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Аляксандр Аляксандравіч Бекіш:
“Размеркаванне - не прысуд”
За ўвесь час вучобы на гістфаку студэнт неаднаразова чуе, што, па сканчэнні роднага факультэта, ён
зможа знайсці сябе абсалютна ў любой сферы. Бо гістфак дае самыя шырокія веды і вучыць мысліць
творча. І сёння ў гасцях у Нікі - жывы таму прыклад: выпускнік гістфаку, старшы выкладчык
кафедры крыніцазнаўства Аляксандр Аляксандравіч Бекіш. На сённяшні дзень Аляксандр
Аляксандравіч з’яўляецца галоўным юрысконсультам Навукова-інжынернага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут прыкладных праграмных сістэм» (НІРУП “ІППС”). Чаму
ён змяніў род дзейнасці, і чаму усё ж не змог да канца развітацца з гістфакам, чытайце ніжэй.

— Добры дзень, Аляксандр Аляксандравіч. І я трапіў у Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай
для пачатку – звычайнае пытанне. Як вы апынуліся уласнасці (НЦІУ), які на той момант лічыўся
на гістфаку? Як Вас лёс с юды закінуў?
прэстыжным месцам для працаўладкавання,
— Гэта дакладна, што лёс закінуў. У сярэдняй
школе я вучыўся ў класе з хіміка-біялагічным ухілам.
І, адпаведна, з гісторыяй я сваё жыццё звязаць
ніякім чынам не збіраўся, хаця і пакрыху цікавіўся
рознымі гістарычнымі падзеямі і асобамі. Але ў 11
класе я паспяхова паўдзельнічаў у рэспубліканскай
алімпіядзе па гісторыі, атрымаўшы дыплом трэцяй
ступені. Адпаведна я мог паступаць без іспытаў на
спецыяльнасці, дзе ў якасці профільнага прадмета
была гісторыя. Але я ўсё роўна здаваў ЦТ, даволі
паспяхова, улічваючы той факт, што сур’ёзна да ЦТ
не рыхтаваўся. Як аказалася пазней з атрыманымі
баламі па ЦТ праходзіў на юрфак, на юрыстапалітолага. Але ўсё ж такі вырашыў не рызыкаваць
і пайсці спакойна адвучыцца на гістфак. Доўга
выбіраў спецыяльнасць – і ў выніку спыніўся на
спецыяльнасці “дакументазнаўства”. Адзначу, што ў
той момант мне спадабалася назва спецыяльнасці –
“дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне
кіравання”. Канешне, бянтэжыла, што дадзеная
спецыяльнасць была на гістфаку і не было зразумела,
што на самой справе хавалася пад гэтай прыгожай
назвай. Хаця, безумоўна, мяне яшчэ раздзіралі
сумневы. “Можа, пайсці на гісторыка-палітолага?”.
Гэты кірунак у той час распіарвалі, раскручвалі як
перспектыўную спецыяльнасць. Але, дзякуй Богу,
што не пайшоў. Калі б не выбраў дакументазнаўства,
усё б па-іншаму склалася. Ніякім чынам я не звязаў
бы сваё жыццё з маёй любімай інтэлектуальнай
уласнасцю, не пазнаёміўся з шэрагам людзей, якія
аказалі моцны ўплыў для станаўлення мяне не толькі
як спецыяліста, але і як асобы.

асабліва для маладых спецыялістаў. На жаль, сёння
НЦІУ страціў свой прэстыж і рэпутацыйны статус
па шэрагу прычын. Яшчэ адзначу, што тры гады
да размеркавання я праходзіў практыку ў НЦІУ.
У НЦІУ я шчасна працаваў з 2011 г. па 2014 г.
Хацелася бы выказаць словы падзякі былым калегам,
нягледзячы на розныя абставіны падчас працы.
Паралельна, з 2011 г. па 2012 г. я навучаўся на гістфаку
ў магістратуры па спецыяльнасці: “дакументалістыка,
дакументазнаўства, архівазнаўства”. На дадзенай
спецыяльнасці навучалася ўсяго 2 чалавекі: я і мая
былая аднагрупніца, якая зараз загадвае архівам
электронных дакументаў аднаго камерцыйнага
банка. Скажам так, жадаючых было няшмат. Наогул
я збіраўся ў юрыдычную магістратуру, але там
выйшлі свае накладкі. У выніку мяне родная кафедра
крыніцазнаўства з распасцёртымі абдымкамі
прыняла ў магістратуру. Коратка пра навучанне ў
магістратуры. Кандыдацкія экзамены (філасофія,
замежная мова і інфарматыка) – гэта, вядома,
як гавораць студэнты, жэсць поўная, асабліва
замежная мова. Але, у выніку ўсё добра здаў і атрымаў
свой дыплом магістра гістарычных навук. Пасля
магістратуры атрымаў юрыдычную адукацыю,
таксама ў родным БДУ. Акрамя таго прайшоў
навучанне ў Акадэміі Сусветнай арганізацыі
інтэлектуальнай уласнасці. З 2014 г. навучаюся ў
аспірантуры на кафедры грамадзянскага права
юрыдычнага факультэта БДУ. Тэма дысертацыя,
безумоўна, звязана з правам інтэлектуальнай
уласнасці.
— Але тым не менш, Вы не змаглі да канца

— З дакументазнаўствам? На самой справе,
дакументы,канцылярскаяіархіўнаяпраца–усёгэтане
зусім маё. Мяне заўсёды больш юрыдычныя пытанні
цікавілі, хаця дакументазнаўства цесна звязана с
шэрагам юрыдычных навук. Па размеркаванні

мяне пасупрацоўнічаць з кафедрай крыніцазнаўства
ў якасці выкладчыка і з гэтага часу “змагаюся” (у
добрым сэнсе) са студэнтамі. Не ведаю, чаму, не
адпускае гістфак. Ужо прывык я неяк да гэтага
калектыву, асабліва да калектыву кафедры. Я
дапамагаю студэнтам вызначыцца з іх інтарэсамі як у

— Чаму Вы ўсё ж такі вырашылі змяніць “завязаць” з гістфакам. Не адпускае родны
род дзейнасці? Вырашылі часткова развітацца з факультэт?
— У 2012 г. Сяргей Мікалаевіч Ходзін запрасіў
дакументазнаўствам?
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рамках навучання на гістфаку, так у будучай прафесіі.
Выкладаю, у асноўным, у трэцяга і чацвёртага
курса. Гэта ўжо старэйшыя курсы. І не ўсе да канца
ўсведамляюць, чым будуць займацца ў далейшым.
Падкрэслю, што размеркаванне – гэта 2 гады ўсяго
толькі. Гэта не ўсе жыццё. Вам можа перастане
падабацца абраная спецыяльнасць. Ну а што? Усе
мы жывыя людзі. Можа спадабацца эканоміка,
менеджмент, псіхалогія, журналістыка ці яшчэ нешта.
Або вырашыце вы праграмістам стаць. Прыкладаў
ж мора, і гістфак не выключэнне. Людзі мяняюць
род дзейнасці і гэта абсалютна нармальна. Я ўвесь час
кажу,што,размеркаванне–гэтанепрысуд.Чамулюдзі
пастаянна вешаюць нейкія ярлыкі, нейкую пазнаку,
што жыцця пасля размеркавання няма. Ну трапіце
вы ў сельскую мясцовасць, падыхаеце свежым
паветрам, пап’еце экалагічна чыстага малачка. Трэба
ж ва ўсім шукаць нейкія плюсы. А то ходзяць 4–5
курс, як асуджаныя або пракажоныя, асабліва гэта
датычыцца гісторыкаў.
Яшчэ мне падабаецца павышаць юрыдычную
пісьменнасць у студэнтаў, бо так ці інакш у
паўсядзённым жыцці мы заўсёды сутыкаемся з
рознымі юрыдычнымі пытаннямі, напрыклад
кожны з нас уступае ў розныя віды здзелак. На
жаль, у нашым грамадстве нізкі ўзровень прававой
граматнасці, які трэба павышать усімі магчымымі
стродкаміякушколе,такіўвышэйшых навучальных
установах.
— Дарэчыаб юрыдычных пытаннях.4красавіка

2016 года ўступілі ў сілу змены, якія пашыраюць
і ўдакладняюць падставы для адміністрацыйнай
адказнасцізапарушэнне аўтарскагаправа,сумежных
правоў і права прамысловай уласнасці. Патлумачце,
калі ласка, сітуацыю як эксперт у гэтай галіне.
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музыку, фільмы, кліпы, якія размешчаны на
вашым кампутары, выключна ў асабістых мэтах
без якіх-небудзь санкцый з боку ўпаўнаважаных
органаў. Аднак, калі вы з дапамогай сацыяльнай
сеткі альбо торэнтаў распаўсюджваеце гэтыя
аб’екты, выкладваеце для нявызначанай колькасці
карыстальнікаў, то гэта ўжо, тэарэтычна, трапляе пад
парушэнне.

А калі, скажам, сябар даў паглядзець
фільм, запісаны на флэшку. Гэта таксама лічыцца
парушэннем?
—

— Ну гэта таксама, атрымліваецца, трапляе пад
распаўсюджванне.Але,разумееце,тутадразупаўстае
пытанне,хтобудзевызначацьфактправапарушэння.
Кампетэнтных структур, пры ўсёй маёй павазе да
НЦІУ і праваахоўных органаў, у нас няма. З аднаго
боку яно добра, што дадзеная норма была прапісана
ў КоАП, але хто вас будзе лавіць у інтэрнэце.
Зразумела, што калі паступіць адпаведная заява з
боку праваўладальніка дадзенага аб’екта – гэта іншае
пытанне. А так, па сваёй ініцыятыве, я не думаю,
што нашы ўпаўнаважаныя органы будуць гэтым
займацца. Ім ёсць і так, чым заняцца. Скажам так,
больш надзённымі праблемамі.
— Дзякуй за тлумачэнні. І напрыканцы

размовы пажадайце што-небудзь студэнтам.

— Студэнтам – не баяцца спытаць у
выкладчыка незразумелыя моманты па курсе,
пра некаторыя асобныя факты, падзеі, якія іх
зацікавілі. А то я гляджу – і бачу, што студэнты ў
цэлым нейкія палахлівыя, а такога быць не павінна.
Студэнту наогул трэба ўсё пазітыўна ўспрымаць,
нашу рэальнасць. Пазітыўна быць настроеным.
Ну, пераздача. Ну, нічога. Гэта ж дробязі жыцця, на
самай справе. А некаторыя перажываюць. Ну, вы
ж жывыя – жывыя. Не здалі вы таго Кауна альбо
Назаранку. Што зробіш. Падкрэслю яшчэ раз, трэба
ўсё пазітыўна ўспрымаць. І яшчэ жадаю студэнтам
пастаянна да чагосьці імкнуцца, ставіць калі не
глабальныя, то, як мінімум, маштабныя мэты.
— Дзякуй, Аляксандр Аляксандравіч, за

— Што я магу сказаць. Прывялі нарэшце
тэрміналогію ў парадак. І плюс дадалі гэты
прыславуты пункт, што адміністрацыйная
адказнасць прыдугледжана за захоўванне з мэтай
распаўсюджвання
кантрафактных
аб’ектаў
аўтарскага права і сумежных правоў. Але, галоўная
праблема, як гэта будзе рэалізоўвацца на практыцы. І
цікавую гутарку.
не зусім зразумела, што маецца на ўвазе пад тэрмінам
“захоўванне”, які не мае непасрэднага вызначэння ў
заканадаўстве аб аўтарскім праве і сумежных правах.
Бліц-апытанка:
У той жа час у новай рэдакцыі КоАП не ўлічана
Любімая
кніга
—
Грамадзянскі кодэкс
патэнцыйнае правапарушэнне як парушэнне права
Любімы пісьменнік — А.П. Чэхаў
аўтарства ў дачыненні да аб’ектаў аўтарскага права і
Любімы фільм—серыял“Чыста англійскія забойствы”
сумежных правоў, якое ўяўляе не меншую небяспеку,
Любімая страва — дранікі
чым аналагічныя правапарушэнні ў дачыненні
аб’ектаў права прамысловай уласнасці. Адзначу,
Краіна мары — Швейцарыя
тэарытычна вы можаце захоўваць на кампутары
Жыццёвае крэда — Не спыняцца на дасягнутым!
ўсё, што заўгодна. Гэта ў агульным выпадку, без
уліку інфармацыі, якая можа быць выкарыстана
ў экстрэмісцкай і тэрарыстычнай дзейнасці і
Санько Вікторыя
інш. І адпаведна вы можаце выкарыстоўваць
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Duben ve Plzni или третья чешская весна
Сапраўдны гісторык павінен
кожны дзень адкрываць для
сябе штосьці новае, нязведанае.
Гэтым невядомым можа быць
неасветленая старонка ў гісторыі.
Гэта можа быць знаёмства з новым
гісторыкам, які пралівае свет на
звыклае пытанне з нязвыклага
боку. Можа быть закуток архіва,
які адчыніць паліцу з цікавымі
дакументамі. А можа быць нават
цэлая краіна. Так група студэнтаў
гістфаку ў красавіку адкрыла для
сябе Чэхію. На працягу цэлага
месяцу
гістфакаўцы былі
студэнтамі філасофскага факультэта
Западначэшскага
ўніверсітэта.
Цікавае і плённае пагружэнне ў
атмасферу еўрапейскага студэнцтва
пачалося са знаёмства з інтэрнатам
і яго жыхарамі. Наладжваць
адносіны з чэхамі не так і складана,
а ўсё дзякуючы цікаваму правілу
інтэрнатаў: вітацца з усімі, каго
бачыш, не залежна ад таго, знаёмы
вы, ці не. Чэшскія студэнты з ахвотай
расказвалі нам пра мясцовыя
славутасці і проста цікавыя месцы.
У працэсе навучання цяжкасцяў
з мовай не ўзнікала – лекцыі
праходзілі на рускай мове, а калі мы
ўжо абжыліся і звыкліся да чэшскай
мовы, то змаглі наведаць і лекцыі, якія

чыталіся чэшскім студэнтам.
Лекцыі праходзілі плённа не толькі для
нас, слухачоў, але і для выкладчыкаў,
якім таксама было займальна пачуць
нашыя думкі і разгарнуць дыскусію.
Не сказаць, што на лекцыях
мы атрымалі інфармацыю, да таго
часу для нас незнаёмую. Факты
былі знаёмыя, а вось погляд на іх –
новы. Асаблівая карысць замежнага
навучання ў магчымаці паглядзець
іх вачыма, паспрабаваць у сваёй
галаве прымірыць два светапогляды.
Цікавым
вопытам
было
знаёмства з практычнай сферай
кафедры антрапалогіі, на якой
мы стажыраваліся, а менавіта
наведванне лабараторый сацыальнай
і фізічнай антрапалогіі. Не без
зайздрасці знаёміліся мы з ЗD
абсталяваннем, з мадэлямі чарапоў
і іншых костак у лабараторыі. Не
засталіся без увагі і чэшскія бібліятэкі:
у залежнасці ад асабістай цікавасці
наведалі Пражскую Нацыянальную,
Пражскую
Славянскую,
бібліятэку Карлавага ўніверсітэта.
Прыемна усцешылі кнігарні
з багатым выбарам гістарычнай
літаратуры. У іх мы маглі завісаць
па некалькі гадзін, асабліва ў
кніжных антыкварыятах. Увогуле,
кнігарні – гэта адно з двух месцаў,

дзе мы бывалі часцей за ўсё.
У кантрасце са звыклымі
для
беларуса
краявідамі
ўся
чэшская
прырода.
Былі мы частымі гасцямі ў Празе.
І ў сонечнае, і ў дажджлівае надвор’е
заўседы нас туды цягнула. І не
дзіўна: вялікія плошчы, напоўненыя
музыкай, саборы, ля якіх адчуваеш
сябе сапраўды маленькім чалавекам.
Цяжка сказаць, што запомнілася
больш за ўсё. Адным з самых яркіх
успамінаў, безумоўна, успамін аб
першым наведванні Прагі. Нават
не перадаць словамі ўсю тую хвалю
пачуццяў, якая накрывае, калі раптам
залабірынтамвузенькіхвуліцдляцябе
адкрываецца Старамесцкая плошча
з яе астранамічным гадзіннікам,
храмамі, турыстамі, музыкамі і з
намі. Ты быццам бы губляешся
сярод ўсяго гэтага хараства, але
застаешся з ім. Не магчыма было не
ўсміхацца ўсім, хто ішоў насустрач.
Гэта быў адзін з самых цудоўных
месяцаў для кожнага, хто быў у гэтым
падарожжы. І нельга не падзякаваць
гістфаку, кафедры паўдневых і
заходніх славян, загадчыку кафедры
і кіраўніку нашай паездкі. Дзякуй!

Свенцецкая Тацяна
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Вясна… Гісторыя… ДІКСТ
Што можа аб’ядноўваць гэтыя
словы? Канешне, шэраг цікавых
мерапрыемстваў у гонар Дзён гісторыі
ў вышэй адзначанай установе БДУ.
Сярод іх – сярэднявечныя баі,
шляхецкія забавы, рыцарскі турнір,
жывая музыка, старадаўнія танцы,
экскурсія і інтэлектуальныя гульні.
Усё гэта было ахутана незабыўнай
атмасферай, якая літаральна на вачах
аднаўляла падзеі, што адбываліся
шмат гадоў таму! Неймаверныя
ўражанні, неверагодныя сустрэчы і
займальныя гульбішчы сустракалі
гасцей! Падрабязней нам распавдязе
пра гэта кіраўнік Студэнцага
Саюзу гістарычнага факультэта
БДУ Мікалай Падаляк (М.П.).

- Пывітанне, Коля! Распавядзі, і выкладчыцкай аўдыторыі,
калі ласка, якія ў цябе самога бо нават яны з ахвотай
ўражанні ад мерапрыемства? удзельнічалі ў нашых конкурсах.
- Чаму “Дні гісторыі” было
М.П.:Добры дзень! “Дні гісторыі”
пакінулі, у сваёй большасці, толькі вырашана праводзіць менавіта
станоўчыя эмоцыі. Мы зладзілі на на ДІКСТе? Ці патрэбныя
мерапрыемствы
ДІКСТ-е два дні мерапрыемстваў такія
іншых
факультэтах?
і зразумелі, што і па-за сценамі на
нашага факультэта ёсць людзі,
якія
цікавяцца
гісторыяй.

- Ці шмат было цяжкасцяў з
арганізацыйнымі
момантамі?

М.П.: Не магу казаць, каб
на самой справе былі нейкія
складаныя моманты, але працы
было шмат. Бо мы ў першы
раз стваралі мерапрыемствы
такога плану на высокім узроўні.
Мы займаліся і падрыхтоўкай
праграмы, і матэрыяльнай часткай.
- Што, на твой уласны

погляд, было больш цікава
для
ўдзельнікаў
“Дзён”?

М.П.: Студэнтаў і выкладчыкаў
мы зацікавілі з самага пачатку
проста знешнім выглядам. Бо ў
першы дзень мы арганізоўвалі
“ Дзесяць стагоддзяў вайсковай
справы на Беларусі” і былі
ў
абсалютна
разнастайным
рыштунку XIII − XX стст.
Мне здаецца, што ўсе падзеі
“Дзён гісторыі”, пачынаючы
з прэзентацыі кіраўніцтва і
завяршаючы экскурсіяй другога
дня, былі цікавыя і студэнтам,

сваёй дзейнасці ў час падрыхтоўкі
мерапрыемства. Чым больш
арганізатараў – тым больш узнікае
пытанняў у працэсе падрыхтоўкі.
А вось пры арганізацыі ўрачыстых
дзён мы спрабуем зацікавіць
як мага больш людзей. Бо гэта
павялічвае маштабы імпрэзы
М.П.: Сапраўды, я не задаваўся і робіць яе больш прыгожай,
такім
пытаннем!
(смяецца) калі можна так выказацца.
Кіраўніцтва
сказала:
““Дні
- І, напрыканцы, такое пытанне:
гісторыі” менавіта на ДІКСТе””, што цікавага яшчэ можна дадаць
− і мы адказалі: “Зробім”. І, так, у змест такіх мерапрыемстваў?
канешне, мерапрыемствы плана
М.П.: Асабіста мне ў гэтым
“Дзён
гісторыі”
абавязкова мерапрыемстве
не
хапала,
павінны існаваць на іншых напэўна,
нейкіх
навуковых
факультэтах, калі не ў іншых момантаў. Бо мы стваралі свята
універсітэтах. Бо мы займаемся больш у забаўляльным ключы, а я
папулярызацыяй гісторыі,знаёмім бы разбавіў семінарамі і “круглымі
людзей з нашай справай. А сталамі” з выкладчыкамі ці
я лічу, што нашым калегам- студэнтамі абодвух факультэтаў.
студэнтам вельмі важна ведаць і І ад сябе хацелася б падзякаваць
паважаць гісторыю сваёй краіны. кафедры гісторыі Беларусі новага
- Ці лічыш ты, што трэба і найноўшага часу і асабіста
заахвочваць большую колькасць Аліне Яўгенаўне Верамейчык як
студэнтаў у якасці арганізатараў? куратарцы гэтай ініцыятывы;
М.П.: У якасці арганізатараў, таксама каскадзёрскаму клубу
якія
займаюцца
дакладнай “Брама” і Студэнцкаму Саюзу
падрыхтоўкай мерапрыемства ў гістфака за дапамогу ў арганізаці
выглядзе работы ў сацыяльных і правядзенні “Дзён гісторыі”.
сетках,
напісаннем
самой
Дзякуй
за
размову!
праграмы,
падрыхтоўкі
матэрыяльнай базы і інш., як я
лічу, павінны займацца людзі
Ляшук Валерыя
вопытныя і асабліва тыя, хто ведае
разнастайныя нюансы і спецыфіку
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Чорная быль
Па вясновай зямле ідуць беларусы.
Узіраюцца ў неба зусім без апаскі,
Каля сцежкі зрываюць паніклыя краскі.
І прагрэс перад позіркам іхнім дрыжыць.
“А ці будзем мы жыць?”
“А ці будзем мы жыць?!”
Генадзь Бураўкін, з верша “Ад Чарнобыля ў
небе плыве аблачынка”.
26 красавіка на нашым факультэце адбылося мерапрыемства, прысвечанае трагічнай старонцы ў
гісторыі народа – аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Мінула ўжо 30 год пасля маштабнай тэхнагеннай
катастрофы, наступствы якой адчуваюцца і ў нашыя дні.
У ноч на 26 красавіка 1986 года рэактар і будынак
чацвёртага энергаблока былі ўзрушаны дзвума
магутнымі выбухамі. З рэактара былі выкінутыя
распаленыя кавалкі ядзернага паліва і графіту.
Актыўная зона рэактара была цалкам разбураная,
у атмасферу была выкінутая вялікая колькасць
радыеактыўных рэчываў. У выніку беспрэцэдэнтных
па інтэнсіўнасці, гераізму і ахвярнасці работ на
Чарнобыльскай АЭС вакол 4-га энергаблока выраслі
сцены саркафага-могільніка, у нетрах якога пахаваны
аварыйны рэактар. Ліквідатары выконвалі свой
абавязак у радыяцыйным ачагу, зрабілі ўсё, каб
паменшыць разбуральныя наступствы катастрофы.
Імі рухала жаданне подзвігу, жаданне захаваць
сваё імя ў гісторыі. Ніхто з іх не ведаў НАКОЛЬКІ
гэта небяспечна для іх уласнага жыцця. Тут жа
неабходна адзначыць, што каля 70% радыеактыўных
ападкаў выпала на тэрыторыі Беларусі, у выніку
чаго ўзровень яе забруджання з’яўляецца самым
высокім з усіх пацярпелых ад гэтай трагедыі краін.
Арганізаваў мерапрыемства, прысвечанае 30-й
гадавіне аварыі, прафесар кафедры гісторыі Беларусі
новага і найноўшага часу Зялінскі Пётр Іосіфавіч,
а гасцямі сталі Шмярко Яўген Пятровіч і капітан
першага рангу Данілаў. Кожны з іх расказаў сваю
гісторыю, звязаную з аварыяй. На мерапрыемстве
ішла гутарка не толькі пра Чарнобыльскую аварыю,
але і пра Тоцкі палігон, Кыштымскую трагедыю.
У наш час ёсць нямала інфармацыі аб
тэхнагенных катастрофах, немала літаратурных
твораў, дакументальных і мастацкіх фільмаў.
Пётр Іосіфавіч з’яўляецца аўтарам кнігі “Атамныя
салдаты”, у якой прыводзяцца успаміны ветэранаў
падраздзяленняў асаблівай рызыкі - людзей, якія
прымалі ўдзел у стварэнні і выпрабаванні ядзернай
зброі, а таксама ліквідатараў радыяцыйных аварый.
У кнізе я знайшла вялікую колькасць цікавых для
мяне фактаў, аб якіх я раней не ведала амаль нічога.

Пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС і яе ўплыў
на паўсядзённае жыццё людзей падрабязней я
даведалася, калі прачытала творы двух вядомых
беларускіх пісьменнікаў – Івана Шамякіна і Святланы
Алексіевіч. “Злая зорка” Шамякіна адкрыла мне
вочы на хібы савецкіх чыноўнікаў, якія адмаўляліся
разумець сур’ёзнасць трагедыі, на дэзінфармаванасць
жыхароў забруджаных тэрыторый, сур’ёзныя
памылкі ў ліквідацыі аварыі і рэальныя перажыванні
звычайных людзей пры такой незвычайнай сітуацыі.
“Чарнобыльская малітва” Святланы Алексіевіч
– даволі вядомы твор. Мая сентыментальнасць
дала пра сябе ведаць з першых старонак. Гэты
твор дазваляе стаць часткай успамінаў людзей,
чый лёс падзяляецца на перад і пасля Чарнобыля.
Чарнобыльская
аварыя
не
мінула
і
нашую сям’ю. Брат маёй бабулі па абавязку
міліцэйскай службы абараняў зону адсялення
ад марадзёраў. Згарэў ад раку праз 15 год.
Я лічу, што памяць аб ліквідатарах тэхнагенных
аварый павінна жыць у сэрцах людзей. Яны
рызыкавалі сваім жыццём дзеля бяспекі мільёнаў
астатніх. Але гэтыя радыяцыйныя аварыі забралі ў
іх усё: сям’ю, здароўе, жыццё. На жаль, зараз зусім
мала засталося жывых сведкаў здарэнняў, якія
трывала ўвайшлі ў гісторыю Беларусі, Украіны,
Расіі. Мы, як гісторыкі, павінны ведаць не толькі
прычыны, дзеянні па ліквідацыі, вынікі аварый,
іх уплыў на палітыку і эканоміку, але і больш
чытаць успамінаў ліквідатараў, іх сем’яў, звычайных
жыхароў забруджаных тэрыторый, пранікацца іх
трагічнымі гісторыямі, а мы ўзгадваем аб радыяцыі
толькі ў красавіку і крычым на увесь свет аб
няшчаснай долі, якая выпала на Беларусь у 1986 годзе.

Кучук Вераніка
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Генацыд заўсёды супраць усіх
Ёсць толькі адна рэч у сусвеце,
якая можа быць горш Асвенцыма – тое,
што свет забудзецца, што такое месца было.

Генры Апель, вязень Асвенцыма

Надышоў май, а з ім – шматлікія выходныя, якія
адзначаюць “сумныя святы”. У гэты час амаль у
кожным беларускім горадзе, у кожнай беларускай
сям’і прыгадваюць сваіх родзічаў, “сваю кроў”, сваю
гісторыю. Наш факультэт, як і заўсёды, далучыўся
да агульнанародных памкненняў і арганізаваў
чаргу
мерапрыемстваў,
прысвечаных
Дню
Перамогі. Адным з такіх стала сустрэча студэнтаў
3 курса спецыяльнасці “Гісторыя” з выкладчыкам
з навукова-даследчага інстытута пры Яд Ва-Шэм –
ізраільскім нацыянальным мемарыялам Катастрофы
(Халакост) і Гераізму – Нояй (Наталляй) Сігал.
Сустрэча з выкладчыкам была нечаканай, аднак,
даволі незвычайнай і займальнай. Назва комплексу
– гэта вытрымка з Кнігі прарока Ісаі (біблейскі іўрыт
yād wā-šêm – «памяць і імя»): « І дам Я ім у
доме Маім і ў сценах Маіх памяць і імя лепшае, чым сынам
і дачкам: дам ім вечнае імя, якое не вынішчыцца» (Іс. 56:5).
Выкладчыца распавяла не толькі пра сам мемарыял і яго
структуру, але і пра магчымасці атрымаць адукацыю ў
школе, якая працуе на тэрыторыі комплекса. Між іншым,
мемарыял складаецца са шматлікіх аб’ектаў: Музей
гісторыі і Халакоста, Дзіцячы мемарыял, адчыненыя
памятныя пляцоўкі, архіў, бібліятэку, выставачны
павільён, відэацэнтр, цэнтр даследаванняў, сінагогу.

Цікавай інфармацыяй быў таксама аповед пра тое,
як падаюць гісторыю трагедыі за мяжой і якія памеры
мае гэты рух. У тым ліку, бадай, у першы раз, студэнты
змаглі пачуць меркаванне “нацыянальнага носьбіта”
пра тое, як ставіліся і зараз ставяцца ў Ізраіле да тых,
хто перажыў вайну ў канцлагерах, і калабарантаў. Са
слоў рытара, можна адзначыць, што пакаленне, якое
жыло не за мяжой і не бачыла вайны, даволі ганебна і
з фанабэрлівасцю ставілася да ахвяраў нацысцкага
рэжыму. У гэты час ішла барацьба за будаўніцтва
незалежнай дзяржавы, і некаторыя лічылі так: “Вось,

мы тут змагаліся за сваю тэрыторыю, за сваю свабоду.
А дзе былі вы?”. Такія людзі не бачылі тых жудасцяў,
якія перажылі тыя, хто пакутаваў. Канешне, зусім
іншае стаўленне было да герояў. Іх слухалі, іх паважалі.
Але калі ты не герой, адносіны былі процілеглыя. Але,
паціху, пакрыху, людзі пачалі адчуваць, што памяць
пра Шоа (сінонім слова Халакост на іўрыце) – тое,
што іх аб’ядноўвае, што з’яўляецца часткай гісторыі,
адзінай для ўсіх. І гэтая памяць павінна была захавацца.
Ноя Сігал распавядала гісторыю пра ізраільскую
дзяўчынку, якая у той час, калі нехта ў школе задаваўся
новай адзежай ці цацкай, казала: “І што?! Затое ў
мяне бабуля жывая!”. Так яна казала заўсёды, пакуль
яе бабуля не памерла. Але і пасля гэтага, з дапамогай
сваякоў, яна ведала, што адказаць на падобныя сітуацыі:
“І што?! Затое я ведаю, дзе мая бабуля пахавана”.
Шмат габрэяў зараз не ведае, пахаваны, а калі так, то
дзе, іх родзічы. І гэта вялікае гора і праблема, якую
спрабуюць вырашыць супрацоўнікі Яд Ва-Шэм.
Памяць аб загінуўшых замацавалася ў вялізарнай Зале
Імёнаў, у якой размешчаны фотаздымкі пацярпелых.
Захапляльным экскурсам было апавяданне пра
жыццё нямецкай мастачкі габрэйскага паходжання
Шарлоты Саламон, якая загінула ў Асвенцыме ў
кастрычніку 1943 г. Трагічным каларытам прасякнуты
цыкл яе карцінаў “Жыццё? Альбо тэатр?”, які акрэслівае
атмасферу таго перыяду. “Гісторыі ўзаемазвязаныя і
злучаныя, непадзельныя”, − завяршыла выкладчыца.
Тую ж ідэю можна адчуць і ў словах Міхаіла Гефтэра
“Няма генацыду супраць “кагосьці”, генацыд заўсёды
супраць усіх”. Дарэчы, Ноя Сігал выступала з дакладам
на Міжнароднай канферэнцыі “Вывучэнне тэмы
Халакоста ва ўстановах сістэмы адукацыі Рэспублікі
Беларусь”, прысвечанай Дню памяці ахвяр Халакоста
Йом а-Шоа, наведаць якую маглі таксама і студэнты
нашага факультэта з 10:00 да 13:00. Канферэнцыя
прайшла ў Мінскім міжнародным адукацыйным
цэнтры ім. Й. Раў 4 мая 2016 г. Дзякуй за ўвагу!

Ляшук Валерыя
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“На людзей паглядзець і сябе паказаць” - нашыя
студэнты-археолагі ў Чарнігаве

Студэнты
гістарычнага
факультэта
неаднаразова станоўча паказвалі сябе на
разнастайных творчых конкурсах, спартыўных
спаборніцтвах, універсітэцкіх мерапрыемствах
і канферэнцыях. Не раз пры гэтым выходзячы
на міжнародны ўзровень. Так сталася і на
гэты раз, калі трое гістфакаўцаў прынялі
ўдзел у міжнароднай студэнцкай навуковай
археалагічнай канферэнцыі “Сярэднявечныя
і раннемадэрныя старажытнасці ЦэнтральнаУсходняй Еўропы”, што праходзіла 22-24
красавіка ў горадзе Чарнігаве. Артыкулы на
канферэнцыю былі дасланыя з розных куткоў:
з Кіева, Львова, Харкава, Чарнігава, Чарнаўцоў,
Мінска, Калінінграда, Познані, Варшавы. Ад
нашага факультэта з артыкуламі выступілі
Кацярына Лукша (5 курс), Алег Сахончык (
3 курс) ну і я: Вікторыя Макоўская (2 курс).
Хочацца
адзначыць
высокі
ўзровень
арганізацыі
канферэнцыі.
Па
прыездзе
ўдзельнікаў чакала рэгістрацыя, урачыстае
адкрыццё
мерапрыемства,
экскурсія
ў
археалагічны музей Чарнігава, дзе можна было
азнаёміцца з вынікамі экспедыцый 2015 г., і
засяленне ў інтэрнат. Непасрэдна работа секцый
распачалася на наступны дзень у будынку
Навучальна-навуковага інстытута гісторыі
этналогіі і правазнаўства імя А.М. Лазарэўскага.
Даклады ахоплівалі розныя тэмы, як, напрыклад,
гісторыю даследавання помнікаў, нумізматыку,

археалагічна-архітэктурныя пытанні, увядзенне
пэўных знаходак у навуковы зварот, апісанні і
класіфікацыю артэфактаў і г.д. Пры гэтым удзел у
канферэнцыі прымалі не толькі студэнты, аднак
і аспіранты. Падобнае шырокае прадстаўніцтва
дало магчымасць супаставіць свой узровень
з іншымі дакладчыкамі, зразумець недахопы.
Тым больш, што пасля ўсіх выступаў адбывалася
абмеркаванне, дзе кожны мог выслухаць і
выказаць заўвагі і пажаданні, задаць пытанні.
Удзел у падобных канферэнцыях дае шмат
новых ведаў, такія важныя для гуманітарыя
навыкі, як выступленне на публіцы і вядзенне
дыспуту, карысныя знаёмствы і, канешне,
публікацыі,
неабходныя
для
далейшага
працягу навучання ў магістратуры. Ну а
таксама магчымасць павандраваць і пабачыць
новыя мясціны. Сваімі ўражаннямі ад паездкі
падзялілася Кацярына Лукша: “Цікава было
паўдзельнічаць. На іншых паглядзець і
сябе паказаць. Не пакінула ў раўнадушшы
смачная
ўкраінская
кухня,
а
таксама
разумныя і прыгожыя ўкраінскія хлопцы”.
Дарэчы, у наступным годзе гэтая канферэныя
запланавана на 21-23 красавіка. Таму, студэнтыархеолагі,
не
прапусціце
магчымасць!

Макоўская Вікторыя
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Першыя крокі да навукі
праводзяцца ў асноўным для вучняў 1-2 класаў. У юных
вандроўнікаў, а таксама іх бацькоў есць унікальная
магчымасць здзейсніць падарожжа па дагістарычным
мінулым у спецыяльнай інтэрактыўнай зале пад
назвай “Жывая археалогія. Палескі падворак 2 тыс. да
н.э. “ Занятак-падарожжа дапаможа наведвальнікам
уявіць незвычайны разнастайны матэрыяльны
свет першабытных людзей. Тут ўдзельнікі могуць
змайстраваць каменную сякеру, стрэлы, распавесці
свае паляўнічыя гісторыі ля вогнішча, побач з хацінай,
накрытай шкурамі жывёл, і рушыць далей ў дарогу.

Лічыцца, што для таго, каб адкрыць у сабе археолага,
трэба як мінімум скончыць універсітэт, напісаць
курсавыя і дыпломную, здаць мора экзаменаў і
залікаў, паўдзельнічаць у археалагічных экспедыцыях.
Аднак ёсць варыянт, які дасць магчымасць зрабіць
такое адкрыццё значна раней, і, вядома, менш
інфарматыўна. На базе Нацыянальнага гістарычнага
музея функцыянуе сектар музейнай педагогікі ў аддзеле
музейных камунікацый, дзе дзеці могуць прыняць удзел
у археалагічных раскопках і вывучэнні археалогіі як
навукі. Тут жа яны могуць акунуцца ў дагістарычны свет,
каб па-сапраўднаму адчуць эпоху. Заняткі праводзяць
спецыялісты - музейныя педагогі, якія ўлічваюць
ўзрост і індывідуальныя асаблівасці юных удзельнікаў.
Свет
археалагічнага
пазнання,
дзе
літаральна ўсё прасякнута духам археалогіі і
старажытнай эпохі, пачынаецца, варта толькі
пераступіць цераз парог памяшкання сектара.
Вывучэнне складаецца з некалькіх праграм.

Для дашкольнікаў 5-6 гадоў праводзіцца занятак
“Далекіх прадзедаў запавет”. Тут, у непасрэднай
і захапляючай атмасферы, праз гульню юныя
наведвальнікі музея атрымліваюць першаснае ўяўленне
пра жыцце першабытнага чалавека, яго адносіны ды
прыроды. Пад кіраўніцтвам музейнага педагога дзеці
лепяць гаршочкі з гліны так, як рабілі ў даўні час іх
продкі, а потым аздабляюць іх паводле старажытных
узораў. Такім чынам, дзеці ўжо з 5 гадоў займаюцца
цалкам прадуктыўнай эксперыментальнай археалогіяй.
Заняткі “Вандроўка па палескім падворку»

Пераважна для школьнікаў 4-5 класаў праводзяцца
заняткі «Археалагічныя раскопкі». Дзецям прапануецца
на некаторы час стаць памочнікамі археолага, а дакладна
- дапамагчы яму правесці археалагічныя раскопкі на
ўяўленым гарадзішчы жалезнага веку “Малышкі”.
Пад кіраўніцтвам музейнага педагога дзеці не толькі
даследуюць культурныя слаі, але і вызначаюць накірункі
святла, вядуць палявы дзеннік, складаюць план раскопа.
Кожны школьнік задзейнічаны ў роўнай ступені ў
«экспедыцыі». Зразумела, раскопкі могуць праводзіцца
не толькі на помніках жалезнага веку. У раскопе могуць
прысутнічаць артэфакты розных перыядаў часу, у тым
ліку і сучасныя рэшткі жыццядзейнасці. У палявой
лабараторыі, абсталяванай па ўсіх стандартах, дзецям
трэба будзе высветліць прызначэнне, значнасць
знойдзеных артэфактаў, аднавіць старажытны
гаршчок па фрагментах знойдзенай керамікі і інш.
У залежнасці ад жадання і аб’ему работы, група
дзяцей можа займацца археалагічнымі ракопкамі і
камеральнай дзейнасцю на працягу некалькіх заняткаў.
Музейны педагог, Ганна Васільчыкава адзначае
пазітыўныя тэндэнцыі заняткаў і цікавыя моманты:
“Дзеці імкнуцца да чагосьці новага, гэта спрыяе

асвятленню мірапогляду дзяцей ды неабыякавых адносін
да нашых традыцый, мінулага чалавецтва. Бывалі такія
выпадкі, калі адзін і той жа школьнік прыходзіў на заняткі
больш за 20 разоў, настолькі вялікая цікавасць у дзяцей”.

Добра, калі ёсць магчымасць паспрабаваць сябе
ў археалогіі з дзяцінства, асабліва, для тых дзяцей,
хто марыць стаць археолагам. Што ж, пажадаем
усім юным навукоўцам дамагчыся сваёй мэты!

Прыстаўка Іван
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Пісаў ці не пісаў, вось у чым пытанне
3 мая 2016 года споўнілася 400 гадоў
са
дня
смерці
выдатнага
англійскага
паэта і пісьменніка Уільяма Шэкспіра.
Еўропа адкрыла Шэкспіра ў ХVIII стагоддзі.
У 30-я гады яго пазнае і робіць вядомым
Вальтэр, уражаны як яго геніем, так і
«няправільнасцю». У пачатку 70-х гг. у Германіі
маладыя Гердэр і Гётэ адкрываюць яго для сябе
і наступнай рамантычнай эпохі, прыцягнутыя
ўніверсальнасцю яго таленту і сусветнасцю
яго вобразаў, якія пераўзыходзяць не толькі
тэатр класіцызму, але і тэатр антычнасці.

бачыць на партрэтах ў школьных кабінетах
англійскай мовы, а абсалютна іншы чалавек,
у некаторых інтэрпрэтацыях - іх было нават
больш. Характэрна, што да гэтага часу ніхто з
даследчыкаў не змог прывесці на карысць сваёй
тэорыі дастатковую колькасць аргументаў, каб
грамадскасць магла лічыць яе адзінай правільнай.
Былі
прапанаваныя
альтэрнатыўныя
кандыдатуры, у асноўным радавітыя і якія
атрымалі добрую адукацыю, такія як Фрэнсіс
Бэкан, Хрыстафер Марло і Эдуард дэ Вер. Таксама
былі прапанаваны тэорыі, па якіх за псеўданімам
«Шэкспір» хавалася група пісьменнікаў.
Адным з доказаў гэтай тэорыі лічыцца тое, што
не захавалася ніякіх сведчанняў аб атрыманні
Шэкспірам адукацыі, тады як слоўнікавы запас
яго твораў па розных падліках складае ад 17
500 да 29 000 слоў, а таксама ў іх выяўляецца
глыбокае веданне гісторыі і літаратуры.
Так як не захавалася ні аднаго рукапісу,
напісанага рукой Шэкспіра, то праціўнікі
традыцыйнай версіі робяць выснову, што яго
літаратурная кар’ера была фальсіфікавана.
Да пачатку ХХ стагоддзя жорсткую і парадкам
заблытаную спрэчку «стратфардзіанцаў» і
«нестратфардзіанцаў» (артадоксаў і ерэтыкоў)
уцягнуў у сваю арбіту тысячы розумаў ва
ўсіх канцах свету. Спіс прэтэндэнтаў на
«вакантнае месца» Шэкспіра рос і змяняўся.
Туды трапіла нават каралева Лізавета, яе
фаварыт граф Эсэкс, пакараны па яе загадзе,
лорд Берліё, Уолтар Рэлі, граф
Саўтгэмптан,
граф Оксфард,
граф
Пембрук ....
Знакаміты пісьменнік Генры Джэймс, змучаны
спробамі пракрасціся ў «шэкспіраўскую
таямніцу», не задаволены ні бэканаўскай
гіпотэзай (філосаф не валодаў паэтычным
дарам), ні тым больш стратфардскім Евангеллем,
Адзінае вядомая выява Шэкспіра - гравюра з пасмяротнага
пісаў пасля наведвання Стратфарда: «Мяне
«Першага Фоліо» (1623) работы Марціна Друшаута
ўвесь час пераследуе думка, што чароўны Уільям
Але да гэтага часу большасць з нас сумняецца з’яўляецца
найвялікшым
містыфікатарам,
ў тым, што датычыцца асобы драматурга. калі-небудзь існуючым ў гэтым свеце».
Бо многія даследчыкі запэўніваюць, што пад
Каско Вераника
імем вялікага класіка англійскай літаратуры
тварыў зусім не той, каго мы звыкліся
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Паўночная Беларусь
Сакалая, які і падарыў яе касцёлу. Першы цуд
адбыўся ў 1617 годзе: да 5-гадовага хлопчыка
Іасафата Тышкевіча вярнуўся зрок, пасля
чаго ён стаў манахам. Наогул вядома больш
за 40 выпадкаў цудадзейнага вылекавання.
Будслаўскі
касцёл пабудаваны ў стылі
віленскага барока. У яго ёсць адна вельмі
цікавая мастацкая дэталь — роспісы сцен у
тэхніцы грызайль. Дзякуючы ёй ствараецца
ўражанне, што гэта не малюнак пакрывае
сцяну, а сапраўдныя калонны ўзвышаюць
вобраз Хрыста на карціне (гл. фота).
Гэта толькі невялікая кропля таго, што
можна расказаць пра Будслаўскі касцёл.
Вельмі шмат людзей не ўяўляюць свайго
Шукайце больш інфармацыі, падарожнічайце
жыцця без падарожжаў. Сапраўды, гэта
і чакайце працягу ў наступным нумары!
неверагодна пашырае кругагляд і культурны
ўзровень асобы. Ды толькі куды мы марым
паехаць? Парыж, Рым, Прага. Няўжо родная
зямля нічым не можа пацешыць эстэтычнавытанчанае сэрца гурмана? Асабіста мая думка,
што грэчаскія Афіны скараць трэба толькі
пасля родных “Паўночных”. Як чалавек можа
ацаніць прывабнасць чужой культуры, калі
ў сваім не можа разгледзець боскага адбітку?
Каб заахвоціць людзей не сядзець на
месцы і не спаць у шапку, прапануем
вам, шаноўныя чытачы, даведацца больш
пра родныя мясціны са
старонак “Нікі”.
Першым прыпынкам на шляху пазнання
бацькаўшчыны будзе касцёл у вёсцы Будслаў.
Гісторыя яго пачалася з таго, што вялікі
.
князь Аляксандр перадаў віленскім манахамбернардзінцам паселішча на рацы Сервеч.
Манахі павінны былі вырубаць і сплаўляць лес
па рацэ. Жылі яны ў своеасаблівых “шалашах”.
Па-беларуску — “буда”, адсюль і назва паселішча.
У 1591 годзе тут быў пабудаваны драўляны храм.
Гонарам касцёла лічыцца цудадзейная
Маці Божая Будслаўская. У 1598 годзе Яну
Пацу падарыў гэтую святыню Клімент VIII
Васільева Вераніка
у сувязі з прыняццем каталіцтва. Са смерцю
Паца ікона трапіла ў рукі яго святара Ісака
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Наступае нялёгкі час залікаў. Ды і летняя сесія не за гарамі. У такую напружаную пару
дапамагае толькі гумар. Спадарыня Кліа, як заўсёды, дорыць вам порцыю бліскучых
выразаў ад нашых паважаных выкладчыкаў.

Бекиш А. А.
1) На моих парах склоняются все и всё.
2) Вы как раз ковыряетесь в том, в чем надо.
3) Я вас прополощу на зачете.

Захаркевич С.А.
1) Одно дело - ходят туристы. Другое дело – не ходят
люди.
2) Что вы за люди такие, что у вас со второго раза
тухнет все. У меня в вашем возрасте огонек не
затухал.

Шкутник И.В.
1) Давайте запишем какую-нибудь красивую фразу,
чтобы вы прям стали гордиться своей будущей
профессией.
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!
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