№63

НІКА

Верасень, 2016						

Газета Гістарычнага факультэта

Вынікі палявога сезону Стр. 8-9
Вітаю вас, шаноўнае спадарства! Абранне
мяне на пасаду галоўнага рэдактара –
важная падзея ў маім жыцці. Безумоўна, я
не магу не падзякаваць Уладзіславу Шуру,
пад чыім кіраўніцтвам «Nika» развівалася
апошнія два гады. За кароткі час газета
стала часткай майго жыцця і я з энт узіязмам
падыходжу да справы. Спадзяюся, што пад
маім кіраўніцтвам газета будзе ісці толькі
наперад, стане яшчэ больш цікавай, якаснай
і значнай у жыцці факультэта. Дзякуй!
					Кучук Вераніка
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ТРАДЫЦЫІ І ПЕРАМЕНЫ
Гэты навучальны год пачаўся для факультэта з важных падзей – прызначэнняў
на пасаду дэкана гістарычнага факультэта БДУ доктара гістарычных навук,
прафесара Каханоўскага Аляксандра Генадзьевіча і на пасаду прарэктара па
вучэбнай рабоце кандыдата гістарычных навук, дацэнта Ходзіна Сяргея Мікалаевіча.
Наша рэдкалегія не магла прайсці міма такіх метамарфозаў, таму карэспандэнт
з віншаваннямі і пытаннямі “завітаў у госці” да першага чалавека факультэта.

- Аляксандр Генадзьевіч, першае "адчынена"?
пытанне, безумоўна, наконт будучыні.
- Былы дэкан, Сяргей Мікалаевіч
Ці зменіцца нешта кардынальна на Ходзін, цяпер ужо прарэктар, актыўна
факультэце і што ўвогуле нас чакае? займаецца гэтым. Рамачныя ўмовы і
- Перш за ўсё, я за пераемнасць
у працы факультэту. Тым больш за
захаванне тых станоўчых тэндэнцый,
якія, безумоўна, прысутнічалі. Я ўсё ж
доўгі час працаваў намеснікам дэкана,
удзельнічаў у прыняцці рашэнняў, якія
вызначалі жыццё факультэта. Але,
зразумела, ёсць надзёныя патрэбы,
звязаныя з пераходам да чатырохгадовага
навучання. Узнікае, напрыклад, пытанне
пра перспектыву магістратуры, асабліва
для тых студэнтаў, якія вучацца чатыры
гады. Трэба шукаць адказы на такія
пытанні і знаходзіць разумнае выйсце.
Атрымоўваецца,
што
пытанне

пра двухгадовую магістратуру яшчэ

перспектывы вызначае усё ж Міністэрства
адукацыіі. Павінны быць уведзены
змены ў Кодэкс аб адукацыі, унесены
змены ў класіфікатар спецыяльнасцяў. А
яны, хутчэй за ўсё, будуць зацверджаны
новым
складам
Парламента.

- У гэтай сувязі такое пытанне. Наконт
Балонскай сістэмы. Бадай, яна працуе. Ці
ёсць, на ваш погляд, нейкія зрухі на нашым
факультэце і ў вышэйшай адукацыіі
ўвогуле, каб наблізіцца да стандартаў, якія
прапануе еўрапейская сістэма адукацыі?
- Ну, па-першае, у нас ёсць сістэма
“крэдытаў”. Яна, так ці інакш, уведзена.
Да нас
прыязджаюць на стажыроўкі,
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слухаюць курсы замежныя студэнты.
Штогод, часам амаль штомесяц. У
нас ёсць добрая практыка ўвядзення
вучэбных курсаў па выбару студэнтаў.
Іншае пытанне – актыўнасць нашых
студэнтаў і магчымасць атрымаць
адпаведную грантавую падтрымку. З
многімі ўніверсітэтамі ў нас заключаны
дамовы; добрыя стасункі з Маскоўскім
універсітэтам, з універсітэтамі Польшчы
і Германіі, і іншымі. Магчымасці
ёсць. Але нашы студэнты павінны
разумець
магчымасці
акадэмічнай
мабільнасці для сябе ў гэтым накірунку.
Гэта,
перш
за
ўсё,
датычыцца
дасканалага ведання замежных моў.
- Калі параўноўваць, вы столькі год

знаходзіцеся ля адукацыйнага працэсу і
ўключаны ў яго, ці стала лягчэй вучыцца?

- Я лічу, што ў нашых студэнтаў стала
больш магчымасцяў дзеля рэалізацыі сваіх
акадэмічных і навуковых памкненняў і
вучыцца стала нават цікавей. Факультэт
прадстаўляе для гэтага добрыя магчымасці.

- А ці змяніліся асобы выкладчыкаў і іх
адносіны да студэнтаў?
- У той час, калі я быў студэнтам,
студэнты былі трошкі іншыя. На
сённяшні час
адносіны паміж
выкладчыкам і студэнтам сталі, на
мой погляд, больш дэмакратычныя.

- Якія адносіны мусяць быць паміж
студэнтам і навуковым кіраўніком?
- Адносіны паміж студэнтам і
навуковым кіраўніком павінны быць
паважлівымі і чалавечымі, як паміж
настаўнікам і
вучнем. Павінна быць
перадача прафесійнага вопыту. У пэўнай
ступені, навуковы кіраўнік мусіць
накіроўваць падапечнага. Гэта не значыць,
што павінна быць дробная апека, але
падтрымка. Нажаль нашы выпускнікі
факультэту часам не бачаць перспектываў
у сваёй прафесійнай самарэалізацыі.
Гэта вымушае кафедры і навуковых
кіраўнікоў падтрымліваць студэнтаў, не
нішчыць іх ініцыятыву, накіроўваць. І ў
гэтай сферы ў нас станоўчы вопыт ёсць.
Вы нават лепей ведаеце часам, чым я.

- Якія цікавыя традыцыі былі ў час
Вашага навучання, а таксама існуюць
зараз, якія мае сэнс захаваць ці ўзнавіць?

- У час майго навучання была такая
традыцыя – Тыдзень
факультэтаў:
мастацкая
самадзейнасць,
студэнты
рабілі шаржы,
сцены факультэта
ўпрыгожваліся… Сёння гэтага няма.
Можа ёсць сэнс аднавіць?!. Зразумела,
паўтарэнне мінулага не можа быць, але,
тым не менш, некаторыя рэчы можна
развіваць. І, зразумела, для гэтага павінна
быць магчымасць студэнтаў удзельнічаць.
Я адкажу шчыра, 17 верасня я завітаў у
Анусіна − удзячны тым студэнтам, якія
арганізоўвалі гэта свята. Мне спадабалася.
Калі ўсё пойдзе ў тым станоўчым руху, то,
зразумела, будзе падтрымка. У наступным
годзе будзе 10-ы такі фестываль, і можа
трэба яго зрабіць агульнафакультэцкім?

- Можа ёсць “восеньскія” пажаданні
для студэнтаў?
- Перш за ўсё, жадаю нашым
студэнтам поспехаў і ўдачы. Кожны
студэнт павінен зразумець, чаго ён хоча,
якія ён бачыць перспектывы ў жыцці.
Жадаю быць паспяховымі людзьмі.
Галоўнае − быць сапраўднымі патрыётамі
сваёй Радзімы.

-

Дзякуй за размову!

Ляшук Валерыя
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Алімпійскія гульні ў Анусіна

З
нас

усіх мерапрыемстваў верасня для
найважнейшым з’яўляецца Анусіна.

Тэмай турзлёту гэтага года сталі “Антычныя
Алімпійскія гульні”. Толькі спаборнічалі
першакурснікі не ў класічных алімпійскіх
відах спорту, а ў традыцыйных “анусінскіх”. У
гэтым годзе арганізатары працягнулі пачаты
летась звычай даваць кожнай групе асобную
падтэму для творчых нумароў. Сёлета для
тэматыкі груп былі абраныя антычныя
дзяржавы і гістарычныя вобласці. Так, першай
групе дастаўся Егіпет, другой — Персія,
трэцяй — Рым. Чацвёртая група была заслана
ў Трою. Пятая група адчула на сабе даволі
вядомую фразу — “Гэта Спарта”. Шостая
група адправілася ў Галію, а сёмая ў Афіны.
На
гэтым
Анусіна
першакурснікі
пастараліся аб’яднаць глабальнае з лакальным:
вядомыя асаблівасці цэлай цывілізацыі і
жарты катэгорыі “гістфакаўскі ўнутрак”.
Першая група паказала свае Алімпійскія
гульні, дзе спаборнічалі гал Астэрыкс,
рымлянін Феафіл і егіпцянін Азізі. У выніку
алімпійскае золата ў нумары першай групы
знікла ў невядомым напрамку, а габрэі
засталіся не пры чым. Дарэчы, у нумары
яшчэ быў цудоўны танец жрыц. Прадстаўнікі
групы выказалі меркаванне, што танец
жрыц гістфакаўцы ніколі не забудуць,
як першы семінар А. В. Перзашкевіча.
Рабяты з другой групы падышлі да выступу

сапраўды з галівудскім размахам. Гледачы
нават ўбачылі імправізаванага льва з застаўкі
“Metro-Goldwyn-Mayer”. А канцэпцыя нумара
абыгрывала бітву ў Фермапільскай цясніне.
Сам жа канфлікт паміж Леанідам і Ксерксам
разгарэўся з-за таго, што Ксеркс прадаў
Леаніду “300 парваных сланцаў”. У канцы
выступу Ксеркс растлумачыў прычыну
сумнеўнай здзелкі так: “Трэба ж неяк на жыццё
зарабляць, не педоргам жа працаваць” (ну вы
зразумелі). Яшчэ з вартасцяў гэтага выступу
трэба адзначыць выдатны рэп-батл са сваім
Рэстаратарам — Дэмакратарам. I не менш
яркую танцавальную дуэль. Танец Ксеркса,
я думаю, гістфак яшчэ доўга не забудзе.
Дарэчы, менавіта танцавальнае спаборніцтва
вырашыла зыход канфлікту гістарычных
асоб у творчым нумары. Зусім як на Анусіна
- 2013 (калі батліліся Гітлер з Напалеонам).
Старажылы гістфакаўскага турзлёта маглі
заўважыць, што выступ трэцяй групы на
Анусіна-2016 сваёй канцэпцыяй нагадваў
нумар каманды-пераможцы Анусіна-2012.
І калі ў выступе чатырохгадовай даўнасці
краіны сапернічалі за прыгажуню-Беларусь,
то ў гэтым годзе дзяржавы змагаліся за
месца правядзення Алімпійскіх гульняў. Тут
былі Украіна, ЗША, Расія, Грузія, Грэцыя.
Трэба сказаць, што рэп-дуэлі на сёлетнім
Анусіна былі вельмі папулярныя. У нумары
трэцяй групы батліліся ЗША і Расія.
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лепшай ва ўпрыгожванні лагера. Першае месца
за творчы нумар, як і чакалася, дасталося
другой групе. У агульным заліку перамагла
шостая група. Другое і трэцяе месца ў агульным
заліку занялі адпаведна сёмая і пятая групы.

Чацвёртая група вырашыла зрабіць ход канём.
У прамым сэнсе. Усё ж такі тэма Троі, якая
дасталася гэтай групе, абавязвала. Да выступу
архівісты паставіліся вельмі адказна. Рэквізіту
гэтай групы пазайздросціў бы аматарскі
тэатр. Тут быў і папяровы конь, і зробленая
з паветраных шарыкаў Прыгожая Алена.
Пятая група, якой дасталася тэма “Спарта”,
прадставіла гістфакаўскіх выкладчыкаў у
вобразе Багоў з Алімпа. Але самым, напэўна,
Пасля падвядзення вынікаў слова было
яркім, можна нават сказаць, бліскучым дадзена Зміцеру Паўлюшчыку — першаму
момантам выступу пятай групы стала кіраўніку Студэнцкага саюза гістфаку БДУ.
з’яўленне Чалавека - Алімпійскага агня. Ён распавёў пра тое, як сіламі нешматлікіх
энтузіястаў рабілася першае Анусіна ажно 9
гадоў таму. Напрыканцы дэкан гістарычнага
факультэта Аляксандр Генадзевіч Каханоўскі
выказаў надзею на тое, што ў наступным годзе
турзлёт ў Анусіна стане больш маштабным.
Што ж, ці перарасце Анусіна ў факультэцкі
фестываль, ці застанецца баявым хрышчэннем
для першакурснікаў пакажа час. Застаецца
толькі
дачакацца
наступнага
верасня.

Першакурснікі
з
шостай
групы
паказалі падарожжа адважных галак
на
Алімпійскія гульні. Каб дайсці такі да
месца прызначэння ім давялося выклікаць
багіню Барадародзія. Таксама галкам падчас
выступу давялося адведаць допінгавага
зелля і пазнаёміцца з маладым друідам, які
працуе на перыферыі па размеркаванні.
Сёмая група ператварыла свой выступ
у тэлешоў. А дакладней сказаць, у
тэлетрансляцыю
алімпійскіх
гульняў.
Гледачы ўбачылі каларытную гульню ў
валейбол прадстаўнікоў Саудаўскай Аравіі і
рэкламу студатрадаў БРСМ БДУ. Не абыйшлі
бокам
трансляцыю
документазнаўцаў
праблемы
з
доступам
у
JoyCasino.
У выніку месца і намінацыі размеркаваліся
так. Першае месца за праходжанне турсцежкі
дасталося шостай групе. Пятая група стала

Санько Вікторыя
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Вераснёўскія навіны
Цяжка ўявіць сабе студэнцкае жыццё без студэнцкіх арганізацый, якія дапамагаюць зрабіць яго якасней і
лягчэй. Перадапошні тыдзень верасня на гістфаку быў насычаны важнымі падзеямі: пераменамі ў кіраўніцтве важных
студэнцкіх арганізацый, наборам студэнтаў у Савет па якасці адукацыі, прэс-канферэнцыяй Студэнцкай Асамблеі
БДУ з студэнцкімі сродкамі масавай інфармацыі аб праектах, якія рыхтуюцца ў рамках 95-годдзя нашай Alma Mater.

Перш за ўсё хацелася б адзначыць, што 22 верасня
адбыўся сход Савета па якасці адукацыі, на якім дэкан
нашага факультэта Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч,
намеснік дэкана Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна і
старшыня Савета Артур Кандраценка акрэслілі
пытанні, якія неабходна вырашыць, паставілі задачы
на новы навучальны год. Важнай падзеяй таксама
стаў набор студэнтаў, якія зацікаўлены паляпшэннем
працэсу навучання. У гэтым годзе абраны ў Савет
восем студэнтаў. У структуры арганізацыі адбыліся
значныя перамены: намеснікам старшыні Савета
адзінагалосна была абраная Карэтка Дар’я, пост
галоўнага рэдактара газеты «Nika» заняла Кучук
Вераніка, старшынёй дэбат-клуба стаў Зубачоў Раман,
а старшынёй інфармацыйна-аналітычнай камісіі
Савета – Механошын Мацвей, Ляшук Валерыя,
неўзабаве, стала старшынёй інтэлектуальнай
камісіі, сакратаром была абрана Сінюгіна
Дар’я. Наша рэдкалегія спадзяецца, што разам з
новымі людзьмі Савет па якасці адукацыі будзе
квітнець, а праца, якая робіцца, будзе, безумоўна,
на карысць студэнтам і ўвогуле факультэта.
23 верасня адбыўся сход Савета Стараст
гістарычнага факультэта. Самай важнай падзеяй сталі
выбары на пост старшыні Старастата. Свае меркаванні
наконт гэтага і ўвогуле па рабоце арганізацыі выказалі
дэкан факультэта Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч,
намеснік дэкана Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна,
метадыст Лебедзева Ірына Валянцінаўна, работнік
дэканата Казачонак Яўгенія Аляксандраўна і,
безумоўна, Андрэй Нагдалян. На пост старшыні
прэтэндавалі стараста другога курса Механошын
Мацвей і стараста трэццяга курса Метко Карына.
Шляхам закрытага галасавання, у якім прымалі ўдзел
толькі прадстаўнікі старастата, галасы падзяліліся

амаль па-роўну, але перамогу з перавагай у адзін голас
атрымаў Мацвей. Намеснікам старшыні была абрана
Карына. Сакратаром жа стала стараста 7 групы 2
курса Бугаева Маргарыта. Наша рэдкалегія віншуе
Мацвея, Карыну і Маргарыту і жадае плённай працы!
Таксама 23 верасня адбылася прэс-канферэнцыя
Студэнцкай Асамблеі БДУ, на якой прысутнічалі
і прадстаўнікі нашай рэдкалегіі. Важным
пытаннем стала падрыхтоўка да міжнароднага
маладзёжнага форуму “МІР: Моладзь. Інтэграцыя.
Развіццё”, які адбудзецца 24-29 кастрычніка у БДУ.
Прадстаўнікі Асамблеі – арганізатары форума
– паведамілі аб тым, што будуць праводзіцца
сустрэчы з прадстаўнікамі органаў улады, бізнеса,
спорта, культуры. Больш падробная інфармацыя
будзе з’яўляцца з кастрычніка. Калі сярод Вас,
паважаныя гістфакаўцы, знойдуцца жадаючыя
наведаць якую-небудзь сустрэчу ў рамках форума,
то з 10 кастрычніка Вы будзеце мець магчымасць
зарэгістравацца на сайце mir.bsu.by і падаць заяўку.

Акрамя форума, студэнтаў павінны зацікавіць
два конкурсы. Першы – “Талісман”. Студэнцкая
Асамблея прапаноўвае студэнтам прыдумаць
талісман універсітэта, які стане яго неафіцыяльным
сімвалам. Другі – конкурс малюнкаў на тэму “Якім
я бачу ўніверсітэт”. Прыём работ ажыццяўляецца
да 15 кастрычніка. Дарэчы, работы прымаюцца
ў арыгінале. Калі вас зацікавалі гэтыя конкурсы
і ў вас ёсць ідэі, то сачыце за навінамі групы
Асамблеі ў сацыяльнай сетцы «Вконтакте».
Мы заклікаем вас, паважаныя студэнты, быць
больш актыўнымі, прымаць удзел у жыцці не толькі
факультэта, але і ўніверсітэта і праслаўляць яго.

З павагай, рэдкалегія
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Куды яшчэ паспець?
Сёння цяжка знайсці студэнта, які толькі старанна наведвае заняткі, а ўвесь вольны час траціць на падрыхтоўку
да іх. Кожны з нас знаходзіць гадзіны на хоббі, магчыма на нейкія дадатковыя вучэбныя курсы, працу. З пытаннямі аб
тым, як праводзяць свой вольны час ці нават трацяць яго на нешта, што паспяваюць зрабіць да заняткаў альбо пасля іх, ці
складана сумяшчаць шмат дзеянняў у адным кароткім дні – я звярнулася да студэнтаў розных курсаў нашага факультэта.
Прапаноўваю вам пачытаць іх цікавыя адказы і, магчыма, “падгледзець” для сябе, як можна арганізоўваць свой дзень.

Вераніка Горбач (1 курс):
Пасля пар я са сваёй сяброўкай вяртаюся ў
інтэрнат. Па дарозе дадому дзелімся думкамі адна з
адной наконт атрыманай інфармацыі. Я атрымоўваю
асалоду ад выканання практыкаванняў па лацінскай
мове, таксама люблю пачытаць дэтэктывы. Увечары
выходжу на шпацыр па Мінску: мне падабаецца
разглядаць будынкі, людзей, як яны апранутыя.
Глеб Ярашук (2 курс):
Шмат чым займаюся, галоўным чынам гуляю,
граю на гітары, заліпаю ў вк. Але галоўнае - працую
на выгоду інтэрната, летась узначальваў КМК - увесь
час арганізоўвалі імпрэзы для нашых студэнтаў, а з
нядаўняга часу - старшыня студсавета “капейкі”.
Вучобе гэта не замінае, замінае ёй толькі лянота!
Бывае, вядома, што нагрузка па-за гістфакам
таксама не маленькая, але заўсёды атрымоўвалася
неяк выкручвацца і знаходзіць час на ўсё. Часам
даводзіцца некаторымі справамі займацца на
нудных парах, ну а так, заўсёды атрымоўваецца
сумяшчаць, затое менш часу застаецца для таго,
каб нудзіцца і тухнуць на месцы! Ад такой нагрузкі
часам і стамляюся, але кажу сабе, што дам рады так яно і выходзіць.
Дзяніс Сілянкоў (3 курс):
Практычна ўвесь вольны час раней траціў на

арганізацыйныя і вучэбныя пытанні групы, а таксама
першакурснікаў, калі быў куратарам. Адметнае
месца займала падрыхтоўка дзетак да турзлёту ў
Анусіна і да факультэцкага Капусніка. Акрамя ўсяго,
прысвячаю вольны час пазанавучальнай дзейнасці
на факультэце, у СтудСаюзе, Савеце Старастаў
і Студэнцкім тэлебачанні БДУ. Калі з’яўляецца
вольная хвілінка – гуляю ў камп’ютарныя гульні,
гляджу відэа і фільмы. На выходных працую па
гаспадарцы на лецішчы. Натуральна, гэта цяжка
сумяшчаць з вучобай. Але здаецца, без усіх гэтых
дзеянняў студэнцкае жыццё становіцца пустым.
Анастасія Баркоўская (4 курс, 6 группа)
Сумяшчаць працу з вучобай цяжка, што бы не
казалі. Па-першае, цяжка эмацыйна пераладзіцца:
ты ўжо не будзеш паспяваць займацца нейкімі
актыўнасцямі ва ўніверсітэце, гэтак жа часта
бачыцца з сябрамі. Але, з іншага боку - гэта
лепшая школа тайм-менеджменту і расстаноўкі
прыярытэтных заданняў.
Ігар Кункевіч (5 курс)
Працую на разнастайных працах ужо з другога
курса. Зараз вырашыў затрымацца на працы
у Макдональсе. На пытанне “ці цяжка гэта”,
адназначна магу адказаць – так! Гэта адбіваецца
і на паспяховасці таксама. Але тут галоўны кошт
пытання: я магу аплаціць сабе навучанне і адкласці
на пачатак дарослага жыцця. Стварыць “падушку
бяспекі”, на якую прызямлюся пасля таго, як мяне
“выкіне” з універа.
Заклікаем ўсіх да актыўнага жыцця, жадаем
заўсёды ўсюды паспяваць і пераканацца ў тым, што
ў студэнцкі дзень памяшчаецца больш за 24 гадзіны.

Каско Вераніка
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Вынікі палявога сезону
У гэтым нумары рубрыка “Археаніка” адзначае свой дзясяты выпуск! У папярэдніх
артыкулах мы асвятлялі найбольш актуальныя археалагічныя навіны нашага факультэта,
як на тэрыторыі Беларусі, так і па-за яе межамі. Спадзяемся, вам спадабалася наша праца.
Заставайцеся з намі, а мы працягваем!
10 верасня адбылося першае ў новым навучальным годзе пасяджэнне
Археалагічнага гуртка. Пад час яго студэнты, выпускнікі і выкладчыкі нашага
факультэта падзяліліся асноўнымі вынікамі летняга археалагічнага сезону
2016 г.:
Курганныя могільнікі Паазер’я
У ліпені гэтага году праводзіліся даследаванні
курганных могільнікаў на тэрыторыі Паазер’я: ля вёсак
Кастыкі Вілейскага раёна і Наўры Мядзельскага раёна.
Раскопкамі кіраваў выпускнік нашага факультэта,
кандыдат гістарычных навук, Мікалай Аляксандравіч
Плавінскі.
Курганны могільнік ля в. Кастыкі зараз налічвае 15
цэлых і 5 пашкоджаных насыпаў. Па меркаванні Я.Г.
Звяругі, могільнік гэты належыць змяшанаму крывіцкадрыгавіцкаму насельніцтву.
Сёлета былі даследаваныя 2 курганы. Адзін з іх
змяшчаў жаночае пахаванне па абрадзе інгумацыі,
аднак, верагодна, курган быў пашкоджаны г.зв. “чорнымі
капальнікамі”; бо на месцы костак тулава ў профілі
выразна прасочваўся перакоп. Ад касцяка захаваўся
толькі чэрап. З пахавальнага інвентару было знойдзена
бранзалетападобнае звязанае скроневае кальцо, што
звычайна характарызуе крывіцкія пахаванні, а таксама
пярсцёнак і кругавы гаршчок. Сам курган быў насыпаны
з культурнага слою селішча, верагодна, V-VI стст.: у
насыпе сустракаліся гліняныя праселкі, фрагменты
ляпной керамікі, а таксама быў знойдзены абломак
каменнай сякеры.
Другі курган, як выявілася, быў у свой час даследаваны
Звяругам.
Курганны могільнік ля в. Наўры з’яўляецца нашмат
большым: па дадзеных на 1934 г. ён налічваў каля 100
насыпаў. Могільнік гэты датуецца канцом X – пач.
XII стст., тут сустракаюцца дрыгавіцкія і крывіцкія
пахаванні, таксама ў пахавальным інвентары выразна
прасочваюцца балцкія ўплывы.
У гэтым годзе тут былі даследаваныя 2 курганы.
Першы змяшчаў 2 пахаванні: па абрадзе інгумацыі і
крэмацыі. Трупапалажэнне не мела інвентару, апрача
кругавога гаршка. У той час як пахаванне па абрадзе
крэмацыі, наадварот, аказалася багатым на знаходкі.
Гэта цікавы факт, бо Я.Г. Звяруга, напрыклад, сцвярджае,
нібыта наўранскія трупаспаленні амаль не змяшчаюць
інвентару. Тут былі знойдзеныя 2 гаршкі (адзін з

якіх захаваўся абсалютна цэлым!), рэшткі касцянога
грабеньчыка, крэсіва, нож і шпілька для вопраткі.
Верагодна, што гэта было мужчынскае пахаванне.
Другі курган змяшчаў жаночае пахаванне па абрадзе
інгумацыі. Тут былі знойдзеныя бранзалет, пярсцёнак і
перакручаная фібула са звярынымі галовамі на канцах.
Раней у Наўрах знаходзілі бранзалеты падобнага стылю,
якія былі прыкметай балцкіх уплываў і атаясамліваліся
з крывічамі.
Сёлетняя экспедыцыя была апошняй у даследаванні
гэтага могільніку. Такім чынам, Наўры сталіся часткай
нашай гісторыі.

			

Вікторыя Макоўская, 3 курс

Асавец
Сёлета экседыцыя асавецкіх тарфянікаў
адзначала сваё 50-годдзе. Гэты год выдаўся
святочным не толькі з-за юбілейнай даты, але і
дзякуючы атмасферы, якая панавала ў лагеры.
Але пра ўсё папарадку. Напэўна не было
такога валанцёра, які б не пахваліўся знойдзенай
“індывідуалкай”. Тут былі і вырабы з косці і рога,
і кавалкі бурштынавых пацеркаў; і падвеска,
зробленая са сківіцы; і кавалак сякеры. У
экспедыцыі даследаваліся не толькі культурныя
пласты. Напрыклад, было высветлена, што ў
джыпе адначасова могуць ехаць 15 чалавек і 1
сабака. Каларыт экспедыцыі надавалі пераходы
праз самаробны паўзатоплены мост, ранешняе
вудзенне рыбы і вуха, эксперыментаванне са
стварэннем керамічных вырабаў і драўлянага
інвентару, а таксама песні ля вогнішча Андрэя
Мельнікава.
Улічваючы, што знаходак на квадратны
сантыметр вельмі многа, гэты ж раскоп буде
даследвацца яшчэ некалькі сезонаў. Сюды
асавецкая экспедыцыя сардэчна запрашае ўсіх
заахвочаных у наступным годзе!
		
Кацярына Дзегцярова, выпускніца
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Паселішча Радасць-2
Наша экспедыцыя пачалася 6 ліпеня ў Мінску
і прадстаўляла сабой практыку першакурснікаў
гістфака. Мы пасяліліся на поўнач ад помніка,
у вёсцы Малыя Мурыны. Адлегласць нашага
лагера ад 2-ух раскопаў (паўночнага і паўднёвага)
складала 500 м. На паўночным раскопе былі
знойдзены рэштка бранзалета жалезнага века і
развал гаршка. На паўднёвым раскопе знойдзены:
фібула жалезнага века, крамянёвы наканечнік
і шэраг аб’ектаў. Шмат было керамічных і
крамянёвых вырабаў. З-за недахопу часу паўднёвы
раскоп быў закансерваваны. Таксама ў палявых
умовах ішла апрацоўка матэрыялу (абмыўка і
шыфроўка). Амаль ўсе першакурснікі засталіся
задаволенымі практыкай, якая скончылася 26
ліпеня.

Крыстэсіашвілі Сергій, 2 курс

Белавежская Пушча
У гэтым годзе працягнуліся працы па стварэнні
скансэна ў Белавежскай Пушчы. Даследаванні
праводзліся на 4-х помніках археалогіі. У работах
прымалі ўдзел валанцёры нашага факультэта і
студэнты Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, а
таксама сын Дзеда Мароза.
Даследаванні некалькіх помнікаў праводзілася
адначасова. Сярод знаходак - фрагмент бронзавай
падвескі, крэмневыя вырабы: долаты, яніславіцкія
вастрыі,
трапецыі,
камарніцкі
трохкутнік,
фрагменты наканечнікаў стрэл, фрагмент выраба з
“шакаладнага” крэменю. На адным з помнікаў сярод
іншага быў знойдзены скарб нуклеусаў і каменны
адбойнік. У меньшым аб’еме сустракалася кераміка.
Уключэнню ў вывучэнне тутэйшага жыцця
не толькі ў мінулым, але і ў сучаснасці, спрыялі
прагулкі па запаведніку, наведванне музея
прыроды, дзе ў тым ліку прадстаўлены экспазіцыі з
артэфактамі каменнага і бронзавага вякоў, муляжы
старажытных людзей, іх жытлы і прылады працы.
Аднак найбольшы адбітак старажытнасці ў розумах
удзельнікаў экспедыцыі, на шэрагу са знойдзенымі
падчас раскопак артэфактамі, пакінула невялікая
рэканструкцыя дзейнасці старажытных людзей, у
якой былі змадэляваныя міжпляменныя канфлікты
і бітвы за жыццёва важныя рэсурсы.
Працы ў Пушчы запланаваны яшчэ на некалькі
гадоў, і ў экспедыцыі будуць рады новым удзельнікам!

Прыстаўка Іван, 5 курс

Раскопкі Ільянскай гуты
З 20 чэрвеня па 4 ліпеня ў в. Ілья Вілейскага раёна
праводзіліся раскопкі ўнікальнага для беларускай
археалогіі помніка – гуты (шкларобчай мануфактуры)
другой паловы XVIII – пачатку XIX стст. (кіраўнік
– выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных
гістарычных дысцыплін П.С. Курловіч-Бяляўская).
Гута была заснавана графамі Салагубамі і належыць
да ліку магнацкіх прадпрыемстваў, на якіх працавалі
прыгонныя сяляне.
У ходзе даследаванняў была выяўлена частка

канструкцыі печы і рабочая пляцоўка – глінабітная
падлога, дадаткова ўмацаваная цэглай. Сама
майстэрня, магчыма, мела сцены з тонкіх драўляных
жэрдак. Па-за межамі прадпрыемства змяшчалася
вялізная яма, у якой знойдзена вялікая колькасць
побытавага смецця, у тым ліку костак жывёл і
рыб, вывучэнне якіх дазволіць вызначыць рацыён
работнікаў гуты, а таксама керамічны посуд (у тым
ліку поўныя формы сасудаў) і разнастайныя адыходы
вытворчасці. Да ліку найбольш цікавых знаходак
належаць фрагменты інструментаў шкларобаў, а
таксама прадметы, якія даюць уяўленне аб тэхналогіях,
якія выкарыстоўваліся майстрамі-шкларобамі.
Час існавання гуты пацвярджаецца выяўленымі на
раскопе манетамі, пераважна адчаканенымі ў 17301740-я гг. Раскоп быў закансерваваны, даследаванні
на помніку працягнуцца ў наступны мгодзе. Таму ў
студэнтаў гістарычнага факультэта ёсць магчымасць
паўдзельнічаць у непаўторных раскопках гасціннага
маляўнічага мястэчка Заходняй Беларусі.

Курловіч-Бяляўская Паліна, выкладчык

Раскопкі на Сертэе
У ліпені-жніўні 2016 г. на тэрыторыі Смаленскай
вобласці адбывалася комплексная ПаўночнаЗаходняя экспедыцыя Эрмітажа, у якой прымалі
ўдзел, у якасці валанцёраў, студэнты гістарычнага
факультэта БДУ. Раскопкі Сертэйскага археалагічнага
комплексу праводзяцца ўжо не першае дзесяцігоддзе
ў Веліжскім раёне. Шмат гадоў раскопкамі на гэтым
помніку кіруе А.Н. Мазуркевіч.
У гэтым годзе даследаваўся, багаты на знаходкі,
помнік неалітычнага перыяду Сертэя-2. Калісьці
гэта было рыбацкае паселішча на беразе ракі
(якая, дарэчы, цячэ і дагэтуль). Цяпер жа ж помнік
часткова знаходзіцца пад тоўшчай вады, а часткова
затарфаваны. Гэта і забяспечыла надзвычай
добрую захаванасць матэрыялаў (косць, дрэва,
вяроўкі), якія пры звычайных умовах не даходзяць
да археолагаў. Акрамя раскопак наземнай часткі
помніка, здзяйсняліся падводныя даследаванні бліз
ракі Сертэі. За час экспедыцыі былі закладзены
яшчэ тры раскопы ў лесе, у ходзе вывучэння якіх
выявілі майстэрню па расшчапленню крэменю эпохі
мезаліту.
Таксама на базе раскопак была арганізавана
летняя школа археалогіі, у рамках якой чыталіся
лекцыі замежных спецыялістаў. Помнік Сертэя-2
цешыў сваіх даследчыкаў бурштынавымі гузікамі,
драўлянымі вёсламі, крэмневым інвентаром і
мядзвежай сківіцай. Аднак, гэта толькі малая частка
знаходак, якія былі знойдзены пад і над вадой гэтым
летам. Дзіўная прырода, багацце знаходак, мяккія
расійскія дарогі і добрая кампанія будуць чакаць ўсіх
тых, хто прыедзе на Сертэю ў наступным годзе.

Кісялёва Лізавета; Сахончык Алег, 4 курс

Прыстаўка Іван
Курловіч-Бяляўская Паліна
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Сага об истфаке: если смеяться – то по-доброму
Жизнь на факультете – это не только лекции
и семинары, КСРы и лабораторные. Это еще и
прекрасные люди, с которыми весело и грустно,
скучно и смешно, азартно и спокойно. Это люди,
которые умудряются вляпаться в тысячи историй,
о которых говорят, которых любят. Не всегда мы
успеваем уследить за невероятным потоком событий,
проносящимся по истфаку едва ли не каждый день.
Но достать нужную информацию, эдакое досье –
совсем не проблема. Кто-то считает иначе? Тогда вот
вам адрес: https://vk.com/histfac_saga
Удивительный мир факультета, слегка подогретый
юмором, приправленный сарказмом и поданный на
блюдечке с исторической каемочкой – это Сага об
истфаке.
Давайте заглянем по ту сторону монитора и
познакомимся с отцами-основателями Денисом
Силенковым и Дедковым Виктором.

Доброго времени суток, предствьтесь, пожалуйста,
факультету, и кому же из вас приналежит идея создания
группы, и почему “сага”, а не, например, “легенда”?

Д: Ну что ж. Зовут меня Дениска Силенков,
сын Владимиров, менский тысяцкий. Помогаю
доблестному боярину Дедкову, описания потешные
создавая. Идея принадлежит Виктору. Думаю, будет
лучше, если он сам расскажет про это.
В: Идея возникла спонтанно. Музой, если можно так
выразиться, выступил Денис - случайно наткнулись
на довольно эпическую по ракурсу и композиции
фотографию (первый пост в группе) с ним. Сразу
появилась ассоциация со Скандинавскими ярлами:
сначала просто отфотошопили, а потом и описание
в голову пришло - так и родилась “Сага о истфаке”.
Почему “Сага”, а не “легенда”? Ну, по-нашему это
звучит солиднее. Ну, а вообще, мы стараемся, как-бы,
писать хронологию, летопись, истфака, а не легендурассказ.

В: Да и с Андреем Кимбаром пост получил должное
внимание.

Будут ли истории о преподавателях?

Д: Были и такие мысли [насчет преподавателей].
Но, мы сошлись на том, что пока что эту тему
мы затрагивать не будем, т.к. шутить над
преподавателями, пусть даже и в безобидной форме,
в какой-то степени будет неуважительно с нашей
стороны.

Всем известно, что есть еще один источник
истфаковской информации - HistFuck!Crew, как у вас
обстоят дела с этой закрытой группой, считаете ли вы
ее своим конкурентом?

Бывали ли случаи, когда кого-то остро задевали
ваши шутки?

Д: Хе-хе, хороший вопрос! Отношения у нас
хорошие, сотрудничаем. Благодаря им, возможно,
мы и добились некоторых успехов на начальном
этапе. Мы же постараемся не остаться в долгу.
По поводу конкуренции - несомненно что-то
подобное возможно есть. Но даже если и есть, то
это конкуренция здоровая, т.е. идет на пользу и
нам и им, заставляя создавать более интересный и
качественный контент.
В: Ну, с Денисом не соглашусь. Конкуренции,
особо, нет, так как мы действуем в разных полях
юмора, можно так сказать, ну, и целевая аудитория,
все-таки разная, наверное.

Какую из ваших историй, считаете наиболее
удачной?

В: Развивать собираемся, немного расширив
деятельность, скорее всего. Новые рубрики,
освещение, через призму атмосферы паблика, какихнибудь знаменательных событий и свежих новостей,
что мы и начали постепенно делать, запустив
эпическое сражение групп, где в бой пошла даже
накрутка голосов.

В чем вы находите вдохновение для ваших историй?

В: Генератора идей, как такового, в принципе, нет.
Обычно, мы просто находим событие и фотографию
кого-нибудь, что друг другу близки по духу. По
факту, колодцем идей служат наши подписчики и их
фотографии.
Д: Да и вообще в целом сам факультет с его
студентами и неповторимой атмосферой.

Д: Насчет острых шуток - конечно, в ходе
раздумываний возникают подобные мысли. Но
никаких обидных картинок или слов мы не допускаем
и допускать не будем. Ибо считаем, что веселить
публику, задевая в свою очередь, чьи-то чувство –
некрасиво. Поэтому, если смеяться – то по-доброму.
Д: конечно, прежде всего хочется назвать пост
с голосованием в преддверии турслета в Анусино,
стилизованный под WWI. Затем, наверное, стоит
сказать об истории про конкисты Ингель Пеганос и
ее 6-й эскадре музейщиков.

Как планируете развивать «Сагу об истфаке»?

Спасибо за интервью. Будем ждать от вас новых
историй о жизни на лучшем факультете!

Свенцецкая Таццяна
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“Камяніца 2016” - выканана!
Драўляныя арэлі, прыгажуні ў нацыянальнай вопратцы, народныя спевы і добрае
надвор’е, якое не сапсаваў нават спадар Пярун - на фолк-фэсце “Камяніца”
забаўлялак. Майстар- класы па вырабе
разнастайных рэчаў з саломкі, стральба з луку,
пакатушкі на кані ды поні -для самых маленькіх,
рамёствы ганчарныя ды кавальскія - усё гэта
разам з выставамі ад беларускіх мастакоў
(Анны Сілівончы, Васіля Пешкуна, Алеся
Пушкіна) і музычнай праграмай стварыла
асаблівы, душэўны настрой
фестывалю.
Хэдлайнерам сёлетняй “Камяніцы 2016”
стаў гурт “Троіца”, які ўжо зрабіў вялікі тур
па еўрапейскіх фестывалях, ды вярнууся ў
Беларусь, каб парадваць тутэйшую публіку
як добра вядомымі песнямі, так некаторымі
прэм’ерамі. Акрамя таго, наведвальнікаў
віталі сябры з Украіны – гурты “Тарута”
Беларускі скансэн – Музей народнай і “Оле Луколе”, з Расіі- Інна Жаланная, і
архітэктуры і побыту - зноў стаў пляцоўкай свае брутальныя хлопцы з гурта “Рэлікт”.
для самага маштабнага беларускага фолкфестываля “Камяніца”, які распачаўся 10
верасня а 13 гадзіне і працягваўся да самага
вечара. З кожным годам фестываль прываблівае
ўсё большую колькасць наведвальнікаў і
вымушае арганізатараў прыкладваць усё
больш намаганняў, вышукваючы новыя
спосабы задавальнення публікі. Калі дзеці
гатовыя цешыцца ўжо адной магчымасцю
паваляцца ў сене, ды пакідацца ім адзін
у аднога, больш пераборлівая дарослая
аўдыторыя патрабуе нечага незвычайнага.
Такой прыемнай падзеяй сёлета стала
традыцыйные беларускае вяселле, абрад
якога ладзіўся паводле этнаграфічных запісаў,
зробленых у в. Лявонпаль яшчэ ў далёкім
1969 г. Напярэдадні фэсту на старонках у сацсетках быў распачаты конкурс на лепшую пару,
Прыемнай навіной сёлетняй “Камяніцы”
адной з умоў якога быў аб’яўлены сур’езны стала
сумеснае
выкананне
беларускай
намер закаханых. Найвастрэйшая барацьба “Купалінкі”, якое зрабіла наведвальнікаў
распачалася паміж трыма парамі, пераможцамі па-сапраўднаму
адзіным
цэлым.
з якой, дзякуючы галасаванню, выйшлі Яўген і
Хочыцца верыць, што такі “Спеўны
Андарка. І песні спявалі, і музыкі на скрыпках сход” будзе ладзіцца і далей, і стане добрай
гралі,і беларускае застолле з нацыянальнымі традыцыяй фестывалю. А ўсім, хто яшчэ
стравамі пакаштавалі, і лаву напрыканцы не пазнаеміўся з оупэн-эйрам “Камяніца”
вяселля зламалі. Усё было і цікава, і пазнавальна, , раім завітаць на яго ў наступным годзе!
і сардэчна. За што асаблівую падзяку трэба
выказаць
Беларускаму
этнаграфічнаму
Шылак Таццяна
таварыству і
,канешне, самім маладым.
Дарэчы, акрамя сена было і шмат іншых
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Нішто так не дапамагае ў цяжкія навучальныя будні, як гумар. Ды і наогул, да любых
жыццёвых сітуацый трэба ставіцца з пэўнай доляй іроніі і сарказму, як гэта робяць
нашыя паважаныя выкладчыкі.

		
		
		

Перзашкевич О. В.:
1) Этобылобытакжестранно,какеслибывыоткрыли“Советскую
Беларусь” и увидели там клинописный текст.
2) Ну скажите уже что-нибудь. Пулемет как стимул образовательного
процесса.

Сидорцов В.Н.
1) Девушки, вы должны осторожно выбирать себе мужика!

		

Макаревич В.С.
1) Педуніверсітэт вырашыў БДУ па старажытнасці пераплюнуць. Але
мы ведаем, адкуль у яго ногі растуць.

Ларионов Д.Г.
1) Лидер занял столицу и Предмехиковье.
Шупляк С. П.:
1) Ну, и почему молчание? Вы что, все в БРСМ состоите? Ни «да», ни «нет»
сказать не можете.

		

Шкутник И.В.
1)
Вы уже на 4 курсе. У вас уже должны быть зубы.

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: nika.hist@gmail.com
Web: http//hist.bsu.by/studentam/pressa.html
Група ў “Вконтакте” : http://vk.com/public_nica

Галоўны рэдактар:
Вераніка КУЧУК
Нам. галоўнага рэдактара:
Вераніка КАСКО
Заснавальнік: Студэнцкая Рада
па якасці адукацыі гістарычнага
факултыта БДУ
Дызайн і верстка:
Іван ПРЫСТАЎКА
Карэктары:
Вераніка Васільева
Вікторыя Макоўская
Артур Кандраценка

Распаўсюджваецца на правах
унутранага карыстання
(бескаштоўна)

Меркаванні аўтараў могуць
не супадаць з пазіцыяй
рэдактараў.

