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Памяці Васіля Мікалаевіча Юшко
22 кастрычніка на 58-м годзе жыцця
не стала аднаго з найбольш яскравых
выкладчыкаў
факультэта
–
Васіля
Мікалаевіча Юшко.
Васіль Мікалаевіч працаваў на кафедры
фізвыхавання і спорту БДУ з 1983 года і
амаль увесь час выкладаў на гістарычным
факультэце. За гэтыя гады ён паспеў стаць
неад’емнай яго часткай. Заўсёды з усмешкай,
гатовы прыйсці на дапамогу, Васіль
Мікалаевіч стаў сімвалам спорту нашага
факультэта. Без яго ўдзелу не абыходзілася
ні адно мерапрыемства.
“Он всегда был патриотом истфака. Всегда
поддерживал студентов и преподавателей на
соревнованиях. Василий Николаевич стоял
на страже интересов факультета. Благодаря
ему спортивная жизнь на факультете
активизировалась,
появились
новые
спортивные мероприятия, поддерживалась
студенческая инициатива…”
Каун С. Б.

соревнования мы с ним шли бок о бок, он
всегда нас поддерживал и верил…”
Ваўковіч А.
“Доброй души человек. Как сейчас помню
его: “Вовка, ну как дела?”. Всегда помогал
студентам, помогал решать вопросы с
учёбой. А запомнится он мне своей улыбкой.
Она, вроде как, и ухмылкой выглядит, но за
ней таилось нечто большее…”
Петрусевіч В.
“Я думаю, все, кто вспоминает о Василии
Николаевиче, несомненно, упомянут такие
слова, как весёлый, отзывчивый и, конечно,
спортивный человек. От него всегда можно
было ждать поддержки на соревнованиях по
воллейболу, он приходил каждый раз, дабы
поболеть и поздравить с победой, а если
был проигрыш, всегда умел поддержать…”
Трыгубенка П.

“Хороший, добрый человек, помогающий
в трудную минуту, с которым всегда можно
“Василий Николаевич был моим другом. было поговорить, обсудить всё…”
Это был весёлый, находчивый, остроумный
Лазука П.
человек, который всегда идёт навстречу
другим, который всегда был готов помочь…”
“Отзывчивый,
добрый,
надёжный
Блашкоў Ю. А. человек. Василий Николаевич всегда
останется в нашем сердце. В наше время
Спагадны, прыстойны, шчыры, вясёлы – сложно встретить человека, который
яго якасці можна пералічваць доўга. Васіля с улыбкой на лице решит любую вашу
Мікалаевіча ведалі амаль ўсе на факультэце. проблему…”
І ярчэй за ўсё пра яго могуць казаць тыя, хто
Рык Р.
вучыўся пад яго эгідай.
“Василий Николаевич был частью моей
Смутак ад страты яшчэ доўга будзе
студенческой жизни. С первого курса он даваць напамін аб сабе. Васіль Мікалаевіч
был рядом. Этот человек был настоящим назаўжды застанецца ў нашых сэрцах. Нам
мужчиной, настоящим тренером! Большая будзе яго не хапаць.
часть студентов его знала. Мужичок, улыбку
Прывалаў Васіль
которого запомнит каждый. Каждые
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Гістфаку - 82!
Але што яны значаць для нас? Для тых,
хто амаль кожны дзень не праходзіць
міма, кідае позірк на таблічку з надпісам і
заходзіць унутр - займаць сваё, асабістае
месца, літаральна, месца ў гісторыі.
Камусьці да спадобы гісторыя роднага
краю: ад першых пасяленняў да сучаснай
улады - выбірай, што больш вабіць; хтосьці
ўражаны таямніцамі Усходу, хтосьці жадае
разабрацца ў палацавых інтрыгах, іншыя
вырашылі пачаць з вывучэння крыніц
- усяго не пералічыць. Не дзіўна, бо ўсе
мы розныя і кожнага вабіць нешта свае i
“Гістарычны
факультэт
БДУ”
- знайсці гэта “сваё” ў гісторыі - можна, бо яе
выплываюць з восеньскага тумана словы таксама стваралі людзі.
на непрыкметнай таблічцы, што прыбiта
да фасаду невялікага будынку на вуліцы
Чырвонаармейскай. Гістарычны факультэт
БДУ. Цікава, колькі людзей штодзённа
бачаць гэты надпіс? Можа, не заўважаюць
i ідуць сабе далей. Можа, звяртаюць увагу,
але ўсе роўна праходзяць міма. Можа,
кагосьці цягне зайсці ўнутр, паглядзець,
ці не ходзяць па калідорам рыцары
сярэднявечча ў бліскучых даспехах, а з
вінтавых лесвіц павольна спускаюцца
вялікая літоўскія князі? Хто ведае, якая ж
яна, гэтая наша гісторыя.
I ўсе ж, такі цуд гiстфаку не толькі ў
Людзі ідуць далей па сваім справам і мы
наўрад ці калі-небудзь даведаемся, што гэтым. Кожны дзень ў яго сценах жыве
для іх значаць гэтыя словы - “гicтарычны гісторыя. Сапраўдная, можна нават амаль
дакрануцца. Гісторыя мінулага, гісторыя,
факультэт”.
якая ўжо адбылася и пакінула свой след,
і гісторыя, якая толькі ствараецца - наша
гісторыя. Гісторыя нашай зацікаўленасці,
маладосці. Пераклікаючыся, мінулае і
будучыня ствараюць сучаснае. А сучаснае гэта i ёсць жыццё. Няхай жа жыццё нашага
факультэта не скончваецца ніколі.
З днём нараджэння, гiстфак!

Бялевіч Марыя
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“Вы тут Фядосіка выпадкова не бачылі?”
гэта лічылася кепскім тонам. Праўда, часам
любілі выпіць медавухі або добрага віна — гэта
спорту не шкодзіла.
— Якім, на Ваш погляд, павінен быць ідэальны
студэнт?
— Самастойным: ні на каго не спадзявацца.
Ён ведае, чаго хоча і ідзе да сваёй мэты.
—Якімі дасягненнямі ў жыцці Вы найбольш
ганарыцеся?
—Падручнікамі
для
студэнтаў:
яны
застануцца на вякі. Для школы – не, там яны, як
бачыце, штогод мяняюцца.
— Віктар Анатольевіч, нам вядома, што
Яго лекцыі прасякнуты гумарам, у яго Вы праходзілі стажыроўку ў Пенсільванскім
вачах ззяе дабрыня і розум, ім захапляюцца універсітэце. Што Вас там найбольш уразіла, што
студэнты, яго паважаюць калегі. Сёння ў вас, спадабалася?
шаноўныя чытачы, ёсць унікальная магчымасць
пазнаёміцца бліжэй з загадчыкам кафедры
старажытнага свету і сярэдніх вякоў Фядосікам
Віктарам Анатольевічам.

— Віктар Анатольевіч, добры вечар, раскажыце,
калі ласка, чаму ў далёкім 1968 годзе Вы абралі
менавіта гістарычны факультэт?
— Зацікавіўся, вядома ж. Ды і дзядзька мой
быў гісторыкам - Раманоўскі В.Ф. Памятаю, у 4
класе браў у яго кніжкі пачытаць па сусветнай
гісторыі. Казаў, што стану прафесарам гісторыі.
Жартаваў, а яно вось як выйшла. Таксама
настаўніца мая гісторыі, Сямёнава Р.А., вельмі
захапляльна свой прадмет выкладала, таму
менавіта гістфак. Праўда, думаў яшчэ пра
МДІМА (МГИМО), але не склалася.
— Якім Вы былі студэнтам, узорным ці трошкі
свавольным?
— Вучыўся на адны 5-кі, але “батанам” ніколі
не быў!
— Якім быў тагачасны гістфак? Чым пераважна
займаліся студэнты?
— Я вучыўся ў адной групе са спадаром
Яноўскім і спадаром Соснай. Нас з Алегам
Антонавічам вабілі ў той час штангі. Мы нават
выступалі за зборную ўніверсітэта і горада. У
той час спорт паважалі. Па рэстаранах не хадзілі:

—Па-першае, бібліятэка. Можна самому
хадзіць, выбіраць, але ставіць назад ужо
нельга. Бібліятэка там чароўная. І выкладчыкі,
і студэнты карыстаюцца ёй на роўных. Падругое, я баяўся, што мы вельмі адсталі ад гэтай
элітнай установы і цяжка будзе знайсці агульную
мову з выкладчыкамі, але нічога такога – мы
паразумеліся!
—Для выкладчыцкай дзейнасці характэрны
розныя нечаканасці: якія кур’ёзныя выпадкі
здараліся з Вамі?
—Быў адзін выпадак, звязаны з Інстытутам
культуры, дзе я выкладаў, калі яшчэ быў
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маладым спецыялістам. Як гэта часта
бывала, паставілі мяне дзяжурным. У той час
да мяне прыходзілі студэнты здаваць іспыты
датэрмінова. Здавалі ў мяне тады, здаецца,
рэжысёры. Выходжу я на агляд, а студэнт
па прозвішчу Херавец вылятае на калідор
і крычыць: ”Заходзьце хутчэй! Выкладчык
выйшаў, можна спісаць!” І пашанцавала
ж у гэты момант рэктару ісці па калідоры.
Выклікалі пасля мяне і кажуць: ”Ты вінны,
паедзеш з канцэртнай брыгадай на тры тыдні
ў Эстонію, будзеш за рэжысёра”.
Яшчэ прыгадваю. Калі я быў аспірантам,
мне трэба было зайсці на кафедру, спытаць
прафесара І., але нешта са мною не тое
сваю калекцыю добрых чорцікаў паказваў.
А вясёлы такі быў чалавек, глядзіш на яго –
ужо смяяцца хочацца – смешны такі са сваімі
падцяжкамі:) Ён мне тады сказаў: “Напішы
нам Евангелле ад беларусаў”.
—Ці ёсць у Вас хатнія жывёлы?
—Коцікі. Адзін у мяне зараз – Жорык, 4
гады ўжо, я яго ад сястры спадара Казакова
атрымаў. Раней былі Вася і Кузя :)
—Якія для Вас якасці ў чалавеку найлепшыя/
найгоршыя?
—Самае галоўнае – дабрыня, гэта лёгка,
дарэчы, выявіць па адносінах чалавека да
жывёл. Не менш важна ўмець спачуваць,
без гэтага ніяк. Што не люблю? Ліслівасць і
халуйства – гэта для мяне найгоршае.
здарылася, заходжу і пытаю такі: “Вы тут
— Вялікі дзякуй, Віктар Анатольевіч :)
Фядосіка выпадкова не бачылі?”
—Чым у дадзены момант Вы найбольш
захапляецеся?
Бліц-апытанк
—Падручнікамі.
Люблю
пісаць
кніжкі.
Згодна
тэорыі
Вярнадскага,
Страва - Дранікі
інтэлектуальны вопыт пакаленняў не
Жывёла - КОТ
губляецца, ён назапашваецца, а выкладчыкі
Фільм - “Люстэрка” Таркоўскага
– яго транслятары, калі б не было школ і
Пісьменнік - Караткевіч
выкладчыкаў, людзі б нават агонь развесці не
Горад - Гародня
здолелі б.
—Вы калісьці казалі, што знаёмы з
Караткевічам. Можаце яшчэ раз пра яго
расказаць?
Васільева Вераніка
—Неяк са шваграм прынеслі яму грыбы. Ён
разам з жонкай быў, выпілі па чарцы, ён нам
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Маці — Бог у вачах дзіцяці
нашы студэнты з гонарам распавялі аб сваіх
мамах, пяшчотных пачуццях, падзяліліся
самымі яркімі ўспамінамі з дзяцінства.

Дзе б мы ні знаходзіліся, а блізкае і дарагое сэрцу
слова «мама» пазнаем з тысячы на розных мовах
свету – mom, ma, mamă, mutter... З самых першых
секунд мы звязаны з ёй. Адкрываем свае маленечкія
вочы і сярод бязмежнага, яшчэ невядомага нам
свету бачым маму, яе зіхатлівыя ласкавыя вочы,
добрую ўсмешку. Мы нават уявіць не можам, колькі
бяссонных начэй яна сядзела побач з намі, колькі
яна падарыла нам і свету новых песен і казак!
Як яна перажывала за нас, пачынаючы з нашай
першай прастуды, першага зубка, які пачынаў
рэзацца, з лёгкага падзення падчас першых крокаў!
Здаецца, чатыры літары, а за адным маленькім
і простым словам – цэлы свет. Памятаеце, як
мы ўпершыню ішлі ў дзіцячы садок і гучна
плакалі, баючыся, што мама больш не прыйдзе,
або ў першы клас, а маці стаяла побач, за спіной,
пагладжваючы плячо, каб мы не хваляваліся?
Азірнуцца не паспелі, як мы ўжо не гуляем у
машынкі, танкі, лялькі, не сядзім за школьнымі
партамі. Перад намі адкрыўся бязмежны
невядомы свет, дзе мы робім толькі першыя крокі.
І вось прыйшоў наш чарговы кастрычнік.
14 кастрычніка мы святкавалі Дзень маці.
Кожны з нас з раніцы тэлефанаваў, хтосьці
імчаўся дадому з падарункамі, каб абняць самага
дарагога і блізкага чалавека, каб сказаць самыя
важныя словы: «Мама, я так люблю цябе!»
Нашы мамы дзіўныя! Імі можна бясконца
ганарыцца, бо яны ўмеюць ўсё: шыць, вязаць,
заплятаць, маляваць, пісаць сачыненні і
вырашаць задачы па матэматыцы і фізіцы. І

«Для мяне матулечка – самы блізкі і родны
чалавечак. Я ведаю, што ў любой сітуацыі
магу разлічваць на яе дапамогу і падтрымку.
Менавіта ў мамы для мяне наглядна
ўвасабляецца фраза «Чалавек малады душой».
Маме цікава, чым я захапляюся, яна заўсёды
будзе рада паразмаўляць з маімі сябрамі.
А яшчэ ёй знаёма, чым жывуць студэнты,
прычым не толькі па прычыне таго, што яна
выкладае ва ўніверсітэце. Мая мама ў мінулым
годзе скончыла магістратуру, фактычна
знаходзячыся, як і я, у ролі студэнта. Было пацешна,
калі мне аднойчы на пары прыйшло sms ад маці:
«Пайшлі ў кавярню, я вырашыла прагуляць
лекцыю». Мне тады нават як-то няёмка стала...
Таксама мая мама – майстар на ўсе рукі. Яна
ўмее шыць, вязаць, маляваць і можа зрабіць
прыгожай любую рэч, чаму вучыць і мяне. Таксама
ў яе ёсць звышздольнасць: яна разбіраецца ў тым,
што ўжо адной сваёй назвай наводзіць жах на
ўсіх гуманітарыяў – дыскрэтнай матэматыцы...»

Таццяна Пяцюкевіч
2 курс
«Маці. Самы родны чалавек для кожнага з нас.
Сваю маці бязмерна паважаю і люблю, аднак,
не магу сказаць, што часта ёй аб гэтым гавару.
Зачастую ў мяне наплываюць успаміны з дзяцінства,
большасць з якіх звязаны менавіта з ёй. Адным
з самых яркіх – быў футбол. Калісьці, калі я яшчэ
не збіраўся станавіцца гісторыкам, ледзь-ледзь
умеў чытаць і пісаць, бегаць за мячом было маім
узлюбленным заняткам. У Моталі, дзе я нарадзіўся
і вырас, падледкаў майго ўзроста было даволі шмат,
аднак паблізу майго дома - нікога.
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У выніку на дапамогу прыходзіла матуля. Гледзячы
на гэтую дзіўную сітуацыю, суседзі смяяліся, аднак у
гэтыя хвіліны ў мяне былі тыя самыя захапляльныя
дзічячыя моманты шчасця, успамінаючы якія, мне
хочацца павярнуцца на 10 год назад.
Цяпер ж так здараецца, што сваю любімую маці я
бачу вельмі рэдка і нічым канкрэтна ёй дапамагчы
не магу. У многім гэта звязана з маім навучаннем.
А яна засталася адна ў вёсцы, працуе, даглядае
старэнькую бабулю. Адзінае, што я магу зараз
зрабіць для яе – гэта быць такім сынам, за якога
ёй ніколі не будзе сорамна. Матуля, я цябе люблю!!!»

якая не спала, калі ты хварэла, тая, якая плакала над
тваім разбітым сэрцам, а цябе прымушала смяяцца
над вечным “усе мужыкі – казлы і цябе, мая донька,
не вартыя”, тая, якая рабіла за цябе хатнія заданні
па матэматыцы, тая, якая моліцца, калі ў цябе цяжкі
іспыт, тая, якая любіць цябе так, як любіць больш не
здолее ніхто і ніколі…»

Козел Сяргей
3 курс
«Самае шчодрае слова – мама, ад якой малако
чалавечнасці некалі было ўсмактана. Няма істоты
за яе даражэйшай. Мама – слова першай і апошняй
песні. Мама – сярод навальніцы агонь бліскавіцы.
Мама – заўсёды маладая, пакуль жывыя яе дзеці.
Мама – самая моцная і слабая на свеце. Мама
– самая адкрытая і закрытая кніга. Маці – гэта
Радзіма. Маці – гэта бабуля. Маці – гэта жанчына.
Маці – гэта прадаўшчыца ў краме, настаўніца ў
школе, інжынерка і паэтка, аграномка і даярка.
Мама – гэта ўся Зямля. Яна дае жыццё, МаціБагародзіца. Маці – ахоўніца. Маці – гэта сцяна,
якая схавае ад вятроў, гэта камень, які паляціць у
тваіх ворагаў. Маці – гэта для вас прыгатаваная ежа,
самая смачная і самая любімая. Маці – гэта духі на
падушцы раніцай, цяпло, што пакінула яна, перад
тым як паехаць за дзясяткі кіламетраў дзеля цябе, бо
ты – самае галоўнае ў яе жыцці, бо ты павінна быць
добра апранута, бо ты любіш шакаладныя сыркі і
ванільнае марозіва.
Вечнае “апрані шапку”, вечнае “я так і ведала”,
вечнае “я ж казала” і вечнае “я цябе люблю, кнопік”.
Да самай старасці, да апошні хвілін жыцця. Я
не ведаю, як гэта, калі памірае маці і ведаць не
жадаю, але мне здаецца, што так паміраеш ты сам,
аграмадная частка цябе, у якой і быў ты сапраўдны,
бо ніхто не ведае цябе лепш, чым яна, тая, што
нараджала, тая, якой балела, калі табе балела, тая,

Васільева Вераніка
3курс
Мамачка, мама, матуля – колькі розных варыяцый
слова можна прыдумаць, каб выказаць усю бясконцую
любоў! Аднак так шкада, што Дзень маці ў календары
толькі адзін у годзе, і ўсе мы тэлефануем сказаць словы
падзякі і любові так рэдка. Мама кожны дзень з намі,
нягледзячы на сотні кіламетраў, якія раздзяляюць
нас. Яна кожны дзень патэлефануе з раніцы, спытае,
ці цёпла мы апрануліся, ці падрыхтаваліся да
заняткаў, ці выспаліся, ці паелі. Яна дзеліць з намі
кожнае перажыванне, кожны шчаслівы і радасны
момант у нашам жыцці. Дык няхай кожны дзень
будзе для нас Днём маці! Усё роўна, раніца ці позні
вечар, не забудзьце сказаць маці самае галоўнае – як
вы моцна любіце і шануеце яе!

Лугіна Яўгенія
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Адзін незвычайны чалавек, ці Уладзімір Аляксандравіч
Панфілаў: “Студэнты – гэта цудоўныя людзі”
На нашым факультэце ёсць адна
незвычайая аўдыторыя − №24− якая
афіцыйна мае назву “Лабараторыя
ТСН”. І ў гэтым самым “пакоі” працуюць
цікавыя людзі. Адзін з іх – Уладзімір
Аляксандравіч Панфілаў – былы
гістфакавец, вайсковец, выкладчык
(курсы “Карупцыя і яе грамадская
небяспека”, “Ахова працы”) і проста
выдатны чалавек! Менавіта да яго ў
госці ў гэтым месяцы завітала “Ніка”.

− Добры дзень! Атрымоўваецца,
што Вы ў Германіі нарадзіліся, а ці былі
там пасля пераезду сям’і?
− Я служыў там у групе савецкіх
войскаў …
− А ў Вас у Германіі нехта з сям’і ёсць
зараз? Ці можа вы немец? (смяюся)
− Я – рускі хлопец! (смяецца)
Рускі, з Ульянаўскай вобласці. Тут мы
апынуліся выпадкова, таму што я з
сям’і вайскоўцаў. А так бацьку перавялі
ў Бароўку, Лепельскі раён, Віцебская
вобласць. Пасля гэтага я служыў, увесь
час тут пражыў… Скончыў школу,
скончыў БДУ. Ажаніўся, хрысціўся.
− І да якога ўзросту там жылі, год да
5-ці?
− Бадай, што так.
− А вось распавядзіце, ці складана
было ў БДУ паступаць?
− Як табе сказаць? Ну, крыху
складана. Турбаваліся мы, ці ўсё
там у парадку. Але ў мяне на іспытах
– тры пяцёркі з трох. Я быў у “не”
канкурэнцыі.
− А вучыцца была складана?
− Вучыцца? Першую сесію я
заваліў поўнасцю, а другую, трэццю і
наступныя я ніколі не “завальваў”. Усё
здаваў, было нічога. Але ў першую – два
іспыты. Так, гісторыю КПСС і “Грэцыю
і Рым”.

− А хто быў Ваш навуковы
кіраўнік?
− Я пісаў у Ліўшыца Г.М. Мая
праца – “Праблема паходжання
хрысціянства ў працах К. Каўцкага”.
− Вого! А як Вы ў арміі апынуліся?
− Ну, як я апынуўся? Лёгка! Таму
што мы ўсе пасля “школьнай скам’і”,
усе, як скончылі, павінны былі ісці ў
армію. Усіх прызывалі, акрамя тых,
хто ўжо служыў.
− Ну, вось, увогуле, якія ў Вас
адносіны да службы?
− Добрая справа.
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− А вось тое, што ёсць зараз, мяне! Студэнты – гэта цудоўныя
значна адрозніцваецца ад мінулага ў людзі! Студэнты – гэта дзеці, якіх
арміі?
трэба выхоўваць! −Так, ці не?
№ 65

− Канешне! Зараз усе мараць
“адкасіць”, а сярод нас шмат хто ішоў
добраахвотна.
− Як Вы лічыце, у нас наладжаны
сувязі з іншымі факультэтамі?
− Няшмат, але ёсць. Канешне,
добра, каб іх было больш! Мы сябруем
з ФСК, яны ж “адпачкаваліся”
ад нас. Філасоўскі – мінулы наш,
эканамічны і міжнародны – таксама.
− Вы лічыце, ці павінны студэнты
атрымоўваць адукацыю ў замежжы?
− Я лічу, што трэба. Напрыклад,
як аспірантура…
− Ці вы падарожнічалі падчас
навучання?
− Шмат – не. Куды было ехаць? У
межах СССР – канешне. Два разы быў
у Літве. Хадзілі па Каўнасу, брадзілі,
але чужыя там для нас людзі былі.
Былі, ёсць і будуць.
− А ці была падчас вашага
навучання “бульба”?
− Канешне, была, яшчэ як была!
І пасля бульбы мы вельмі любілі
бульбу! Гэта спадабалася ўсім, і ўсе
ездзілі. У верасні, на адзін месяц.
На іспыты гэта не ўплывала – ўсё
здавалі своечасова. У будатрадзе
я не быў ніколі. Але наша бульба –
гэта і бульба, і капуста, і буракі….
− Як Вам здаецца, ці моцна гістфак
змяніўся з таго часу, як Вы вучыліся?
− Ды не, асоба не.
− Вы жылі не ўвесь час у Мінску.
Як Вам гэты горад? Падабаецца?
− Падабаецца, канешне. Горад
пенсіянераў (смяецца), як кажуць
масквічы.
− Вось, а калі Вы сталі
выкладчыкам?
− Выкладчыкам я стаў амаль у
1993 годзе.
− Увогуле, як Вам гэта справа?
− Выкладанне – гэта не дрэнна. Я
ж былы палітработнік.
− А як Вы ставіцеся да студэнтаў?
− Я да студэнтаў адношуся добра.
І яны таксама добра адносяцца да

(смяецца)
− Так, трэба…

Што яшчэ можна дадаць да гэтай
размовы? Выхавальніца ў інтэрнаце
БДУ №1, Хаціневіч Наталля Іванаўна,
заўсёды
вылучае
Уладзіміра
Аляксандравіча з ліку выкладчыкаў
факультэта:
- Добры,
душэўны
чалавек!
Заўсёды дапамагае нам! Гэта ўжо
стала традыцыяй! Нядаўна мы
праводзілі акцыю, прасвечаную
Дню маці і восені, і Уладзімір
Аляксандравіч нам дапамог! Што
такое восень без яблыкаў? Але
ён ужо не першы год (і не першы
раз!) запрашае студэнтаў і частуе іх
яблыкамі! Падчас гэтага студэнты
маюць не толькі магчымасць
паласавацца восеньскімі дарамі
матухны-прыроды, але і значна
пакамунікаваць! Мне здаецца гэта
вельмі важна не толькі для саміх
студэнтаў, але і для міжасобасных
адносінаў паміж выкладчыкамі і
студэнтамі! Гэта злучае!
Шукайце цікавае і цікавых паблізу!
Ляшук Валерыя
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Працаваць, працаваць і яшчэ раз працаваць!
У верасні ў студэнцкіх арганізацыях факультэта адбыліся змены. У тым ліку, змянілася і
кіраўніцтва Савета Стараст гістфака. Новы стараста факультэта Мацвей Механошын адказаў
на нашы пытанні і падзяліўся сваімі планамі на будучае. Было вельмі цікава атрымаць
меркаванні Мацвея па розным аспектам жыцця. Як стала нам вядома, старшыня старастата
знаходзіць час займацца актыўнай грамадскай дзейнасццю разам з самаразвіццём, а гэта,
безумоўна, вельмі складаная справа. Але галоўнае – гэта наша жаданне! І Мацвей гэта дакажа.

Прывітанне, Мацвей! Скажы, ці даўно ты
займаешся грамадскай дзейнасцю?
Грамадскай дзейнасцю займаюся з першага
дня першага курса (з’яўляюся старастай
вучэбнай групы), дзесьці ў кастрычніку
мінулага года быў абраны на пасаду старасты
курса. Акрамя таго, з’яўляюся членам ССКО,
там займаю пасаду кіраўніка інфармацыйнааналітычнай камісіі.
Якія планы цяпер стаяць перад табой?
Працаваць, працаваць і яшчэ раз
працаваць. Складзены план мерапрыемстваў
Савета Стараст на 2016/2017 навучальны год.
Мы ўжо правялі невялікія рэформы ўнутры

арганізацыі, правялі шэраг мерапрыемстваў
сумесна з ССКО. Планую больш актыўна
ўключыць факультэт у жыццё універсітэта,
ўмацаваць супрацоўніцтва з ССКО,
Студсаюзам, Прафсаюзам.
Ці сачыў ты за дзейнасцю папярэдняга
старасты факультэта?
Так, сачыў. Зыходзячы з таго, што я быў
старастам курса і быў больш дасведчаны
ў яго дзейнасці, магу сказаць, што Андрэй
вельмі шмат зрабіў для факультэта і Савета
Стараст, ён быў маім духоўным настаўнікам,
яму я хачу сказаць вялікі дзякуй!
Як ты лічыш, ці здольны ты паўнавартасна
ўплываць на студэнцкае жыццё нашага
факультэта?
Хачу сказаць, што ва ўсіх нас ёсць
магчымасць актыўна ўдзельнічаць і ўплываць
на жыццё нашага факультэта. Я, займаючы
дадзены пост, з’яўляюся пасярэднікам
паміж студэнтамі і адміністрацыяй. Так,
магчымасцяў у мяне крыху больш, чым
у радавых студэнтаў, аднак дзейнічаю я
выключна ў інтарэсах студэнтаў і нашага
факультэта. Калі ў вас ёсць прапановы, ідэі,
не саромейцеся, звяртайцеся.
Ну і раскажы, калі ласка, ці ёсць у цябе
якія-небудзь інтарэсы, нейкія захапленні і, ці
знаходзіш ты час займацца імі, калі яны ёсць?
Вядома, у мяне як у любога чалавека
ёсць інтарэсы і захапленні. Захапляюся
настольнымі гульнямі, гуляю ў “Што? Дзе?
Калі?”. Раней актыўна займаўся лёгкай
атлетыкай, але цяпер часу на пастаянныя
трэніроўкі няма. Гуляю на гітары. У вольны
час адпачываю з сябрамі, чытаю мастацкую
літаратуру. Час можна знайсці для ўсяго,
галоўнае хацець нешта рабіць.
Дзякуй за размову!

Віктаровіч Канстанцін
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Крыху пра Мінск: развагі з некалькіх шпацыраў

На сцяне насупраць малююць вялізарнага
зубра. Такое нячаста можна пабачыць у Мінску.
Але тут.. тут усё па-іншаму. І зубр таксама
іншы: незвычайны, каляровы, здзьмухваючы
брудна-шэрую афарбоўку з прамысловага
фасаду. Такі мог з’явіццца толькі тут.
Я сяджу ў дворыку на вуліцы Кастрычніцкай,
за адным з самаробных драўляных столікаў.
Гэтае месца, адно з тых, што ўвасабляюць зусім
іншы Мінск. Не той горад шумных прашпектаў,
сталінскага ампіру, помнікаў вайне і перамозе,
і дзіўнай неспалучальнай архітэктуры, што
звычайна дэманструюць турыстам. А горад
вузкіх вулачак, зялёных, утульных дворыкаў,
тэматычных кавярняў. І калі “горад Сонца”
дзесяцігоддзямі
застаецца
нязменным,
уражваючы, захапляючы і шакуючы турыстаў
сваёй шэрай манументальнасцю - то гэтая
частка кіпіць жыццём, змяняецца, напаўняецца
па вечарох гоманам, смехам і музыкай, выпівае
сотні літраў піва і зноў заціхае да наступнага
вечару. Тут, у зялёных зацішных кварталах
Асмалоўкі, сярод расфарбаваных на розны
лад цагляных фасадаў Кастрычніцкай, у
барах і кавярнях Рэвалюцыйнай жыве душа
горада. Яе варта аднойчы заўважыць, каб
на ўсё жыццё атрымаць крыніцу натхнення.
… Зусім іншым Мінск выглядае ў пахмурныя
дажджлівыя дні, якіх у нас, насамрэч, нямала.
Складаецца ўражанне, што цяжкія пабудовы,
пяцідзесяці адценняў шэрага, разам з шэрым
небам, нібыта ціснуць на мінакоў. Хочацца
як найхутчэй апынуцца ва ўтульным
каляровым месцы з кубачкам гарачай гарбаты.
Увечары ж усё наадварот. Неверагодна
жывой выглядае зараз вуліца Карла Маркса:
джазавыя гукі з кавярні пераклікаюцца з
шумам дажджу, вулічныя агні, светлафоры,
святло ад фар самаходаў мігцяць і адбіваюцца
ў калюжах, напаўняючы наваколле колерамі.
І афіцыянты зараз не адрываюць ад думак

і назіранняў. Сапраўды, паспрабуй знайдзі
ахвотніка
абслугоўваць
вар’ятку,
што
расселася халодным восеньскім вечарам у
дождж на летняй тэрасе. І жаданне выпіць
шклянку глінтвейну, загарнуўшыся ў цёплы
клетчаты плед, застаецца толькі жаданнем.
…Мінск не той горад, у якім лёгка заблытацца.
На першы погляд, турыстычны цэнтр мае
некалькі
невялікіх
вуліц,
паралельных
прашпекту. Але гэта, хіба сапраўды, толькі на
першы погляд. Вуліцы гораду хаваюць мноства
цікавостак, якія наўрад ці заўважыць той, хто
ніколі не зварочваў у непрыкметныя дворыкі
за аркамі, не падымаўся па жалезных іржавых
лесвіцах на балконы другіх і трэціх паверхаў;
не лазіў па чарапічных дахах адбудаванай
нанава старой часткі гораду, адкуль так файна
назіраць поўню, схаваўшыся за выступамі
гарышчаў, чуць музыку і гоман з кавярні на
першым паверсе, адчуваючы сябе па-над
горадам, па-над гоманам і шумам, па-над усім.

Гэтым утульным вулачкам, што то
спускаюццца ўніз, то раптоўна падымаюццца
ўгару, на маю думку, не хапае хіба
бруку. Але, што паробіш, брукаванка не
адпавядала вобразу ідэальнага прасторнага
горада,
пасуючага
савецкаму
чалавеку.
Па рознаму можна ставіцца да цяперашняга
вобліку Мінска, але зараз мы маем тое, што
маем. І гэта не мала. Наш горад па-свойму
асаблівы, варта толькі навучыцца гэта бачыць.
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КЛІА

У апошні час нашая рэдакцыя сутыкнулася з вострым недахопам дасціпных выказванняў нашых паважаных
выкладчыкаў і студэнтаў. Каб паспрабаваць выправіць гэтае сумнае непаразуменне «Ніка» ўводзіць хэштэг
#клионика (ці #кліаніка). Размяшчайце выказванні выкладчыкаў і пэрлы студэнтаў пад гэтым хэштэгам ў
сацыяльных сетках, каб нам было прасцей іх знаходзіць і публікаваць на апошняй старонцы нашай газеты.
Зробім студэнцкія будні крыху больш вясёлымі.

Колб. Я.Г.:

1) Гісторык павінен быць канкрэтным, як падпітая жанчына.
2) Вучыцесь хлопцы, я вам паказаў майстар клас як спрачацца з жанчынай,
галоўнае ніколі не выпускаць ініцыятыву з рук.

Коршук У. К.:

1) Каждой бабе по мужику.

Шабасава М.А.:

1) (на лекціі па гісторыі СССР) Які вам лібералізм, мы праходзім гісторыю
не ліберальный краіны.

Колабава І.Н.:

1) Калісьці, калі вы былі трошкі маладзейшыя, пару тыдняў таму...

Малюгін А.І.:

1) Он не наш марксисист, он нормальный западный марксисист.
2) Если негра поместить в культурную среду, он станет белорусом.
3) Мыши поедают книги, особенно вкусный переплет. В голодные годы
книжку можно сварить и съесть.

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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