрафесійныя, «чорныя» капальнікі расчахляць
свае металашукальнікі і актывізуюцца ў Мінску?
- Яны даўно гэтым займаюцца, нажаль, яны
ведаюць пра падобныя знаходкі значна раней за
нас, археолагаў. Аналагічныя скарбы ў Беларусі
знаходзяць як мінімум па некалькі на год.
-ДзякуйВам за цікавую інфармацыюі, магчыма,
тэму для будучага даследавання для кагосьці.

Прыстаўка Іван

№ 61

9

У МУЗЕЙ

Манументальны летапіс эпохі

Вучоба на гістарычным факультэце – гэта ўсё адно, што
ўвесь час акунацца ў атмасферу мінулага, быць удзельнікам
гістарычных падзей і аналізаваць іх з розных бакоў. Гэтаму
можа паспрыяць дысцыпліна , якая хутка захапляе ўсіх
першакурснікаў – усеагульная гісторыя мастацтваў. Некаторыя
пары праходзяць у Нацыянальным мастацкім музеі. З 10
лютага па 22 сакавіка праходзіла персанальная выстава двух
сучасных беларускіх скульптараў, бацькі і сына, Льва і Сяргея
Гумілеўскіх. Прэзентацыю выставы экскурсавод пачала з
фразы Льва Гумілеўскага:”Калі ты нешта любіш, то пытанне
“Што рабіць?” не ўзнікае, узнікае толькі пытанне “Як?”.
Работы Гумілеўскіх – гэта манументальны летапіс нашай
эпохі. На дадзенай выставе ў экспазіцыі прадстаўлена больш
за 100 твораў, створаных з 1958 па 2016 год, з асабістай
калекцыі Льва і Сяргея Гумілеўскіх, Нацыянальнага
мастацкага музея, Нацыянальнага гістарычнага музея,
Музея сучаснага выяўленчага мастацтва, Нясвіжскага
гісторыка-краязнаўчага музея, Дзяржаўнага літаратурнага
музея Янкі Купалы, фондаў Беларускага саюза мастакоў.
Скульптары ствараюць мастацкія вобразы як выбітных
гістарычных асобаў, так і вобразныя партрэты сваіх
сучаснікаў. Мяне ўразілі вобразы Максіма Багдановіча,
Кастуся Каліноўскага, Канстанціна Астрожскага, Янкі Купалы,
Уладзіміра Караткевіча, Міхаіла Савіцкага, Максіма Танка і інш.
У працах Гумілеўскіх можна пазнаць матывы
з беларускай паэзіі. Таксама не засталіся без увагі
скульптараў і скульптуры-сімвалы: «Дабравешчанне»,
«Натхненне», «Вершнік», «Галубка», «Мацярынства»,
«Мелодыя», «Пяшчота», «Абуджэнне», «Разважанне».
Наколькі розныя мастацкія вобразы, настолькі і розныя
матэрыялы, з якіх створаны скульптуры. Драўляныя
скульптуры адразу вылучаюцца на фоне ўсіх кампазіцый. Яны
здаюцца бязважкімі, пяшчотнымі. Асабліва спадабалася мне

праца, якая носіць вельмі сімвалічную назву, - “Спрадвечнае”.
Гэтая праца як нікуды лепш сімвалізуе сям’ю. Іншая
драўляная скульптура, якая прывабіла да сябе многіх, “Кастусь Каліноўскі”. Нягледзячы на тое, што гэтая скульптура
драўляная, яна ўражвае сваёй эмацыйнасцю, непахіснасцю
характару, устойлівасцю, мужнасцю. Гэтую працу хацелася
разгледзець з усіх бакоў, вывучыць да драбнюткіх дэталяў.
Не менш вабяць да сябе і творы з розных парод каменю.
Напрыклад, скульптура “Разважанне” прыцягвае да сябе сваёй
мінімалістычнасцю, сапраўднасцю. Гэты твор не падобны да
асатніх. Аўтар вельмі дакладна паказвае нам напружаннасць
чалавека, перадае эмоцыі, настрой. Скульптура “Канстанцін
Астрожскі” захоплівае гледача, мабыць, пафасам. Канстанцін
Астрожскі на кані з мячом у паднятай руцэ выглядае мужным
лідарам,якізупэўненасцювядзезасабойлюдзейнацяжкібой.Але
на твары яго можна заўважыць мяккія рысы і лёгкую ўсмешку.
Таксама, нельга не сказаць, што работы Гумілеўскіх
знаходзяцца не толькі на вуліцах Мінска (помнік Янку Купалу,
скульптура “Балет” каля тэатру оперы і балета), Нясвіжа
(вядомая кампазіцыя “Русалка”, бюсты Радзівіллаў), Слуцка
(«Адраджэнне слуцкага поясу» і «Ткач»), але і ў іншых краінах
(помнік Янку Капалу ў Маскве, надмагільны помнік Максіма
БагдановічаўЯлце,мемарыяльнаядошкаФ.БагушэвічаўМінску).

Гэта вельмі добра, што ў нашай краіне ёсць таленавітыя
людзі, якія робяць нашае паўсядзёнае жыццё прыемнейшым,
якія дораць нам натхненне, якія далучаюць да творчасці. Мне
вельмі спадабалася выстава скульптур, бо скульптура можа
дагрукацца да глыбіні душы, а ў кожным мастацкім вобразе
можна знайсці нешта сваё, тое, што недзе маўчыць у сэрцы.

Кучук Вераніка

№ 61

10

ВОЛЬНЫ ЧАС

Авэ, кіно

Ніка адкрывае новую рубрыку «Кінахвілінка»
Рэдкі чалавек не любіць глядзець кіно. Незалежна ад жанравых упадабанняў, з кінематографам так ці
інакш сутыкаюцца ўсе. Усё роўна, будзе гэта паход на кінапрэм’еру, проста спосаб расслабіцца увечары
ці спроба знайсці тэму для развагаў. І, часцяком, тая ці іншая карціна наводзіць на пэўныя разважанні.
Прымушае парэфлексаваць. Хтосьці проста забудзецца назву фільма на наступны дзень. Хтосьці
падзеліцца сваімі думкамі з сябрамі. Хтосьці, магчыма, нават напіша невялікі водгук на прагледжаны фільм
на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы або профілі на кінапошуку. Ніка вырашыла стварыць пляцоўку
для ўсіх неабыякавых кінаманаў. Зараз любы жадаючы зможа адчуць сябе кінаакадэмікам. І падзяліцца
меркаваннем калі не з усім кінематаграфічным светам, то, хаця б, са студэнтамі гістфаку.
"Авэ, Цэзар!" (2016, Вялікабрытанія, ЗША, Японія)
Мая ацэнка - 7 з 10.
Час дзеяння: 1950 - я гг.
У сакавіку на экраны менскіх кінатэатраў
выйшаў новы фільм братоў Коэнаў — “Авэ, Цэзар”.
Нягледзячы на адносна невысокую ацэнку гледачоў
(6,8 - ацэнка карыстальнікаў кінапошуку, 6,9 выставілі
наведвальнікі тут.бая), карціна ўсё ж заслугоўвае ўвагі.
У апошнія гады ў сусветным кінематографе
назіраецца пэўная тэндэнцыя да самарэфлексіі.
У трэндзе - здымаць фільм ... пра фільм.
Дакладней сказаць, пра кінематограф, як ён
ёсць. Чаго толькі варты трыумфатар сусветных
фестываляў 5-гадовай даўніны, чорна-белы нямы
“Артыст” Мішэля Хазанавічуса. Або леташняя
Оскараносная камедыя “Бердман”, якая расказвае
пра нялёгкія будні адстаўнога супергероя.
Так і новы фільм братоў Коэнаў. Паказаная
на
адкрыцці
Берлінскага
кінафестывалю
карціна проста перапоўнена нейкай татальнай
настальгіяй
па
страчаным
Галівудзе.
Па
яго
залатой
эпосе.
Па
часе
панавання
немудрагелістага вестэрна і маштабнага пеплума.
У цэнтры сюжэту - прадзюсар Эдзі Мэнікс,
які важдаецца са сваімі акторамі-падапечнымі
нібы клапатлівая няня, церпячы іх выбрыкі і
выцягваючы з розных бесстаронніх гісторый.

Сярод падапечных Мэнікса - і недалёкі герой
вестэрнаў (Олдэн Эйрэнрайк), і самаўлюбёны
шматпланавы актор, заняты на здымках чарговага
біблейскага пеплума (Джордж Клуні), і акторка з
“падмочанай рэпутацыяй” (Скарлет Йохансан).
І да ўсіх Мэнікс намагаецца знайсці падыход.
Бліжэй да канца, фільм ператвараецца ў не зусім
смешны, але даволі забаўны фарс. Карціну варта
глядзець хаця б дзеля таго, каб убачыць, як Чэнінг
Татум з абсалютна сур’ёзным выглядам разважае
пра перавагі камунізму, Маркса і Леніна. Ды і
наогул, тэма камуністычнага ўплыву ў Галівудзе
50-х праходзіць чырвонай лініяй праз усю стужку.
Фільм добры тым, што вяртае на экран прызабытыя
жанры. Па сутнасці, “Авэ, Цэзар” - гэта саркастычны
альманах па Залатой эпосе Галівуду. А здольнасць
па-добраму смяяцца над сваёй справай, падыходзіць
да гэтага з любоўю і іроніяй – шмат чаго вартая. І
ў гэтых адносінах, браты Коэны - вялікія малайцы.
Дасылайце нам свае рэцэнзіі, і мы абавязкова
апублікуем іх на старонках газеты. Перавага будзе
аддавацца фільмам з гістарычнай тэматыкай, навінкам,
а гэтак жа «забытым жанрам». Пеплумам, фільмам
мяча і шпагі, батальным стужкам і г.д. Рэцэнзіі
адпраўляйце на электронную пошту: vsonko@list.ru

Санько Вікторыя
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СПОРТ

Новыя веянні здровага ладу жыцця:
STREET WORKOUT

Street

workout

(у перакладзе з ангельскай - «вулічная трэніроўка»)
- разнавіднасць фiзкультурных заняткаў, пры якой усе
практыкаванні выконваюцца пераважна на вулічных
канструкцыях (на турніках, брусах, шведскіх сценках) ці
ўвогуле без іх выкарыстання. Асноўны акцэнт робіцца на
працу з уласнай вагой, развіццё сілы і трываласці. Людзі,
якія захапляюцца такім спортам, называюць сябе парознаму: воркаўцеры, дваравыя гімнасты, турнікмэны і г.д.
Турнікі і брусы пачалі актыўна ўсталёўвацца ў дварах і
прышкольных тэрыторыях яшчэ ў часы Савецкага Саюза,
галоўным чынам, у мэтах распаўсюджвання здаровага ладу
жыцця сярод моладзі. З гэтай жа мэтай былі ўведзеныя
нарматывы ГТО, у якія таксама ўваходзілі падцягванні на
турніку. Ужо тады многія хлопцы пачалі цікавіцца і актыўна
займацца на спартыўных пляцоўках. У пачатку 2000-х гадоў
аб’ём інфармацыі стаў шырэй дзякуючы інтэрнэту, і гэта
спрыяла больш актыўнаму абмену ёй паміж дзяржавамі СНД
і заходнімі краінамі. У гэты час пачалі з’яўляцца і набіраць
папулярнасць відэаролікі з запісамі, дзе афраамерыканцы,
што маюць моцныя фігуры і мускулы, выконвалі розныя
трукі на турніках і брусах. Паступова расла як сама колькасць
падобных відэазапісаў ў сетцы, так і колькасць прыхільнікаў
дадзенага кірунку. Потым пачалі стварацца асобныя
сайты, прысвечаныя канкрэтна вулічным трэніроўкам,
пачалі праводзіцца спаборніцтвы (першы чэмпіянат свету
прайшоў летам 2011 года ў Рызе (Латвія), а апошні - зімой
2015 года ў Маскве (Расія)), з’явіліся нават свае знакамітасці
сярод прыхільнікаў воркаўта (напрыклад, Міхаіл Барат,
Дзяніс Мінін, Уладзімір Цюханаў, Антон Абасаў), даволі

часта гэты напрамак стаў узгадвацца і па тэлебачанні.
Датай ўзнікнення воркаўта, як асобнага напрамку, у
краінах Усходняй Еўропы лічаць 2008 год і звязваюць яго
са звычайнымі расейскімі хлопцамі, якія пачалі актыўна
вывучаць новыя элементы, запісваць навучальныя відэа і
прыцягваць да сябе новых і новых прыхільнікаў. Сярод іх
асаблівую вядомасць набыў Міхаіл Барат з Варонежа, які
шмат гадоў паспяхова вядзе ў інтэрнэце праект «Школа
турніка». З часам воркаўт распаўсюдзіўся ў многіх краінах
на постсавецкай прасторы, а больш за ўсё ў Расіі і Украіне.
На захадзе ж падобныя заняткі засталіся ў асноўным пад
ранейшымі назвамі - Ghetto Workout ці ж Street Workout.
Што да Беларусі, то ў нашай краіне гэты кірунак вулічных
трэніровак таксама паступова знаходзіць усё больш
паслядоўнікаў і прыхільнікаў. У пацверджанне гэтаму, з 2012
года рэгулярна праводзяцца чэмпіянаты ў розных гарадах і
абласцях, а таксама агульнарэспубліканскія спаборніцтвы.
У многіх кутках Беларусі будуюць сучасныя пляцоўкі для
трэніровак, што яшчэ больш спрыяе ўключэнню людзей у гэты
рух. Восенню 2015 года ў Мінску ў парку Паўлава ў мікрараёне
Малінаўка была адкрыта найбуйнейшая такая пляцоўка ў
краіне, якая мае плошчу больш за 500 метраў квадратных.
У воркаўце вылучаюць некалькі асноўных напрамкаў.
Гэта класічны сілавы воркаўт - упор робіцца на сілавых
элементах, стойках, упорах; тэхніка - элементы, перанятыя
са спартыўнай гімнастыкі; дынаміка (ці як яе часта
называюць «фрыстайл бар») - акцэнт на пералётах,
паваротах і г.д. У некаторых выпадках да воркаўту
адносяць і джымбар (Gimbarr). Гэта таксама від вулічнага
спорту, які прыйшоў з Калумбіі. Але ён хутчэй з’яўляецца
асобнай дысцыплінай. Элементы, якія выконваюцца ў
джымбары, патрабуюць развіцця не столькі сілы, колькі
каардынацыі руху, гнуткасці, настойлівага развучвання
практыкаванняў. Шмат якія з іх вельмі небяспечныя і часта
выконваюцца з выкарыстаннем страхоўкі. Ён афіцыйна
прызнаны відам спорту на сваёй радзіме - Калумбіі.
Коратка і дакладна апісаць, што такое воркаўт - складана.
Не існуе і адзінай яго класіфікацыі, таксама як і сам гэты
неафіцыйны від спорту могуць трактаваць з некаторымі
адрозненнямі ў розных крыніцах розныя аўтары. Але
сутнасць гэта не мяняе, як і карысць ад развіцця
дадзенага кірунку. Не так важна і само паходжанне
воркаўта. Даступнасць і вялікія вынікі, якіх дасягаюць
людзі, што прысвяцілі сябе гэтаму занятку, робяць стрыт
воркаўт ўсё больш папулярным і годным увагі і павагі.

Ілля Чарняўскі
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У красавіку мы вырашылі паэксперыментаваць. Таму ў гэтым нумары чытайце жарты выключна
Сцяпана Артуравіча Захаркевіча. Растлумачым, што сам Сцяпан Артуравіч да такой імклівай
ўзурпацыі калонкі прамога дачынення не мае. Проста ў Кліо назапасілася шмат жартаў менавіта
гэтага выкладчыка. І мы палічылі цалкам слушным, зрабіць своеасаблівы бенефіс менавіта ў
гэтым нумары .У нумары, дзе, апроч іншага, ёсць інтэрв’ю са Сцяпанам Артуравічам.

Захаркевіч С. А.
1. Мальчики за 40 инвестируют в
девочек за 18.
2. Первым таким креативным челом
был Мартин Лютер.
3. Дома, с выключенным светом,
любой человек найдет холодильник.
4. За те деньги, что пошли на
строительство истфака, построена
половина Сан-Диего. Причём строили
каждый день по улице.
5. Вот как в американских фильмах
происходит? Выходит человек из
комы и начинает бриться, мстить.
6. Знаменитый польский фотограф из
Новогрудка…
7. Философия – феномен бездельника.

Спадзяемся, Вас спадабалася.
Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы
свае назіранні за выкладчыкамі і
студэнтамі на маю электронную скрыню:

klio.istfak@mail.ru
Дзякуй за ўвагу!

НІКА
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ
Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6.
Тэл. +37547667057
E-mail: his.shur@gmail.ru
Web: htt//hist.bsu.by/studentam/pressa.html
Група щ “Вконтакте” : http://vk.com/public_nica
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