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Вось і прыйшла вясна.

Студэнты
захоплены
курсавымі
работамі
і
дыпломамі, але адпачываць
таксама трэба. Студэнцкі саюз
у чарговы раз падрыхтаваў
маштабнае мерапрыемства,
якое актыўна абмяркоўвалі
студэнты пачынаючы з
лютага.
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«Трохі пра ўсё, і ўсё аб нямногім»
Немагчыма не заўважыць усмешку і добрыя
светлыя вочы Цяпловай Валянціны Анатольеўны,
дацэнта кафедры гісторыі Беларусі новага і
навейшага часу. Валянціна Анатольеўна працуе
на гістарычным факультэце больш за сорак гадоў.
Чалавек з неверагодным лёсам, багатым жыццёвым
вопытам і рознабаковымі інтарэсамі ў гісторыі.
Успаміны і гісторыя жыцця выдатнага выкладчыка,
якія адкрываюць нам дзверы ў эпоху 70-80-х гадоў
роднай альма-матар. Што ж хаваецца за папярэднімі
пакаленнямі і ці адбыліся кардынальныя змены на
гістарычным факультэце?
- Валянціна Анатольеўна, добры дзень! Вы
нарадзіліся і вучыліся ў Ніжнім Ноўгарадзе. Як так
склалася, што ўжо на працягу больш за трыццаць
гадоў Вы выкладаеце ў сценах нашай альма-матар?
- Усё пачалося ў далёкім 1976 годзе. Мой муж,
вядомы гісторык Ігар Вацлавіч Аржэхоўскі,
ураджэнец
Мінска,
атрымаў
прапанову
ўзначальваць кафедру гісторыі СССР (дасавецкага
часу) на нашым факультэце. Мне таксама
давялося пераехаць з ім. У адпаведнасці са
сваёй спецыялізацыяй (новы час) я апынулася
на кафедры гісторыі БССР! У 1994 г. кафедра
падзялілася, і я пачала сваю працу на кафедры
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, чаму
вельмі рада. Так з 1976 г. я цалкам акунулася ў
гісторыю Беларусі XIX стагоддзя і сёння, як і ў
70-я гг, мне цікавы гістарычны шлях і спецыфіка
развіцця Беларусі, якая стала для мяне другой
Радзімай.
- Вы прыехалі ў зусім іншы горад, вакол Вас усё
значна змянілася. Перад Вамі адкрывалася зусім
новая гісторыя іншай краіны. Ці не было Вам цяжка
ў першы час?
- Не буду хаваць, вядома, было нялёгка. Курс
гісторыі Беларусі мне быў невядомы. І, каб увайсці ў
гэты курс, зразумець тое агульнае, што аб’ядноўвае
гісторыю Беларусі з гісторыяй сумежных краін,
і тое асаблівае, што робіць яе самабытнай,
непадобнай на іншыя краіны, акрамя даследчай
і вучэбнай літаратуры, неабходна акунуцца ў
крыніцы. Я скрупулёзна і метадычна вывучала
летапісы, мемуарную літаратуру, заканадаўчыя
акты і г. д. Гэта дало добры вынік – засваенне
курсу «Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі XIX –
пачатку XX стагоддзя», які і па гэты дзень чытаю
на III курсе для студэнтаў, якія спецыялізуюцца
на нашай кафедры. Асабліва шмат для разумення
гістарычнага лёсу ў краіне дае мемуарыстыка.

Толькі праз мемуары можна адчуць спецыфіку
часу, «водар» эпохі. Так павольна, паступова праз
вывучэнне крыніц я засвоіла курс гісторыі Беларусі.
І сёння мне здаецца, што я ўсё жыццё займалася
толькі гісторыяй Беларусі. У канцы 80-х – пачатку
90-х гг. мне адчынілася зусім новая праблематыка,
якая была недаступная ў 1970-я гады, - царкоўная
гісторыя.
- Чаму Вы зацікавіліся менавіта царкоўнай
гісторыяй?
- Гісторыя – з’ява мнагамерная. Ёсць гісторыя
палітычная, эканамічная, этнічная, гісторыя
культуры. Ёсць і іншыя напрамкі. Гісторыя царквы
доўгія гады была выкінута з сістэмы гістарычных
ведаў. У той жа час зразумець гісторыю любой
краіны па-за царкоўнага кантэксту немагчыма.
Асабліва, як мне здаецца, гэта тычыцца гісторыі
нашай краіны. Напрыклад, уявіць палітычнае
развіццё і культуру Беларусі XVII – XIX стст., не
ведаючы прычын, ходу і наступстваў Берасцейскай
царкоўнай уніі, немагчыма. Нельга зразумець
царкоўнае жыццё насельніцтва беларускіх зямель,
калі не ведаць зместа Гарадзельскага прывілея
1413 г. Такую ж сувязь можна выявіць і ў гісторыі
Старажытнага Усходу або сярэднявечнай Еўропы.
Бачыце, як усё ўзаемазвязана і пераплецена
ў гісторыі? Таму, гісторыю варта вывучаць у
комплексе. Толькі тады яна будзе больш зразумелая
нам і дасць магчымасць бліжэй наблізіцца да
ісціны.
- Ваша выкладчыцкая дзейнасць пачалася з 1970х гадоў. Перад Вашымі вачыма прайшла вялікая
колькасць пакаленняў студэнтаў. Якія былі студэнты
ў 70-80-я гады? Ці адчуваўся той ўплыў Захаду і
падзей, якія адбываліся ў суседніх рэспубліках
СССР?
- Студэнты 70-х – першай паловы 80-х гг. былі
непадобныя на студэнтаў другой паловы 80-х –
90-х гг. У тыя часы гістарычны факультэт быў
адным з найбольш прэстыжных факультэтаў
краіны, даваў магчымасць працы ў розных
партыйна-дзяржаўных структурах. Студэнты
гістарычных факультэтаў арыентаваліся на кар’еру
партыйных босаў. Таму ў прафесійнай гістарычнай
падрыхтоўцы дамінавала гісторыя КПСС. З
пачатку перабудовы на факультэт прыйшоў іншы
студэнт, арыентаваны на паглыбленае вывучэнне
гістарычных працэсаў, спасціжэнне ісціны. Перад
маімі вачыма паўстала новая аўдыторыя. Аднак,
тыя, што шукаюць, студэнты былі заўсёды.
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Цікавасць да Захаду і сумежных краінах была вельмі
вялікая, хоць асабіста я з’яўляюся прыхільніцай да
зразумення каранёў сваёй айчыннай гісторыі, у
якой ёсць і «павевы» Захаду, і «павевы» Усходу.
- Валянціна Анатольеўна, ці сапраўды так
мяняюцца пакаленні студэнтаў, няўжо ёсць такія
значныя змены паміж студэнтамі тых часоў і
сённяшняга дня?
- Сённяшні студэнт ад 1 да 5 курса адрозніваецца
нейкай асаблівай цікаўнасцю. Хоць на мяжы 1990-х
– 2000-х гг. з’яўляліся студэнты, зусім выпадковыя
на факультэце. Назаўжды запомніла адзін курс, які
доўга не ўдавалася «абудзіць» падчас лекцыі. Каб
прыцягнуць увагу да вывучэння гісторыі культуры
Беларусі першай паловы XIX ст., я папрасіла дастаць
са сваіх кішэняў і ўважліва разгледзець купюру ў
тысячу рублёў. Памятаю, як аўдыторыя заціхла,
але рукі ў кішэню пацягнуліся. Са здзіўленнем
самыя знаходлівыя адказалі: «Букет». Тады я
працягнула, што перад імі – не проста «букет», а –
нацюрморт выдатнага беларускага мастака Івана
Хруцкага, распавяла яго біяграфію. На экзамене
аб Хруцкім ведалі ўсе. Сёння такіх студэнтаў ужо
няма, а палотны І. Хруцкага ведаюць без падказак!
Эвалюцыя ведаў ідзе па нарастальнай! Ад працы
са студэнтамі 2 і 3 курсаў адчуваю пачуццё
задавальнення.
- Якая была атмасфера ў 70-80-я гады і ці адбыліся
кардынальныя перамены ва ўніверсітэце і на
гістарычным факультэце?
- На факультэце, перш за ўсё, заўсёды была
плённая рабочая абстаноўка. Ніхто не перашкаджаў
займацца тым, што для яго цікава і важна. Гэта
пачуццё свабоды і ўпэўненасці з’яўляецца той
атмасферай, якая заўсёды лунала ў сценах нашага
факультэта і сёння з’яўляецца вызначальнай.
Пачатак 90-х, на мой погляд, прынёс шмат
пазітыўнага ў развіццё факультэта: з’явіліся новыя
асобы выкладчыкаў, новыя лекцыйныя курсы
і спецкурсы. Традыцыі, закладзеныя на стыку
стагоддзяў, развіваюцца і па сённяшні дзень. Гэта –
асаблівы факультэцкі дух даследчай свабоды!
- Валянціна Анатольеўна, раскажыце, калі ласка,
пра выкладчыкаў, даследчыкаў, якія ўражвалі
Вас і аказалі ўплыў за час працы на гістарычным
факультэце.
-Немагчыма не згадаць А. П. Ігнаценку, які не
толькі ведаў і разумеў, але і адчуваў гісторыю.
Часта пасля заняткаў на вячэрнім аддзяленні я
заставала Аляксандра Пятровіча на кафедры.
Ён не спяшаўся дадому. У нас завязваліся доўгія
гутаркі па розных перыядах гісторыі Беларусі,
Расіі, часцей за ўсё па сярэднявеччу. У гэтых
размовах ён выказваў пазіцыі, з якіх ніколі не

выступаў публічна. У пэўнай ступені ў нас узніклі
даверныя адносіны. Выкладчыцкі склад гістфака ў
70-80-я гады, калі працавалі такія слупы гісторыі,
як Л. М. Шнеерсон, Г. М. Ліўшыц, В. У. Чапко, Э.
М. Загарульскі, выклікаў пачуццё захаплення.
Гэта была школа, у прадстаўнікоў якой можна
было вучыцца. Веды і прафесіяналізм гісторыкаў,
якія мяне атачалі на працягу ўсяго часу працы
на факультэце, дапамаглі мне выпрацаваць свае
ўяўленні па ўсіх дыскусійных пытаннях гісторыі.
- Ці прымалі Вы ўдзел у канферэнцыях і
ці падтрымліваеце сувязі з іншымі ВНУ і
арганізацыямі?
- Удзел у канферэнцыях - неад’емная частка
прафесійнай дзейнасці любога гісторыка. На
працягу многіх гадоў я падтрымліваю сувязі з
Санкт-Пецярбургскім і Маскоўскім універсітэтамі.
За час работы на гістарычным факультэце
ўсталяваліся блізкія кантакты з універсітэтам у
Беластоку і Кіеўскай духоўнай акадэміяй.

- Валянціна Анатольеўна, што б Вы пажадалі
маладому пакаленню з пазіцыі таго вопыту, які Вы
набылі на працягу жыцця?
- Калі зыходзіць з вопыту тых гадоў, якія
засталіся ў мінулым, я б параіла маладому
пакаленню гісторыкаў быць сумленнымі ў навуцы,
ніколі не прытрымлівацца шляху кан’юнктуры,
не праводзіць свае дні марна. І яшчэ, я б пажадала
маім слухачам, хутчэй звярнуцца да асэнсавання
Бога. Гэта дасць зусім іншы падыход у пазнанні
быцця. Жыццё, аказваецца, пралятае так хутка,
што яго проста не заўважаеш! Каб не было
«пакутліва балюча за дарэмна пражытыя гады»,
шануйце кожны момант свайго жыцця!

Лугіна Яўгенія
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Вечна жыві, беларуская мова!!!

Колькі чалавек ведае моў, столькі жыццяў у яго ёсць. Аднак мова свайго народа заўжды
павінна быць даражэй за іншыя. Мы распыталі частку выкладчыкаў і студэнтаў нашага
факультэта, якія ў паўсядзённым жыцці размаўляюць на беларускай мове, аб тым, як
распачаўся іх беларускамоўны шлях і што можна зрабіць, каб пашырыць ужыванне
беларускай мовы ў нашай краіне… Працяг артыкула, які быў абяцаны ў тым месяцы.
Артур Кандраценка (студэнт
4 курса)
Размаўляю
па-беларуску
каля шасці гадоў. Натхненнем
для мяне сталі індывідуальныя
заняткі
з
цудоўным
настаўнікам
беларускай
мовы. Потым я ўглыбіўся ў
вывучэнне роднай мовы і
літаратуры. Тым больш, яшчэ
з маленства я чуй ад сваёй
бабулі прыгожыя песні пабеларуску, якія таксама
адыгралі значную ролю ўстанаўленні маёй
беларускасці. І да гэтага часу выключна
размаўляю на ёй. На гістарычным факультэце
ёсць добрая магчымасць вучыцца на роднай
мове, дзякуючы нашым выкладчыкам, якія
таксама нас натхняюць. На маю думку, кожны
чалавек сам здольны вырашыць на якой мове
яму размаўляць.
На пашырэнне беларускай мове ў грамадстве
ўплываюць розныя рэчы: шыкоўныя паказы
кінафільмаў на роднай мове, чытанні вершаў пабеларуску консуламі замежных краін, першая
беларускамоўная песня ад гурта “NAVI” на
Еўрабачанні – такія рэчы даюць добры стымул
для пашырэння ўжывання нашай прыгожай і
мілагучнай мовы.
Віталь Сяргеевіч Макарэвіч
(дацэнт, кандыдат гістарычных
навук)
Беларуская
мова
была
заўсёды са мной, з дзяцінства.
Хоць я вырас у горадзе, з
ранніх гадоў ездзіў у вёску.
Мой дзед размаўляў, калі не
літаратурнай, то на вельмі
блізкай
да
літаратурнай
беларускай мовай. Мне было
гадоў 5 і мы з бацькам і дзедам
ехалі з сенакоса на возе.
Я дзеду кажу: “Дед, дай мне за вожжи коня
подержать”. А дзед на мяне паглядзеў і кажа:
“Гэта не вожжы, гэта лейцы”. І я так быў абураны
тым момантам, што як жа ж так можа быць, я ж
са школы ведаю, што гэта назаваецца «вожжи».
Гэта быў той момант, які я запомніў на ўсё сваё
жыццё. Прыйшло ўсведамленне, што ў школе нас
не вучаць мове нашых продкаў, што паміж мной і

маім дзедам з-за гэтага ляжыць моўная пропасць,
створаная штучна. І гэты момант паўплываў на
тое, што я стаў цікавіцца беларускай мовай. У
савецкі час як прадмет яна выкладалася ў школе
толькі з 3-га класа. І вось я вырашыў, што буду
яе вучыць каб лісты дзеду на вёску па-беларуску
пісаць.
Калі ўжо ў школе вучыўся, то гэта цікавасць
яшчэ больш праявілася. Заўсёды былі добрыя
адносіны з выкладчыкамі беларускай мовы. Пісаў
без праблем, карыстаўся мовай ужо ў школе, бо
тады якраз у пачатку 1990-х пачалі гісторыю і
геаграфію Беларусі ва ўсіх школах выкладаць пабеларуску. А пасля паступіў ва ўніверсітэт і тут
з’явілася шырокае кола сяброў, якія размаўлялі
па-беларуску. Усё жыццё беларуская мова са
мной.
Лекцыі я чытаю ва ўніверсітэце на беларускай
мове, і студэнты іх успрымаюць цудоўна, вялікіх
праблем з разуменнем мовы не ўзнікае. Многія
студэнты адказваюць на беларускай мове.
Аднойчы нават адзін студэнт з мехмату напісаў
мне ліст з падзякай за тое, што ён вось толькі
зараз, дзякуючы нашым заняткам, зразумеў
вартасць беларускай мовы і што дзякуючы
гэтаму ён стаў бліжэй да сваёй дзяўчыны, якая
вельмі любіць беларускую мову. Вось такі быў
ліст кранальны і вельмі прыемны для мяне.
Галоўнае, каб беларуская мова была ў сэрцы і ад
яго ішла ў розум. Канешне, мова – гэта ў першую
чаргу сродак зносін, і я глыбока перакананы, што
першаснае не тое, на якой мове мы гаворым, а
тое, што мы гаворым. Чалавечыя якасці не мовай
вызначаюцца, але чалавек, які паважае сябе і
свой народ абавязкова прыкладзе намаганні, каб
ведаць мову сваіх продкаў.
Канешне, трэба пашыраць кола выкарыстання
беларускай мовы, бо, калі гаварыць не будзеш,
ніякія дырэктыўныя метады не павялічаць сферу
яе выкарыстання. Акрамя таго, усе людзі ўзаемна
адзін на аднаго ўплываюць, і калі ты чуеш, што
людзі гавораць па-беларуску, то і ў цябе яшчэ
больш з’яўляецца жаданне размаўляць на мове
продкаў, берагчы і цаніць сваё.
Кацярына Маціеўская (студэнтка 1 курса)
Беларуская мова мне дазваляе адчуць
прыналежнасць да свайго народа, якому
ёсць чым ганарыцца за сваю шматгадовую
гісторыю. Валоданне мовай дае мне магчымасць
азнаёміцца з геніяльнымі творамі беларускіх
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класікаў, пашырыць свой
кругагляд.
Галоўнай
жа
праблемай беларускай мовы,
на мой погляд, з’яўляецца
тое, што ў свядомасці значнай
колькасці беларусаў яна
з’яўляецца непаўнавартаснай
мовай. І для таго, каб змяніць
такую сітуацыю неабходна
ў першую чаргу выхоўваць
дзяцей на мове, пашырыць
колькасць школ з навучаннем
на беларускай мове, часцей
выкарыстоўваць
у
сродках
масавай
інфармацыі.
Максім
Міхайлавіч
Чарняўскі (старшы навуковы
супрацоўнік аддзела археалогіі
першабытнага
грамадства
Інстытута
гісторыі
НАН
Беларусі)
Беларуская мова ў мяне
першая, бо я нарадзіўся ў
беларускамоўнай сям’і. Тата археолаг, маці - дзіцячы лекар.
Адныя з першых дзіцячых
успамінаў - гэта як я, малы, у
нядзелю прачынаўся і бег у
пакой да бацькоў, залазіў да іх у ложак і мы
гулялі з татам у “Перакладчыка” - ён называў
мне словы па-руску, а я стараўся казаць іх пабеларуску. Хоць было цяжкавата - бо двор,
садок, а пасля школа былі рускамоўнымі.
Даводзілася карыстацца абедзьвюма мовамі,
не заўсёды паспяхова. А яшчэ была вёска пад
Мядзелем, дзе жылі бабуля з дзядулям. А
мова ж там была ў вяскоўцаў, народжаных да
вайны - чысцюткая, натуральная, як дыханне.
У 80-я ўся Мядзельшчына яшчэ размаўляла
па-беларуску. Вось адтуль, з сям’і, ад бацькоў і
ад дзядулі з бабуляй, і ўсмакталася беларуская
мова. У старэйшай школе, за Савецкім Саюзам
было цяжкавата. Пачуваўся белай варонай. Ды
так і адносіліся. Як вынік, і навука не ішла. Але
з атрыманнем незалежнасці нашай краінай я
якраз паступіў у Беларускі гуманітарны ліцэй
пры БГАКЦ. Вось з таго часу ўжо вольна можна
было размаўляць па-беларуску і не толькі дома,
бо “свае” ўжо былі навокал - і настаўнікі, і
аднагрупнікі. А далей быў гістарычны факультэт
БДУ, куды паступіла шмат маіх аднагрупнікаў
(1993 год). У нас было 4 беларускамоўныя групы
на курсе і 1 рускамоўная! Каля 80-і чалавек на
плыні. Абсалютная большасць лекцый - пабеларуску. Дайшло было нават да таго, што
я, зусім не карыстаючыся рускай мовай на
працягу амаль пяці гадоў, нават не здолеў пры
неабходнасці перакладаць палякаў на рускую
падчас адной паездкі ў Азербайджан. Сапраўдны
шок быў :) Давялося мэтанакіравана звяртаць

увагу на рускую мову, бо мовамі неабходна
валодаць. Чым больш іх чалавек ведае, тым
больш развітым становіцца яго розум, тым
больш павагі ён мае да сябе і выказвае да іншых.
Што ж да пытання паляпшэння моўнай
сітуацыі... Для пачатку варта ўвесці сапраўднае,
а не дэкларатыўнае двухмоўе. Каб ва ўсіх сферах
жыцця ў шэраговага абывацеля была мажлівасць
выбіраць зручную яму мову камунікацыі. Каб
бланкі ў банках, медыцынскія карткі ў бальніцах,
склад прадуктаў у крамах былі і на рускай, і на
беларускай мове. Каб і суддзя, і інструктар па
ваджэнню, і лекар, і чыноўнік пераходзілі на мову
“кліента”, а не наадварот. У прынцыпе, нават
гэтага ўжо будзе дастаткова, каб беларуская мова
заняла сваё ганаровае месца ў грамадстве.
Кацярына Пышкала (студэнтка 1 курса)
Я пераходзіла на беларускую мову час ад часу,
а больш ці менш пастаянна стала размаўляць,
можа, з верасня—кастрычніка мінулага года,
так што зусім нядаўна. Напэўна, на гэта не
паўплывала нічога асаблівага і адначасова ўсё
па дробязі — паступова гэта выйшла само
сабой, і ўвогуле гэта ж проста наша мова, не
думаю, што гэта павінна быць нечым адметным.
Мне здаецца, што беларуская мова прайшла
столькі кропак незвароту, што яе ўжо цяпер
трэба выкладаць у школе не як родную, а як
замежную. Таму для пашырэння ўплыву мовы
ў нашай дзяржаве пажадана вярнуць яе адзінай
дзяржаўнай і пашырыць адукацыйны працэс на
беларускай мове.
Алег Русін (студэнт 3 курса)
Мой шлях да беларускай
мовы пачаўся з 10 класа, 2013
год. Гэта было звязана з удзелам
у алімпіядзе па гісторыі. Там
я знайшоў людзей, якія не
саромеюцца размаўляць пабеларуску. Пасля паступлення
на гістфак мая цікавасць да
беларускай мовы ўзрастала з
кожным днём, але пры гэтым
да 22 траўня 2016 года асноўнай
мовай у зносінах была
руская. У канцы 2 курса адбыўся пэўны злом.
Я зразумеў, што толькі мая лянота не дазваляе
мне размаўляць на роднай мове. Першыя дні
было даволі цяжка: шмат русізмаў праскоквала.
Гэта не дзіўна, да гэтага беларускую мову рэдка
ўжываў. Але паступова я прывык да гутаркі
па-беларуску. Цяпер беларуская мова асноўная
ў маіх зносінах. Каб пашырыць ужыванне
мовы патрэбна
папулярызацыя яе праз
рэкламу. Павінен быць прыклад паспяховага
беларускамоўнага чалавека. Выкладанне гісторыі
ў школе выключна па-беларуску, пашырэнне
беларускамоўнай прэсы. Даплата выкладчыкам,
што праводзяць заняткі па-беларуску.

Козел Сяргей
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Містар Гістфак 2017
Вось і прыйшла
вясна.
Студэнты
з а х о п л е н ы
курсавымі работамі
і дыпломамі, але
адпачываць таксама
трэба.
Студэнцкі
саюз
у
чарговы
раз
падрыхтаваў
м а ш т а б н а е
мерапрыемства, якое
актыўна абмяркоўвалі
студэнты пачынаючы
з лютага. За званне
містара паспаборнічалі
шэсць
надзвычай
цікавых, таленавітых
і прыгожых хлопцаў: Машкоў Ігар, Мельнічук
Максім, Гайдук Ігар, Дзіковіч Аляксей, Вагапаў Цімур
і Жук Дзяніс.
Хлопцы, як і раней, апынуліся досыць творчымі
асобамі. Гістфакаўцы яшчэ доўга будуць памятаць
песню ад Максіма, рэцэпт кактэйля ад Цімура, “О-оо-о-о, зеленоглазое такси-и-и-и!» ад Гайдука Ігара,
кавэр на Rammstein ад Аляксея, гарачы танец Ігара
Машкова і той самы “аксамітны” голас Дзяніса, які
зноў здзіўляў песняй. Тут варта адзначыць, што
ўсе яны даволі смелыя і крэатыўныя. Складана
адзначыць, хто быў лепшым, бо кожны праявіў сябе
на ўсе 100!
Атмасфера была насамрэч вогненная. Людзей
прыйшло вельмі шмат. Нельга не аддаць належнага
групе падтрымкі. Кожны ўдзельнік атрымаў
такую хвалю падтрымкі сяброў, аднакурснікаў,
выкладчыкаў, што не залежна ад выніку, павінен
быць вельмі задаволеным, што яго так любяць і
паважаюць.
Чым жа скончылася эпічная баталія самых
брутальных і дзёрзкіх хлопцаў нашага факультэта?
Гледачам больш за ўсіх спадабаўся Гайдук Ігар, за крок
ад запаветнага тытула спыніўся Мельнічук Максім, а
вось Містэрам з Містэраў стаў Машкоў Ігар, з чым
мы яго сардэчна і віншуем! Мы задалі пару пытанняў
містару, так што вы можаце з іншага боку паглядзець
на яго!
Ігар, ты са сваёй партнёркай прадэманстраваў
публіцы шыкоўны танец. З розных кутоў чуліся крыкі,
словы падтрымкі, воплескі. Скажы, што было для цябе
самым складаным на конкурсе?
У сілу некаторых абставін на дадзеным
мерапрыемстве я быў самым старэйшым удзельнікам.
І ўлічваючы тое, што я ў некаторай ступені дапамагаў
у арганізацыі нашай “канцэртнай праграмы”, на мне
ляжала крыху большая адказнасць, чым на іншых
удзельніках. За час падрыхтоўкі да конкурсу мы
вельмі з’ядналіся, і таму наш агульны поспех, удалыя
выступы хлопцаў, агульная атмасфера вечара ў плане

арганізацыі хвалявалі мяне больш, чым ўласны
выступ. Але сказаць, што я не адчуваў хвалявання,
будзе няправільна. Я ўсё сваё жыццё ўдзельнічаў
у падобных мерапрыемствах, і хваляванне ніколі
не пакідала мяне. Самае галоўнае ў гэтай справе супакоіцца, выдыхнуць і сказаць, што ўсё будзе добра!
У сваім інтэрв’ю для Студсаюза ты распавёў,
што ўдзельнічаеш у конкурсе для таго, каб у тваёй
другой групе быў поўны камплект: не толькі міс, але і
містар. А што ты адчуваў, калі абвясцілі пераможцу і
назвалі твой тытул, выканаўшы тваё жаданне?
Пасля таго, як абвясцілі пераможцу, я адчуў,
што я па-сапраўднаму шчаслівы. Мне было вельмі
прыемна, што воплескі і радасныя крыкі маіх
сяброў яшчэ доўга не змаўкалі. У такія моманты ты
разумееш, што значыш нешта для атачэння, цябе
любяць і заўсёды прыйдуць падтрымаць. Захоўвайце
не рэчы, а моманты. Зараз я сапраўды разумею сэнс
гэтай фразы.
Раскажы, калі ласка, пра сваю групу падтрымкі.
Хто табе дапамагаў і як цябе падтрымлівалі?

На мерапрыемстве мая група падтрымкі была
адной з самых вялікіх: мяне прыйшла падтрымаць мая
сям’я, некаторыя прыехалі з іншых гарадоў, і я вельмі
ўдзячны ім за гэта. Гуляць так гуляць, як той казаў.
Асобна хочацца падзякаваць маім аднагрупнікам і
рабятам з іншых курсаў. Я цаню вашу падтрымку і ўсіх
вельмі люблю! Хочацца сказаць дзякуй і прафесарскавыкладчыцкаму складу нашага факультэта, які
таксама вельмі актыўна падтрымліваў мяне. Было
вельмі прыемна зноў пагрузіцца ў спаборніцкую
атмасферу і стаяць на ўзнагароджанні, чакаючы
пакуль абвесцяць пераможца. І нарэшце хочацца
выказаць словы падзякі роднаму Студсаюзу і горача
любімаму старшыні за магчымасць паўдзельнічаць у
такім конкурсе і праявіць свае сілы.
Было вельмі крута, весела і радасна. Мы ўбачылі
чарговае файнае мерапрыемства, якое зрабіла ярчэй
наша студэнцкае жыццё. Спадзяемся, што гэты
адпачынак пойдзе ўсім на карысць, бо наперадзе
абароны, экзамены і іншыя нялёгкія «студэнцкія
будні». Поспехаў, шаноўныя!

Віктаровіч Канстанцін, Кучук Вераніка
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А хіба архівы яшчэ існуюць?

Аднойчы маю аднагрупніцу спыталі, на каго яна
вучыцца. Пасля адказу: «Я будучы гісторык-архівіст»
услед рушыў поўны непадробнага здзіўлення ўсклік: «А
хіба архівы яшчэ існуюць?».
Дык вось. Яны існуюць. І не, архіў - гэта не
пыльны сыры склеп з трыма мойрамі (заўвага аўт. - у
старажытнагрэцкай міфалогіі багіні лёсу) на варце. І так,
у архіў прыходзяць далёка не толькі тыя, каму няма чым
заняцца на пенсіі (або тыя, у каго «гарыць» курсавая або
дыплом). І не, гэтыя людзі не вар’яты. Не верыце?
Гісторыка-архіўнае аддзяленне на нашым
факультэце існуе з 1992 года. А першыя архівы з’явіліся
яшчэ ў 4 тысячагоддзі да нашай эры, калі замест звыклых
нам папяровых фаліянтаў для запісу выкарыстоўваўся
камень і каштоўныя металы. Але не будзем паглыбляцца
ў гісторыю і спрабаваць апераваць лічбамі - за гэтым, калі
ласка, на лекцыі па архівазнаўству. Архіў - гэта, у першую
чаргу, людзі. Так што за дапамогай у адкрыцці архіваў
для нашых чытачоў мы звярнуліся да Зінаіды Васільеўны
Антановіч, кандыдату гістарычных навук, дацэнту
кафедры крыніцазнаўства. Ужо каму-каму, а Зінаідзе
Васільеўне ў пытаннях, якія тычацца архіўнай справы
можна давяраць.
- Чаму Вы абралі менавіта гісторыка-архіўнае
аддзяленне?
- Не магу сказаць, што гэта быў свядомы выбар.
Гісторыю я любіла заўсёды, пачынаючы з раманаў У.
Караткевіча, А. Дзюма, А. Талстога, М. Булгакава, твораў
А. Салжаніцына, таму выбар гістарычнага факультэта
быў усвядомленым. А гісторыка-архіўнае аддзяленне
прыцягнула спісам дысцыплін, якія выкладаліся, у
прыватнасці, польскай мовай, якую я да таго моманту
ведала і хацела пашырыць валоданне мовай. Пры гэтым у
мяне было самае агульнае ўяўленне аб архівах.
- Хоць раз у жыцці пашкадавалі аб выбары?
- Не, ніколі.
- Калі першы раз пабывалі ў архіве, якія былі ўражанні?
- Самае першае наведванне мне складана ўспомніць. На
другім курсе я працавала як даследчык у Нацыянальным
архіве Рэспублікі Беларусь. І ў дакументы я тады проста
«закахалася». Я зачытвалася дакументамі на пажоўклай,
часам надарванай, паперы, напісанымі розным почыркам
або надрукаванымі на машынцы...

Працуючы з 2004 г. у Нацыянальным гістарычным
архіве Беларусі як супрацоўнік, я адкрыла для сябе архіў
з іншага боку. Менавіта тады я зразумела, што нязначнай
працы ў архіве няма і што архіўныя дакументы мы
захоўваем не для сябе, а для таго, каб перадаць будучым
пакаленням у памножаным выглядзе.
- Ці ёсць жыццё ў архіве? То бок людзі, далёкія ад
архіўнай справы ўяўляюць сабе архіў як змрочны сыры
склеп з незадаволенымі жыццём пажылымі жанчынамі, а
як усё на самай справе?
- Не, архіў - гэта не змрочны сыры склеп. Гэта, як і любая
іншая офісная праца, – праца ў кабінеце. Супрацоўнікі
архіва знаходзяцца ў пастаянным руху і ўзаемадзеянні. У
архівах працуюць людзі, а людзі ўсе розныя. Тут, як і на
любой працы, утвараюцца пары, развіваецца сяброўства
ці, часам, неразуменне, але тут заўсёды знойдуцца тыя, на
каго можна пакласціся.
- Ці ёсць у маладых архівістаў будучыня акрамя архіва?
Ці нават так: ці ёсць у маладых архівістаў будучыня ў архіве?
- Безумоўна, будучыня ў маладых архівістаў ёсць, і ў
архіве, і па-за ім. Самае галоўнае, каб чалавек знаходзіў
магчымасці для самарэалізацыі. Калі малады архівіст
знайшоў «сваю» тэму, тое, што яму цікава, і прыйшоў у
архіў, дзе захоўваюцца гэтыя дакументы - гэта ідэальны
варыянт. Вядома, не ва ўсіх гэта атрымліваецца.
Дарога ў архіў у кожнага свая і дарога з архіва таксама
заўседы адкрыта. Тыя, хто застаецца працаваць у
архіўнай установе, маюць усе шанцы кар’ернага росту.
Супрацоўнікі архіваў з поспехам праводзяць навуковыя
даследаванні і абараняюць дысертацыі, становяцца
загадчыкамі аддзелаў і архіўных устаноў і не праз 20 гадоў
працы, а значна раней, калі праяўляюць сябе.
- Любімы архіў?
- Гэта - самае складанае пытанне. Я люблю архівы ў
цэлым. Вядома, назаўжды са мной будзе НГАБ, таму што
ў ім працавала я, працягваюць працаваць мае сябры і
захоўваюцца цікавыя мне з навуковага пункту гледжання
дакументы. Калі ў іншыя архівы я прыходжу госцяй, то
тут я адчуваю сябе як дома.
- Калі б у Вас была машына часу і магчымасць перанесціся
ў мінулае, які перыяд Вы б абралі і чаму?
- Мне ўтульна жывецца ў сучаснасці, але калі б можна
было «пагасцяваць» у мінулым, то я б абрала гарады XIX
стагоддзя, бо я ведаю пра гэты час шмат і мне хацелася
б убачыць самой наколькі мае ўяўленні супадаюць з
рэальным жыццём людзей той эпохі. Не ўпэўненая, што
мне б там спадабалася, але вопыт мог бы стаць цікавым.
- І напрыканцы, што можаце пажадаць будучым
спецыялістам?
- Адкрывайце для сябе архівы. Адважвайцеся! Перад
вамі ўсё жыццё і, памятайце, што ў ім няма нічога
немагчымага!

Будучы гісторык-архівіст
Бялевіч Марыя
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СТУДЖЫЦЦЕ

Мы – “Гарэзы”

“Духам не трэба падаць, браты... Не трэба.
Мы жывыя. I пакуль мы жывыя – агонь не
згасне,” — менавіта такімі словамі К.Каліноўскі
(М.Мельнічук) запальваў сэрцы гледачоў,
якія вырашылі прыйсці на прэм’еру п’есы,
нягледзячы на доўгачаканую пятніцу.
“К.Каліноўскі” — не першая п’еса на
гістарычным факультэце, у лістападзе актавая
зала сустракала гледачоў дзеля яшчэ аднаго
твора У.С. Караткевіча - “Млын на Сініх Вірах”.
Нехта можа зрабіць папрок – “чаму зноў
Караткевіч?”. Магчыма, ён справядлівы, але
толькі не для мяне. А што вы, шаноўныя, хочаце
бачыць на сцэне? Няўжо вы сапраўды лічыце,
што ваш голас нічога не значыць? Суполка
ТБМ “Варта” заўсёды адкрыта для людзей – “ і
той, каму патрэбна дапамога( у т.л. у рэалізацыі
ідэй), заўсёды яе атрымае”. Як у Хогвартсе.
Пра тое, што п’еса заззяла – вы ведаеце,
аднак не ўсе здолелі бачыць гэту прыгажосць,
таму бліжэй да справы. Чым хацелі здзівіць і
здзівілі? Па-першае, ігрой і колькасцю актораў
(20 чалавек). Па-другое, адзеннем: вельмі
стараліся прытрымлівацца ХІХ стагоддзя. Без
фей і машыны часу не абышлося. Па-трэцяе,

танцамі – чароўны паланэз і вальс. Ну, і
безумоўна прыгажосцю нашых дзяўчат. Я не
схлушу, калі скажу, што Караліна (К.Кушчанка)
ўразіла ўсіх. Вельмі небяспечна пераходзіць да
асоб, таму што для пераліку маіх жэўжыкаў
(выбачце!) і людзей, якія нам дапамагалі,
немагчыма абмежавацца гэтай старонкай!
… Ведаеце, п’есы маюць неверагодную
перавагу перад фільмамі – тут жыццё. У тым
ліку і Каліноўскага, якое абарвалася 22 сакавіка
ў горадзе Вільня. Магчыма, калі б не ён, ніколі
б не было Рэспублікі Беларусь, роднай нашай
Беларусі, бясконцай пакутніцы. Гэта нельга
забываць, асабліва нам, бо быць гісторыкам –
вялікая адказнасць. Акрамя таго, што мы нясём
яе, як прамень, людзям, мы яшчэ яе і ствараем.
Кожны дзень, кожную хвіліну. Спадзяюся, у нас
атрымалася растлумачыць гэта вам, шаноўныя.
“Мы” – гэта тыя, хто і далей жадае радаваць вас
сваёю творчасцю! Мы – “Гарэзы”!

Васільева Вераніка
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З канікул у бой…

9

З 14 па 20 лютага нашай газетай праводзіўся конкурс фотаздымкаў «З канікул у бой».
Канкурэнцыя паміж удзельнікамі склалася вельмі сур’ёзная. Аднак вызначыць пераможца ў нас
усё ж такі атрымалася. Ім стала Дар’я Алексеюк, дзяўчына, якая мэтанакіравана ідзе да таго, каб
стаць сапраўдным гісторыкам, але нягледзячы на гэта не забываецца і на любімае хобі – музыку.
– Дар’я, раскажы
калі ласка чаму
ты
вырашыла
паўдзельнічаць у
конкурсе, а таксама
пра фотаздымак,
які прынёс табе
перамогу?
– Вясна для
гістфакаўцаў гэта
не толькі цудоўны
час, калі з кожным
днём становіцца
ўсё прыгажэй і
цяплей на вуліцы,
але і напружаны,
бо трэба спачатку
напісаць, а потым абараніць сваю курсавую.
Нацыянальная бібліятэка ідэальнае месца для
напісання працы, таму мы з маім хлопцам
Яўгенам працуем там кожны год, пачынаючы
з 1 курса. Даведаўшыся пра конкурс, у мяне
з’явілася ідэя зрабіць фотаздымак менавіта
там, а Яўген мне ў гэтым дапамог.
– Не стане перамога ў конкурсе штуршком да
занятку фатаграфіяй прафесійна?
– Мне, як і Яўгену падабаецца фатаграфаваць,
але для нас гэта проста хобі. Аднак мы часта
гуляем, падарожнічаем разам і фатаграфуем
адзін аднаго, а таксама што-небудзь прыгожае
і незвычайнае, што сустракаецца ў нас на
шляху.
– Чым ты займаешся ў вольны час і ці ёсць ён
у цябе?
– Так, у мяне ёсць вольны ад вучобы час, аднак
я не магу сказаць, што ён цалкам вольны, бо я
заўсёды нешта раблю. Я хаджу на рэпетыцыі
і выступаю з канцэртамі разам з Харавой
капэлай БДУ, а таксама як салістка Вакальнай
студыі БДУ і не толькі ў Беларусі, але і за яе
межамі. Акрамя таго, імкнуся ўдзельнічаць у
гістфакаўскім жыцці: пішу ў Ніку і карэктую
яе, удзельнічаю ў мерапрыемствах, якія
праходзяць на факультэце. Таксама ў вольны
час я падарожнічаю і праводжу час з роднымі і
каханым: гуляю па горадзе, хаджу ў кіно, езджу
да бабулі ў вёску ці адпачываю дома.
– Якія краіны ты наведала разам з Капэлай?
Якія ўражанні ў цябе засталіся пасля вандровак?
– Разам з Капэлай мы рабілі сумежны
канцэрт з хорам Вільнюскага ўніверсітэта
ў Вільні (Літва), выступалі на фестывалі ў

Правансе (Францыя), а таксама ездзілі ў СанктПецярбург (пелі ў Дзяржаўнай акадэмічнай
капэле і ў Канцэртнай залі Марыінскага тэатра).
Мне вельмі падабаецца падарожнічаць. Кожны
горад і кожная краіна ўражваюць мяне сваёй
прыгажосцю і непаўторнасцю, прывабліваюць
чымсьці асаблівым, што ёсць толькі ў іх. З
падарожжаў я заўсёды прыводжу ўражанні:
фотаздымкі, магніты на лядоўню і кожны раз
чакаю новага падарожжа, але лепш чым дзенебудзь я адчуваю сябе менавіта ў Беларусі.
– Адукацыя для цябе гэта…
– Для мяне гэта магчымасць атрымаць веды,
з дапамогай якіх я змагу рэалізаваць свае
здольнасці ў будучым.
– Чаму твой выбар паў на беларускамоўную
плынь навучання? Гэта быў усвядомлены
выбар?
– На працягу 11 год я навучалася ў
беларускамоўнай гімназіі ў Мінску, там
жа настаўнікі разглядзелі маю цікавасць і
некаторыя здольнасці да гісторыі. Адзін са
школьных настаўнікаў вучыўся ў свой час
на гістфаку і распавёў мне пра тое, што ёсць
магчымасць навучацца на роднай мове і
ва ўніверсітэце, таму на беларускамоўную
плынь я шла мэтанакіравана, і ведаеце, не
пралічылася.
– Якія гістарычныя тэмы цябе захапляюць?
– Мяне захапляе гісторыя Беларусі, я
спецыялізуюся па кафедры гісторыі Беларусі
старажытнага часу і сярэдніх вякоў і мяне
прываблівае перыяд ВКЛ, аднак не менш
падабаецца і больш позні перыяд нашай
гісторыі. Асаблівы інтарэс выклікае гісторыя
магнацкіх родаў, а таксама гісторыя Мінска.
– Магла б ты адзначыць сваё жыццёвае крэда?
– Сapre diem альбо “лаві момант”.
– Мы яшчэ раз віншуем цябе з перамогай у
конкурсе! Дар’я, а што ты можашь пажадаць
нашым чатачам?
– Хочацца пажадаць чытачам газеты ставіць
правільныя мэты і дасягаць іх, верыць ў свае
сілы і ніколі не здавацца. Таксама жадаю
заўсёды знаходзіць час, каб прысвячаць яго
сваім блізкім і любімай справе, бо ніякія грошы
не заменяць сапраўдныя пачуцці. А галоўнае
не баяцца марыць, бо калі ты чагосьці вельмі
жадаеш, гэта абавязкова здарыцца.

Кочатаў Антон
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РАЗВАЖАННІ

Жыццё пасля гістфаку. Погляд з іншага боку
Вось і вясна, у хуткім часе – і лета, а там – і выпуск… Шмат думак, эмоцый і спраў! Але
выпускнікі – гэта не толькі чэрвеньскія кветкі, але і студзеньскія. Хто ж яны? А гэта (ужо
ў мінулым) студэнты 2012 – 2017 тэрміну навучання спецыяльнасці «Турызм» нашага
факультэта! Як зараз адчуваюць сябе гэтыя «кветкі», даведаемся ніжэй, аб чым нам
распавядзе адна з цікавейшых асоб, скончыўшых наш факультэт, – Санько Вікторыя!
- В і к а ,
распавядзі,
калі ласка, дзе
ты працуеш, ці
падабаецца табе?
- Зараз
я
працую на партале
падарожжаў traveling.by. Гэта такая
інтэрнэт-пляцоўка,
дзе
турфірмы
размяшчаюць свае
прапановы. Працай
я
задаволена.
Лічу,
што
яна
якраз для мяне.
Дапамагаюць веды
ў галіне турызму,
атрыманыя падчас
вучобы. Плюс пры напісанні матэрыялаў на
сайт дапамагаюць навыкі, набытыя падчас
працы ў нашай любімай «Ніцы». Эх, залаты быў
час!:) Наконт адмоўных момантаў?! Нават не
ведаю… Пакуль што самы непрыемны момант у
самастойным жыцці − гэта высокі кошт арэнды
жылля ў Мінску. Гэта, вядома, асноўны артыкул
выдаткаў.
У будучыні ты збіраешся працягнуць сваё
навучанне? Калі так, то дзе?
Я пакуль у роздумах, шчыра кажучы.
Магчыма, буду паступаць у магістратуру. Да нас,
на гістфак. Але гэта бліжэй да лета стане ясна.
Гэта з агляднай будучыні. А так, вучыцца ніколі
не позна. Хто ведае, куды мяне гадоў праз пяць
занясе?!
Якія самыя пяшчотныя ўспаміны,
звязаныя з гістфакам, у цябе засталіся?
Ох… За час навучання шмат успамінаў
назбіралася. Першае, што прыходзіць у галаву
− археалагічная практыка пасля першага
курса ў вёсцы Бірулі пад кіраўніцтвам Віталя
Міхайлавіча Сідаровіча, ва ўжо далёкім 2013
годзе. Круцей, мусіць, са мной нічога не
здаралася ў плане навучання на гістфаку, як ні
дзіўна. Але проста добрых успамінаў таксама
хапае. Гэта, у першую чаргу, пяць маіх турзлётаў
ў Анусiна, праца «на перадавой» у« Ніцы», зноў
жа. У жыцці ў інтэрнаце таксама хапала вясёлых

гісторый. Прывітанне Таццяне Кандыбайла,
дарэчы (можна ж прывітанні перадаваць, так?).
Які выкладчык, на твой погляд, істотна
паўплываў на твой светапогляд?
Правакацыйнае пытанне. На гістфаку
дастатковая колькасць добрых выкладчыкаў.
Але, калі выбіраць аднаго, − гэта Сцяпан
Артуравіч Захаркевіч. Універсітэт скончыла,
але не здольна не захапляцца яго жвавым
розумам, ведамі, узрушаючым пачуццём гумару,
самаіроніяй і ўменнем па-добраму падкепліваць
над студэнтамі. Проста апа-феоз і апа-гей
выкладчыцкага майстэрства, як я лічу.

Якія парады ў пошуку працы ты дасі
студэнтам?
Мусіць, некалькі самаўпэўнена з майго
боку будзе даваць парады. Усё ж, не сказаць,
каб я гуру ў гэтых адносінах. Магу толькі ад
душы пажадаць хаця бы прыблізна вызначыцца
з тым, чым вы хочаце займацца. І працаваць у
гэтым кірунку. Верыць у свае сілы. Нават калі
ў вас няма вопыту працы. Дасылайце рэзюмэ,
хадзіце на cумоўі. 20 разоў адмовяць, на 21
абавязкова дадуць шанец. Скончу прапісанай
ісцінай: «Хто шукае, той заўсёды знойдзе». Так,
трывіяльны выраз, але сітуацыю з пошукам
працы адлюстроўвае адсоткаў на 80.

Ляшук Валерыя
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ГІСТОРЫЯ

Мінску – 950
950 год таму – 3 сакавіка 1067 г. на рацэ Нямізе
адбылася бітва паміж войскамі кіеўскіх князёў
Яраславічаў і войскам полацкага князя Усяслава
Брачыслававіча (Чарадзея). У сувязі з гэтымі падзеямі
ўпершыню ў летапісе была згадана сучасная сталіца
Беларусі - горад Мінск. Адзін з самых прыгожых гарадоў
Еўропы шмат чаго перажыў і шмат каго пабачыў
амаль за тысячу год свайго існавання. Мы вырашылі
не проста яшчэ раз распавесці пра гісторыю горада, а
адлюстраваць яе ў цікавых лічбах, падзеях і фактах …
Старажытны Мінск (Менск, Менеск) пачынае весці
сваю гісторыю знаходзячыся ў складзе Полацкага
княства, а пасля смерці Усяслава Брачыслававіча ў
1101 г. становіцца цэнтрам асобнага княства.
З крыніц вядома, што да 1326 г. Мінск увайшоў
у склад ВКЛ. У 1444 г. Мінск з’яўляўся адным з 15
найбольш развітых гарадоў Беларусі. У 1499 г. горад
атрымаў магдэбургскае права, а ў 1565 г. Мінск стаў
цэнтрам самага буйнога на землях Беларусі Мінскага
ваяводства, у якое ўваходзіла 60 гарадоў і мястэчак. У
час асады Мінска маскоўскім войскам у 1656 г. (падчас
вайны 1654-1667 гг.) насельніцтва пакінула горад, і
ў ім засталося толькі 150 сем’яў мяшчан. Як і іншыя
еўрапейскія гарады, Мінск пакутаваў ад эпідэмій, так
у 1710-1711 гг. горад перажыў моцную эпідэмію чумы,
а ў 1830, 1848 і 1853 гг. адбыліся вялікія эпідэміі халеры
і воспы, аднак нягледзячы на цяжкія абставіны горад
заўсёды аднаўляўся.
У 1793 г. Мінск у выніку 2-га падзелу Рэчы
Паспалітай увайшоў у склад Расійскай імперыі. У 1790я гг. у ім ужо налічвалася 89 крам, большасць з якіх
былі мураванымі, плошча горада ў той час складала
каля 300 га, а насельніцтва – каля 6 тысяч чалавек.
Да сярэдзіны 19 стагоддзя ў Мінску было адкрыта 3
бальніцы, дом для псіхічна хворых, 2 багадзельні. У
1858 г. большасць насельніцтва горада складалі іўдзеі,
іх пражывала 11971, у параўнанне праваслаўных –
3526, католікаў – 6951, пратэстантаў – 119, мусульман
– 439.

У канцы ХІХ стагоддзя Мінск змяніўся да
непазнавальнасці і стаў сапраўдным еўрапейскім
горадам. Так у 1874 г. у горадзе з’явіўся вадаправод, у
1890 г. упершыню зазваніў тэлефон, у 1892 г. з’явілася
конка, а ў 1895 г. радзільны дом і першая на тэрыторыі

Беларусі электрастанцыя. У 1897 г. у Мінску ўжо
налічвалася 140 вуліц і завулкаў, а з 7476 будынкаў
2110 было мураванымі. У тым жа 1897 г. узровень
пісьменнасці жыхароў горада складаў 49,1 %.
Напярэдадні Першай сусветнай вайны ў горадзе
працавала 104 фабрыкі і заводы, на якіх было занята
5100 работнікаў. У 1917 г. у Мінску праходзіў Першы
Усебеларускі з’езд, а ў сакавіку 1918 г. была абвешчана
Беларуская Народная Рэспубліка.
У 1919 г. Мінск стаў сталіцай БССР. У 1926 г. сярод
мінчан доля беларусаў складала 42 %. На 1940 г. у
горадзе налічвалася 10 вышэйшых навучальных
устаноў (49 агульнаадукацыйных школ, 17 тэхнікумаў
і іншых сярэдніх навучальных устаноў), а ў пачатку
1941 г. працавала 4 музеі, 5 тэатраў, 5 кінатэатраў і 78
клубаў і дамоў культуры.
Вялікая Айчынная вайна пакінула вялікі шрам на
сэрцы горада. У Мінску і наваколлі было створана 9
лагераў смерці. Падчас вайны было знішчана больш
за 70 тысяч мінчан. 1466 дзён Мінск знаходзіўся пад
акупацыяй нацыстаў. Адзін з прыгажэйшых гарадоў
Беларусі быў амаль поўнасцю знішчаны за 4 жудасныя
ваенныя гады.
Мінск хутка аднаўляўся пасля вайны і ў 1950
г. у Мінску ўжо працавала 500 прамысловых
прадпрыемстваў, 816 прадпрыемстваў рознічнага
гандлю. У 1950-1970-я гг. Мінск быў 5-м горадам
СССР па абсалютным прыросце насельніцтва. У 1972
г. Мінск стаў 11-ым горадам СССР з насельніцтвам
больш за 1 мільён чалавек. У колькасці 8 станцый у
1984 г. быў адкрыты Мінскі метрапалітэн.
У 1991 г. Мінск стаў сталіцай суверэннай Рэспублікі
Беларусь.
Сёння Мінск - сучасны еўрапейскі горад з шырокімі
вуліцамі і праспектамі, цяністымі паркамі і скверамі,
велічнымі касцёламі і цэрквамі, і што самае галоўнае,
вельмі прыемнымі людзьмі. Гэта горад, які ўражвае
сваімі маштабамі, прываблівае сваімі магчымасцямі,
зачароўвае сваёй прыгажосцю і назаўсёды пакідае след
у душы кожнага, хто ў ім пабываў.

Алексеюк Дар’я

№ 69
Наперад!
Ты стомлены ляжыш і смак паразы
На вуснах чуеш, ты не перамог!
Забраны ўсе каштоўныя алмазы,
Што толькі што былі ў тваіх ног!
Але, ты паднімаешся, спрабуеш
Ісці далей, хоць цяжка, хоць
баліць…
Я ведаю, што цяжка… ты сумуеш…
І думаеш віном свой боль запіць.
Так не віном, ты не слабы, не трэба,
Бо здолеў ты падняцца і ісці!
Хоць часам так і просіць быццам
глеба,
“Кроў ворагаў сваіх пасля пусці!”
Не думай, не кажу я аб забойстве,
І нават не аб помсце я кажу.
Няма святога ў гэтым вось
“геройстве”,
Ахвяр не трэба востраму нажу.
Пакінь што непатрэбна ў мінулым,
Пакінь і тых, хто здрадзіў, пакідаў…
Няхай завуць халодным і нячулым.
Ці мала ты ім добрага даваў?
Ісці так цяжка, будзе жа лягчэй,
Калі ты зноўку знойдзеш сэнс
жыцця!
Падзенне зняла плёнкі ўсе з вачэй,
Ты свой кароль, не пешка, не ладдзя.
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ВЕРШЫ
Успамін

Страшный сон

Мне зноў прыгадалася лета
Зь дзіцячай далёкай пары.
Калі бесклапотныя бегалі
У ціхім вясковым двары.

Я вновь проснулась в полутьме.
За окнами шумит столица.
Но мыслью я еще во сне,
Нигде мне от него не скрыться.

Я помню валошкі блакітныя,
Як неба над нашай зямлёй.
Вяночкі спляталі зь іх спрытныя,
А потым зьбягалі ў прастор.

Встаю, брожу, опять ложусь,
И так до самого утра.
Лишь только я глаза сомкну,
Я снова там: обрыв, скала.

Я помню, як бацька мянташыў
Касу сенакоснай парой,
А потым павольна наладжваў
Стары матацыкал са мной.

На горизонте ни души.
Кругом сгущается туман.
И вот я вижу - идешь Ты,
Слегка шатаясь, словно пьян.

Мы елі клубніцы сасьпелыя
Са смакам халоднай расы.
І сьпёкай зьнянацку засьпетыя
У склепе хавалі насы.

К тебе пытаюсь подбежать,
Но ноги, словно приросли.
Тогда я начинаю звать,
Кричу, почти до хрипоты.

Чакалі прыгоды чароўныя.
Каменьчыкі - скарб дарагі...
І раптам мы сталі дарослымі.
О, часе! Дзяцінства вярні...

Но ты не хочешь замечать,
Стоишь, отводишь взор,
И позволяешь мне упасть,
На острый выступ гор.

Андрэй Кімбар

Нона Мнішак

І толькі чытачоў я заклікаю
Ісці наперад, хоць і ўсё баліць!
Складаныя шляхі ідуць да Раю,
І рэчы ёсць, якіх нам не спыніць.

Яўгеній Бодрыкаў

Спадзяемся, Вам 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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