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Хвіліна славы
на гістарычным
факультэце!

21 лютага штогод у
свеце адзначаецца Дзень
роднай мовы. Таварыства
Беларускай Мовы “Варта”
на гістфаку БДУ вырашыла
падарыць у гэты дзень
роднаму
факультэту
сапраўднае свята.
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Няпросты шлях да magistra vitae!
Вы неверагодна здзівіцеся, бо сёння
ў нас у гасцях спадарыня, у якой
літаральна распісаная кожная хвіліна.
Сёння вашай увазе я прапаную інтэрв’ю
з намеснікам дэкана Бярэйшык Ліліяй
Уладзіміраўнай або таемную гісторыю
пераўтварэння “тэхнара” ў “гуманітарыя”!

– самай вялікай бібліятэцы. Прыходзіш
зранку, а сыходзіш толькі позна вечарам.
Потым працавала ў Гродзенскім універсітэце
на кафедры гісторыі Беларусі. Ужо ў той час
я сумяшчала выкладчыцкую дзейнасць з
адміністрацыйнай. І вось, 1999 год - і я на
гістарычным факультэце БДУ!.. А з 2007 году
– намеснік дэкана. Дарэчы, менавіта сёння
- Лілія Уладзіміраўна, (15 лютага) ў мяне своеасаблівы юбілей – 10
Вы скончылі Беларускі год як я намеснік дэкана.
тэхналагічны
- Як цікава! Віншую! А чаму Вы пераехалі
інстытут. Раскажыце з Гародні ў Мінск?
нам пра свой шлях да
Мінскам захапляюся са студэнцкай
роднага гістарычнага
пары. Тут маю шмат сяброў, сваякоў. Таму
факультэта БДУ!
была такая мара – жыць у Мінску, да яе я
- Яшчэ ў школе сярод ішла мэтанакіравана.
любімых прадметаў у
- Як вы адносіцеся да распаду СССР?
мяне былі, як не дзіўна,
гісторыя і хімія. Вось
- Гэта перыяд нашай гісторыі, значны,
і вырашыла стаць інжынерам. Працавала цікавы, часам супярэчлівы. Час нашай
пасля на шклозаводзе “Нёман”. Месца там маладосці. У дні “жнівеньскага путча” 1991
было ціхае, спакойнае, у аддзеле тэхнолагаў. г. я была ў Маскве, рыхтавалася да абароны
Камусьці яно і добра было б, але мне нечага дысертацыі, і мне патрэбна было везці
не хапала – стала нецікава. У той перыяд мяне шмат дакументаў у розныя месцы – а цэнтр
захліснула грамадская камсамольская работа. быў перакрыты. Тым не менш, дабіралася,
І час быў цікавы – 1980-ыя, перабудова! установы працавалі. Свае ўражанні добра
З’явіліся новыя выданні са свежымі думкамі, памятаю: гісторыя здзяйсняецца, а жыццё
якія раней былі забароненыя. Помню, з якой ідзе сабе далей.
цікавасцю ўсе чыталі – кнігі пераходзілі з
- Скажыце, а ці любіце Вы вандраваць?
рук у рукі, давалі прачытаць толькі на ноч.
Дзе Вы бывалі?
Тады ж зацікавілася айчыннай гісторыяй.
У той час мы супрацоўнічалі з рознымі
моладзевымі аб’яднаннямі, у тым ліку
з гродзенскай “Пагоняй”. Прыходзілася
вельмі шмат чытаць па гісторыі. У выніку,
у аспірантуру паступіла ў Інстытут моладзі
ў Маскве. Займалася праблемамі моладзі.
Вучыцца было цяжка – прыходзілася
здаваць дадатковыя дысцыпліны. Калі
іншым гэта было проста, то я сядзела
над кнігамі. Так, у той час быў сапраўдны
дэмакратычны ўздым. Столькі з’явілася
магчымасцяў! Кожны дзень у “Ленінцы”
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- Так! Вельмі люблю! Кожны год або праз
год я імкнуся куды-небудзь з’ездзіць. Я
вандрую з маладосці: і цягніком, і самалётам;
і па турам, і самастойна. Вельмі цікавяць
мяне, у першую чаргу, замежныя музеі.
Большасць часу я выдаткоўваю менавіта на
наведванне музеяў. Была ў Егіпце: Хургада,
Каір, Луксор, Александрыя… Марыла
пабачыць бібліятэку, дакрануцца да гісторыі.
Пабачыць – пабачыла, але, на жаль, у той час
яна не працавала. Была ў Грэцыі, Галандыі,
Швецыі і іншых еўрапейскіх краінах.

- Ужо у другой палове 1990-х здзіўляла
тое, што студэнты (не гісторыкі) дрэнна
ведаюць ідэолагаў марксізму. Адзін студэнт
фізкультурнага факультэта на пытанне “Хто
такія Маркс і Энгельс?” адказаў: “Маркс
– рэвалюцыянер, а Фрыда Энгельс – яго
жонка”.

- Скажыце, якія якасці ў студэнце
з’яўляюцца для Вас найбольш каштоўнымі?

- Студэнт абавязкова павінен думаць
пра сваю будучыню. Ён павінен умець усё
- А які горад Вы спалучаць: і навучанне, і асабістае жыццё,
асабліва любіце? і грамадскую дзейнасць. Яшчэ мяне вельмі
Куды Вам хочацца ўражваюць студэнты, якія імкнуцца
займацца дабрачыннасцю.
вярнуцца?
Вярнуцца
хочацца
ў
Фларэнцыю, Рым,
Барселону. Вельмі
мала было часу,
каб з імі бліжэй
пазнаёміцца.

- На які адмоўны бок сучасных студэнтаў
варта асабліва звярнуць увагу?

- Сучасныя студэнты цудоўна навучыліся
спісваць. Яны цяпер размяркоўваюць
пытанні – ад гэтага ўзровень падрыхтоўкі
значна паніжаецца.

- А цяпер філасофскае пытанне: што для
- Якія ў Вас чалавека галоўнае ў жыцці?
бліжэйшыя
- У наш час, калі маральныя каштоўнасці
планы
адносна
размываюцца,
я лічу, што для чалавека самае
вандровак?
галоўнае, каб яго словы заўсёды адпавядалі
- Мабыць, Германія і Латвія. Некалькі разоў яго думкам і дзеянням.
была ў Нюрнбергу, аднак усё роўна імкнуся
- Пажадайце што-небудзь нашым
туды вярнуцца. У Беларусі хочацца наведаць
студэнтам!
Станькава – блізка, але ніколі там не была.
Таксама Пінск – цікавы палескі горад.
- Я жадаю вам паспець як мага больш,
пакуль вы маладыя! Поспехаў!
- Як Вы любіце бавіць вольны час?
- Як правіла, у мяне вельмі мала вольнага
часу. Большасць яго ідзе на хатнія клопаты,
на падрыхтоўку да заняткаў або справаздач.
Пры магчымасці еду за горад ці гуляю па
горадзе у нашым парку. Таксама люблю
сустракацца з сябрамі або размаўляць з імі
па skype. Таксама часам хочацца пачытаць
мастацкую літаратуру…

- Раскажыце якую-небудзь цікавую
гісторыю, звязаную з Вашай педагагічнай
дзейнасцю!

Страва

Бліц-апытанка
Узбекскі плоў, сацыві

Фільмы
Пісьменнік (-і)
Музей

“Пакроўскія вароты”
М. Казакова
М. Зошчанка, У. Эка,
В. Быкаў
Нямецкі гістарычны
музей у Берліне

Васільева Вераніка
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Вечна жыві, беларуская мова!
Колькі чалавек ведае моў, столькі жыццяў
у яго ёсць. Аднак мова свайго народа заўжды
павінна быць даражэйшай за іншыя. Наша
беларуская мова пранеслася праз усю гісторыю:
ад славутага Полацкага княства і часоў
Вялікага Княства Літоўскага да сучаснасці. На
вялікі жаль, зараз беларуская мова не такая
распаўсюджаная ў нашым грамадстве, як гэта
было яшчэ дзесяцігоддзе таму. Аднак, калі,
ідучы па вуліцы, чуеш яе, адчуваеш пэўную
пяшчоту і замілаванне. Мы запыталі частку
выкладчыкаў і студэнтаў нашага факультэта,
што 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…

І там я патрапіў у беларускамоўнае
асяроддзе, бо ў асноўным супрацоўнікі
Яўген Аляксандравіч Красулін (кандыдат інстытута размаўлялі па-беларуску. Потым,
калі я служыў у войску, нам прыходзілі газеты
гістарычных навук, дацэнт)
са ўсяго Савецкага Саюзу, у нашу заходнюю
Я нарадзіўся ў рускамоўнай сям’і, бо даўно групу войскаў у Нямеччыне.
ўжо ўсе пераехалі ў горад, яшчэ пачынаючы з
Ну і мы ў ленінскім пакоі чыталі рускія,
маіх прадзедаў. Адзін з прадзедаў быў афіцэрам
украінскія,
літоўскія і беларускія газеты.
царскай арміі і, канешне, размаўляў ужо паКалі
ў
каравуле
сядзіш, там заўжды шмат
руску. І бібліятэка ў яго была неблагая, якая
прадстаўнікоў
розных
нацыянальнасцяў. І
знікла падчас Другой Сусветнай. Але, тым не
мы
часта
абмяркоўвалі
мовы. Мне вельмі
менш, дзядуля, бабуля, яны вучыліся ў 20-ых
імпанавала,
што
рускія
казалі,
што беларускія
гадах у школе, вучыліся па-беларуску ў час
газеты
ім
цяжэй
чытать,
чым
украінскія.
так званай беларусізацыі. І калі паглядзець на
Памятаю
ўкраінцы,
прытым
украінцы
з
здымкі тых часоў і паштоўкі, яны падпісаны
Данецку,
са
мной
спрачаліся,
якая
мова
на беларускай мове. Падчас майго жыцця,
уласна кажучы, хадзіў у дзіцячы садок, дзе лепшая: беларуская ці ўкраінская. Наступны
працавала радыё. Заўжды беларуская мова этап у маім жыцці гэта Масква і Маскоўскі
там ішла, то бок, фон быў, але ўспрыняцце ўніверсітэт, паступовае адчуванне розніцы
беларускай мовы ў дзяцінстве, у падлеткавым паміж беларусамі і рускімі. У Маскве суполка
узросце было адмоўным. Бо неафіцыйна была існавала беларуская, там усе размаўлялі падыхатамія горад-вёска, горад – гэта расійская беларуску. Паступова беларуская мова пачала
мова, культура, цывілізацыя, а вёска – гэта займаць усё больш і больш месца. І ў выніку,
нешта такое адсталае, калгас. У вёсцы тады калі мне прапанавалі чытаць спецкурс
гаварылі па-беларуску. І ў школе я памятаю, у канцы 90-ых на нашым факультэце, я
у класе 7-8 я ставіўся да беларускай мовы абраў адразу беларускую мову, каб чытаць.
не вельмі прыязна. Нават калі маці хадзіла Канешне, гэта была вялікая праблема, я
вызваляць мяне ад беларускай мовы, я вітаў адчуваў сябе белай варонай на агульным
гэтую ініцыятыву. Аднак, я быў настроены на фоне, думаў, ці правільна я раблю, ці будуць
больш станоўчае ўспрыняцце мовы і памятаю, мяне разумець. А з цягам часу ўцягнуўся і
калі вучыўся ў 3 класе, у нас у кабінеце была ўсё больш размаўляў па-беларуску, усё менш
гравюра з подзвігам Мікалая Гастэла і там быў па-рускаму. Сям’я, нягледзячы на тое, што
подпіс па–беларуску. Я далёка не ўсё разумеў жонка з Расіі, таксама гаворыць на беларукай
тады і ў мяне была такая мара: хутка ў нас мове з вялікай радасцю. Ну і цяпер пачынаю
пачнецца беларуская мова, я буду разумець заўважваць за сабой, што, нават калі кажу
нарэшце, што там напісана. А потым, у па-руску, я ўстаўляю беларускія словы, а калі
старэйшых класах, я пайшоў у школу маладога даводзіцца выступаць па-руску я сутыкаюся з
гісторыка ў Інстытуце гісторыі. Спачатку намі праблемай: не магу падабраць рускія словы і
займаўся Сяржук Тарасаў, потым Павел Лойка. пераходжу на беларускую мову.
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Ва ўніверсітэце нават студэнты рускамоўных
плыняў адносяцца нармалёва да таго, што я
выкладаю па-беларуску. Раней, год 10 назад,
выказвалі заўвагі, што маўляў мы рускамоўнае
аддзяленне. Нават нашы замежныя студэнты
прыязна ставяцца да гэтага, я ім кажу, што гэта
магчымаць вывучыць яшчэ адну мову. А колькі
чалавек ведае моў, столькі жыццяў у яго ёсць.
Старая ўсходняя мудрасць.

5

каб людзi ўсведамлялi сябе менавiта беларусамi.
В і к т о р ы я
М а к о ў с к а я
(студэнтка 3 курса)
Размаўляць на
беларускай мове
пачала ў 7 класе.
Тут цяжка сказаць,
што
паслужыла
штуршком, і ці
быў ён наогул,
бо ў мяне неяк з
дзяцінства цягнула
да мовы. Магчыма,
зацікаўленне
прыйшло
праз
літаратуру,
бо
вельмі
любіла
чытаць, яшчэ з
пачатковай школы.

Каб зрабіць Беларусь беларускамоўнай,
безумоўна,
патрэбна
мэтанакіраваная
дзяржаўная палітыка: беларускі дзіцячы садок,
беларуская школка, справаводства толькі на
беларускай мове. Таму адзіная беларуская
мова, пачынаючы з адукацыі, справаводства,
сродкаў масавай інфармацыі, патрэбна вялікая
колькасць беларускіх тэлевізійных каналаў.
Пры чым такіх забаўляльных, музычных. Вось
толькі ў маленькай Чарнагорыі 8 музычных
каналаў. Гэта, дарэчы, часткова і вырашэнне
пытання беспрацоўя. Такімі метадамі можна
Звычайна у вольны час дома ці ў прадлёнцы,
за 10 гадкоў, калі іх не перапыняць, дасягнуць
чытала школьныя падручнікі па літаратуры,
мэты.
чытанкі ўсялякія, буслікі, як яны тады
К а ц я р ы н а называліся. І свайго класа, і старэйшых – усё, што
К у х а р а в а было. Таму слоўнікавы запас быў добры. Яшчэ
(студэнтка 1 курса) нават у 4 класе спрабавала пачаць размаўляць
па-беларуску, але было цяжка кантактаваць
Зараз я паўсюдна з аднакласнікамі. Усё ж такі былі зусім яшчэ
размаўляю
на
беларускай мове. дзеці, і часам успрыймалі не зусім адэкватна.
Увогуле, я i раней А наконт змянення моўнай сітуацыі… Ну,
с п р а б а в а л а напэўна, першае, што варта рабіць для мовы пачаць,
былi гэта размаўляць. Бо пакуль мова гучыць, яна
тыднi i месяцы, жывая. І, калі казаць пра змены, то іх варта
калi я размаўляла пачынаць лакальна, са свайго асяроддзя, сваёй
па-беларуску.
А працоўнай сферы. Дакладна магу сказаць,
вясной 2015 года чаго рабіць не варта - гэта насаджаць мову
я
перачытвала прымусам, або занадта навязліва, бо гэта
“Каласы
пад заўсёды адштурхоўвае. Наогул, мова, культура
сярпом тваiм”.
- гэта справа выбару кожнага. Дзяржава мусіць
Першы раз я ствараць умовы для аднолькавага развіцця
чытала iх год у 12 i, напэўна, не зусiм зразумела. А абедзвюх дзяржаўных моваў, ну а далей справа
другi раз гэтая кнiга на мяне значна паўплывала. за самім грамадствам. Зараз патрэбна пашыраць
Атрымлiваецца, што раней людзi змагалiся адукацыю на беларускай мове, уводзіць мову ў
за права проста звацца беларусамi i спакойна масавую культуру: кіно, музыку, як бы дзіўна
размаўляць на роднай мове, каб з-за гэтай кропкi не гучала, але дызайн таксама (тая ж вопратка,
гледжання iх не лiчылi вар’ятамi. Яны памiралi навакольнае асяроддзе чалавека). Карацей,
з-за гэтага... А мы маем гэта права, i нiчога не менш ныць і скардзіцца, а больш рабіць, кожны
павiнны нават рабiць... проста пачаць... а мы, ў сваёй сферы. Бо глеба цалкам спрыяльная.
тым часам, губляем сябе, сваю мову, культуру,
гiсторыю, iх спадчыну... Мне стала сорамна i
крыўдна. Я лiчу, што мова - вельмi важны фактар
нацыянальнай самасвядомасцi. Думаю, што
Козел Сяргей
можна цяжкiмi намаганнямi змяніць моўную
сітуацыю ў краіне на карысць беларускай мовы,
аднак на гэта патрэбен час. Для пачатку трэба,
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Кароль без перамог

22 лютага ў актавай зале ліцэя БДУ адбыўся
конкурс сярод стараст нашага ўніверсітэта –
“Лепшы стараста 2017”. Прынялі ўдзел 14 самых
актыўных і вясёлых стараст з розных факультэтаў.
Наш факультэт прадстаўляў стараста 1 курса 3
групы Дзяніс Жук! Я не змагу перадаць гэтую
атмасферу, гэтыя эмоцыі, якія адчуваў кожны
гістфакавец падчас выступу Дзяніса! Але ж
я паспрабую паведаміць Вам аб тым, як гэта
адбывалася!
Калі я прыйшла ў ліцэй, мне зараз жа выдалі
бэйдж «Прэса». Той самы момант, калі ты
адчуваеш сябе не проста карэспандэнтам
студэнцкай газеты, а крутым журналістам самага
папулярнага выдання! Я паднялася на другі
паверх, дзе гістфакаўцы рэпетавалі свой нумар.
Хваляванне, шчырыя ўсмешкі, яркія сукенкі
ў дзяўчынак, намаляваныя вусны і не менш
яркія порткі, гальштукі, кашулі ў хлопцаў! Ўсе
гэта адразу ж кінулася ў вочы. Настаўленні ад
Аралінай Крысціны, якая за час падрыхтоўкі да
конкурсу, стала для першакурснікаў-удзельнікаў
нібыта маці! Крык: ”Гістфак Алілуя!”. Усе пачалі
займаць свае месцы ў зале.
Распачаўся конкурс з візіткі і творчага нумару
ад стараст. Усім дапамагалі іх не менш актыўныя
і пазітыўныя сябры. Да выхаду на сцэну Дзяніса
з яго сябрамі асабіста мяне ўразіў выступ
старасты філалагічнага факультэта - тэатр ценяў.
Запомніліся таксама танец ад старасты хімфака і

гульня на ўкулеле ад старасты ДІКСТ.
Калі на сцэне з’явіліся нашы яркія дзяўчаты і
хлопцы, пачуліся гукі саксафона, а з залы пачало
даносіцца: ”ГІСТФАК!!!”, стала зразумела, што
зараз будзе не проста нумар, будзе ШОЎ! Дзяніс
выконваў пераробленую песню з фільма ”Стылягі”
- “Я люблю старастат!”, а на пярэднім плане
адбываўся настолькі запальны танец яго сяброў,
што самой захацелася танчыць (не гледзячы на
тое, што я не ўмею)! Як сказалі б у перадачах па
тэлевізары: ”Ад іх сыходзіла ну проста шалёная
энергетыка!”. Але, паверце на слова, так і было! Я
адчувала гонар за свой факультэт, які прадстаўляе
такі надзвычай арыгінальны, таленавіты стараста
з неверагодна прыемным голасам, а дапамагаюць
яму такія ж таленавітыя студэнты-танцоры,
самая шумная група падтрымкі!
Нельга не адзначыць, як мяне ўразіла падтрымка
з боку бацькоў Дзяніса, якія прыехалі з Брэста
дзеля конкурсу. Яны раздалі рознакаляровыя
шарыкі, намаляваныя імі плакаты і дапамаглі
нашым студэнтам яшчэ больш сардэчна
падтрымаць Дзяніса і яго каманду!
Калі паведамілі, што Дзяніс прайшоў у фінал,
радасці гістфакаўцаў не было межаў! Наш
стараста вельмі добра справіўся з конкурсам
“Адкрыты мікрафон”. Старастам трэба было
адказваць на пытанні журы. Адказы прадстаўніка
гістфака былі надзвычай шчырымі і прымушалі
ўсміхацца!
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Настаў час пазнаёміцца крыху бліжэй з Дзянісам!
У першую чаргу, я хачу сказаць табе дзякуй
за эмоцыі і выдатна прадстаўлены наш факультэт!
Вось адкажы, як склалася так, што ты вырашыў
паўдзельнічаць у конкурсе?
Ды няма за што! Ведаеце, дзякуй, у першую
чаргу, варта сказаць маёй камандзе, бо без яе не было
б такога цудоўнага выступу. Хлопцы і дзяўчаты
сапраўды стварылі такую сяброўскую атмасферу ў
зале. Я думаю, астатнія факультэты ўбачылі, наколькі
з’яднаным можа быць наш гістфак.
Скажу шчыра, пайшоў па ўласным жаданні. У
першы раз пачуў пра конкурс яшчэ ў кастрычніку
і вельмі марыў патрапіць туды. На самай справе,
такую падзею нельга было прапусціць.
Твой творчы нумар, я ўпэўнена, запомніўся
многім. А як прыйшла ідэя танца, песні? Хто табе
дапамагаў у рэалізацыі?
Ідэя зрабіць мюзікл прыйшла мабыць адной
з першых. Пытанне з танцамі было значна складаней.
Шчыра кажучы, сам не ведаў, як ставіць танец. На
шчасце дапамаглі вельмі добрыя людзі: Крысціна
і Рыта. Хлопцы апошнія два тыдні пастаянна
заставаліся пасля пар і рэпетавалі каля актавай
(так-так, гэта мы камусьці ў бліжэйшых аўдыторыях
палепшылі пары). Большасць песень прыдумляў з
падачы студсаюзаўскіх хлопцаў. У цэлым атрымалася
вельмі нават выдатна! Несумненна, увесь наш нумар
- гэта вынік велізарнай працы нашай каманды.
Хтосьці ўнёс меншы, хтосьці большы ўклад, але
без удзелу ніхто не застаўся. Нельга не адзначыць,
што наш куратар вучэбнай групы Аліна Яўгенаўна
Верамейчык адыграла вялікую ролю ў падрыхтоўцы

да мерапрыемства. Яна падтрымлівала нас падчас
рэпетыцый, а таксама прысутнічала на конкурсе.
Аліна Яўгеньеўна верыла ў нашыя сілы, заўсёды
прапаноўвала сваю дапамогу. Я вельмі ўдзячны ёй
за яе дабрыню і пяшчотнасць. Лепшага куратара нам
проста не знайсці!
Ты праявіў сябе ў конкурсе як актыўны,
вясёлы, знаходлівы, творчы чалавек. А раскажы, які
ты па-за ўніверсітэта? Якія ў цябе інтарэсы?
Вядома, на мой погляд чалавек павінен
усебакова быць развіты. Таму я актыўна захапляюся
спортам (лёгкая атлетыка), граю на гітары, пішу песні
і стараюся ўсяляк быць чымсьці заняты. Ніколі не
любіў гультаяваць, бо гэта сумна.
Таксама я запыталася ў Аралінай Крысціны,
дарэчы абранай у гэтым месяцы на пасаду старшыні
Студсаюза, якая прыклала нямала намаганняў
для такога выступу, аб тым, як рыхтаваліся нашы
студэнты!
- Крысціна, усе ведаюць, што ты дапамагала з
пастаноўкай такога запамінальнага творчага нумара
для Дзяніса. Раскажы, калі ласка, як праходзіла
рэалізацыя яго ідэі?
- Ідэя нумара цалкам належыць Дзянісу, мы
толькі дапамаглі з яе рэалізацыяй. Збіраліся ледзьве
не кожны дзень, але як паказаў вынік: яно таго
каштавала! На жаль, выйграць не атрымалася,
але затое наш факультэт быў адным з самых яркіх
і запамінальных - гэта адзначылі ўсе ў БДУ. А на
гістфаку ўсім вядома, што нашы старасты і без
конкурсаў самыя лепшыя!

Перамогу ў конкурсе атрымаў стараста з Інстытута
журналістыкі Мікалай Нікалаенка, а наш Дзяніс
атрымаў прыз за лепшае відэа для конкурсу і трэцяе
месца ў агульным заліку!
Паважаныя чытачы, паглядзець выступ Дзяніса і
кліп для відэаконкурсу, Вы можаце ў нашай суполцы
“Укантакце”. Спадзяюся, што пасля прагляду Вы і
самі захочаце рухацца ў такт музыкі з “аксамітным”
голасам Дзяніса!

Кучук Вераніка
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Хвіліна славы на гістарычным факультэце!

21 лютага штогод у свеце адзначаецца Дзень
роднай мовы. Таварыства Беларускай Мовы “Варта”
на гістфаку БДУ вырашыла падарыць у гэты дзень
роднаму факультэту сапраўднае свята ў выглядзе
ўсім вядомай “Хвіліны славы”, але ў гэты раз на
роднай беларускай мове!
Яшчэ
да
пачатку
мерапрыемства
стала зразумела, што гэта падзея атрымае
агульнафакультэцкі маштаб! За званне лепшага
спаборнічала 15 нумароў, сярод якіх былі
найпрыгажэйшыя песні і вершы класікаў ды
будучых класікаў беларускай паэзіі.
Мерапрыемства пачалося а 17 гадзіне з
вітальнага слова дэкана факультэта Аляксандра
Генадзьевіча Каханоўскага, пасля чаго яшчэ
больш за гадзіну нашы таленавітыя выступоўцы,
а з імі прыгожыя вядучыя Сяргей Козел і
Яна Макоўская забаўлялі гледачоў. Зала была
набітая людзьмі: на беларускамоўную Хвіліну
Славы прыйшлі паглядзець не толькі студэнты і
выкладчыкі, але і сем’і некаторых выступоўцаў.
Студэнты і выкладчыкі падпявалі любімыя песні
і бурна рэагавалі на добрыя выступы ўдзельнікаў.
Асабліва ажывілася публіка падчас выступу Дар’і
Алексеюк: калі спявачка і яе каманда падтрымкі
запусцілі ў залу цэлую эскадрыллю папяровых
самалёцікаў, да выхаду наступнага выступоўцы ў
паветранай прасторы актавай залы адбывалася
сапраўднае шоў. Журы прысудзіла Маргарыце
Шабар (выконвала песню “Балада”), Дар’і Карэтка
(выконвала верш У. Караткевіча “Дзе мой край”) і
Дар’і Алексеюк(выконвала песню “Ляці”) 1-е, 2-е
і 3-е месцы адпаведна. Магчыма, з меркаваннем
журы можна было б паспрачацца, але “Хвіліна
Славы” стала сапраўдным святам са шчырай
сяброўскай атмасферай і сапраўднымі падарункамі
для ўсіх удзельнікаў, сярод якіх, дарэчы, быў і аўтар
гэтага артыкула.
Мы вырашылі спытацца ў аднаго з
арганізатараў “Хвіліны Славы” і старшыні ТБМ
“Варта” на гістфаку Веранікі Васільевай пра

падрыхтоўку да мерапрыемства і даведаліся, ці
задаволена яна правядзеннем мерапрыемства і які
нумар спадабаўся спадарыні Васільевай больш за
усе?
- Мерапрыемствам вельмі-вельмі задаволена!
Насамрэч, дзеля правядзення “Хвіліны славы”
было зроблена неверагодна шмат. Асабліва цяжка
гэта было з прычыны таго, што “Варта” ўпершыню
праводзіла такое маштабнае мерапрыемства, але
ўсё атрымалася! Вельмі ўдзячна студэнтам і не
студэнтам, якія прыйшлі на “Хвіліну славы”. Аднак
у першую чаргу, мяркую, варта назваць людзей, без
якіх нічога б не атрымалася. Гэта Ігар Пятровіч,
мая апора і падтрымка, гэта Яўген Бодрыкаў,
мой любы намеснік, гэта Віталя Лучыновіч, які
столькі разоў ратаваў мяне, што не пералічыць,
Карына Кушчанка, наш унікальны фатограф,
які застаўся без уласнага фотаздымка з “Хвіліны
славы”, нечаканы анёл-ахоўнік Марына Люльковіч і
чалавек, для якога мерапрыемства было сапраўднай
вайной супраць форсмажораў, у якой ён з гонарам
перамог, Козел Сяргей!

Таксама немагчымым яно было б без нашых
таленавітых удзельнікаў, якія выдатна валодаюць
роднай мовай - яны паказалі, што на роднай мове
не толькі размаўляць не складана, але і спяваць.
Таксама хачу сказаць шчыры дзякуй за падтрымку
дэканату, выкладчыкам і спонсарам! А наконт
нумара... Гэта вельмі няпроста - ўсе таленавітыя,
усе заслугоўвалі перамогі - журы было сапраўды
вельмі цяжка. Пераможцаў ад душы віншую, а
астатнім удзельнікам жадаю будучых перамог на
шляху да зор!
Газета “Ніка” таксама жадае нашым чытачам
перамог і поспехаў, а галоўнае - “не пакідайце ж
мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!”

Бодрыкаў Яўген
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«Я абіраю шлях кахання…»
Паступіўшы ў сцены роднай альма-матар,
некаторыя з нас і не меркавалі, што менавіта
тут сустрэнуць каханне не толькі да гісторыі
і навукі, але і то трапятлівае пачуццё, якое
дорыць шчасце і радасць кожны дзень. На
гістарычным факультэце і сапраўды лунае
атмасфера кахання і цеплыні, дзякуючы
моцным адносінам паміж хлопцамі і дзяўчатамі,
за якіх немагчыма не парадавацца. Напярэдадні
14 лютага, дня Святога Валянціна, студэнты,
якія знайшлі сваё шчасце, падзяліліся сваімі
гісторыямі моцных адносін.
Д а р ’ я
Алексеюк
і
Яўген
Бодрыкаў:
Даша,
Жэня, у які
момант кожны
з вас зразумеў,
што
вы
падабаецеся
адзін аднаму?
Даша: Жэня
прызнаўся
ў
сваіх
пачуццях
яшчэ на першым курсе, а ўсведамленне таго,
што гэта не проста сімпатыя, прыйшло да
мяне пазней, на другім курсе.
- Прайшло ўжо больш года. Раскажыце
пра свае самыя яркія ўспаміны, падзеі, якія
адбыліся за гэты час?
Даша: Адразу ўспамінаецца, як Жэня
прапанаваў сустракацца. Ён устаў на калена,
а ў руках былі мае любыя кветкі – ландышы.
Безумоўна, гэта нашы сумесныя падарожжы
ў Заслаўе, Вязынку, Раўбічы, Вільню і яшчэ
вельмі-вельмі шмат іншых. Кожная хвілінка,
праведзеная разам, незабыўная.
Жэня: Яшчэ трэба дадаць практыку, нашы
супольна праведзеныя святы, ну і канчаткова
маё першае прызнанне Дашы якраз у сценах
роднай і любай альма-матар.
- Ці бываюць у вас цяжкасці і як вы з імі
спраўляецеся?
- Бывае, што мы сварымся, але мы не можам
сказаць, што гэта глабальныя і сур’ёзныя
праблемы. Праз сваркі мы прыціраемся адзін
да аднаго, даведваемся, што каму падабаецца,
а што не. Але па-сапраўднаму цяжка, нават
немагчыма, так гэта адзін без аднаго, а ўсё
астатняе - часовыя цяжкасці.
- Даша і Жэня, што для вас каханне?
- Каханне немагчыма апісаць. Для нас гэта
стан душы, калі чалавек для цябе робіцца ўсім
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светам, а ты робішся ўсім светам для чалавека.
Гэта моцныя абдымкі, шчырыя ўсмешкі,
шчасце ад кожнага моманту, праведзенага
разам, і жаданне ніколі не расставацца.
А
мы
пераходзім
да
наступнай
пары,
якую
сапраўды ведае
кожны студэнт
і
выкладчык
н а ш а г а
факультэта.
Вераніка Анікей і
Уладзіслаў Бабіч.
- Ніка, Улад,
раскажыце пра
вашы адносіны.
- Мы пачалі
сустракацца на
першым курсе,
у кастрычніку. Пачыналася ўсё з падрыхтоўкі
да выступу ў Анусіна. Падчас рэпетыцый мы
часта бачыліся, камунікавалі. Аднойчы мы
разам з аднагрупнікамі пайшлі расклейваць
аб’явы пра дзяўчыну, якая знікла, і пасля
гэтага Улад выклікаўся правесці мяне да дому
і прапанаваў сустракацца. І вось мы разам
ужо тры з паловай гады.
- Што для вас стала запамінальным, трапяткім
за такі значны перыяд адносін?
Вераніка: Для мяне самыя яркія моманты
нашых адносін – гэта першыя сумесныя
падарожжы за мяжу.
Улад: Ніколі не забуду наш першы сумесны
паход у кіно, мы жудасна саромеліся, спачатку
не ведалі, пра што будзем гаварыць, як сябе
паводзіць, аднак у выніку ўсё прайшло вельмі
весела і лёгка.
- Ці падобныя ў вас характары? Калі так, то
якія агульныя рысы, калі не, то як вы знаходзіце
кампраміс?
Вераніка: Характары ў нас у чымсьці
падобныя, але ў многіх момантах зусім
розныя. Я хвалююся па дробязях, асабліва
калі гэта датычыцца вучобы. Улад, як і
большасць хлопцаў, ставіцца да такіх сітуацый
больш спакойна і стрымана. Розныя мы і ў
фінансавым пытанні: я такая марнатраўка, а
Улад імкнецца быць эканомным. Яшчэ Улад
больш запальчывы, чым я, але пры гэтым
хутка адыходзіць пасля сварак, а я ж наадварот
- адыходжу доўга.
- Што для вас з’яўляецца прыярытэтным у
моцных адносінах?
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- Прыярытэт моцных адносін для нас - давер,
вернасць, павага, паразуменне. Мы імкнемся
нічога адзін ад аднаго не хаваць, быць адзін
аднаму не толькі другой палавінкай, але і сябрам,
імкнёмся ісці на кампрамісы, ва ўсім дапамагаць.
Мы разам 24 гадзіны ў суткі, але, і ўсё ж , лічым,
што ў кожнага павінна быць свая прастора і
заўсёды з павагай да яе ставімся.
Яшчэ
адна
пара,
якая
ўжо не першы
год
разам,
гэта Вераніка
Курдзюк
і
Ул а д з і с л а ў
Варзопаў.
Улад,
Вераніка,
як
пачалі
складвацца
вашы адносіны?
Улад: Я, як сапраўдны джэнтльмен, ацаніў
некалькі фотаздымкаў Веранікі “Укантакце”. Яна
не змагла выстаяць ад такога напору і дадала
мяне ў сябры. Пачалі камунікаваць, пару разоў
сустрэліся, пагулялі. Так атрымалася, што паміж
намі ўсталявалася сувязь, з’явілася іскрынка. А
там усё закруцілася-закружылася само сабою.
- Якімі цёплымі і трапяткімі ўспамінамі вы
можаце падзяліцца з чытачамі?
Улад: Канешне, гэта першыя спатканні. Асабіста
я з нецярпеннем чакаў кожнай сустрэчы. Гэта быў
час, калі пазнаеш чалавека, які табе сімпатычны
ўсё бліжэй, і гэта невымоўнае пачуццё.
Вераніка: Да сказанага я хачу дадаць нашы
супольныя падарожжы дамоў ці проста ў іншы
горад. Таксама мы любім хадзіць у розныя
кафэ, рэстараны і спрабаваць штосьці новае.
Часта ўспамінаем, як адзначалі два месяца і
заказалі карпачо. Не ведаем, як каму, але нам не
спадабалася.
- Ці падобныя ў вас характары? Калі так, то
якія агульныя рысы, калі не, то як вы знаходзіце
кампраміс?
Улад: Хутчэй не, чым так. Я больш спакойны,
мяне няпроста вывесці з сябе. Вераніка ж больш
імпульсіўная, эмацыйная, увесь час спрабуе
штосьці новае, але паступова я заражаю яе
спакоем. Не так дрэнна, калі характары розныя,
мы як бы дапаўняем адзін аднаго, нейкіх
сур’ёзных канфліктаў на гэтай глебе ў нас не
ўзнікае. Недзе яна можа саступіць. Ну і я само
сабою таксама, але гэта не дакладна.
- Што для вас з’яўляецца прыярытэтным у
моцных адносінах?
Вераніка: Для Улада гэта пачуццё гумару,
узаемная павага адзін да аднаго, гатоўнасць

пайсці на кампраміс, ну а для мяне неабходна
надаваць увагу сваёй палове, саступаць і цалкам
давяраць, ніякіх сакрэтаў.
- Якія б Вы далі парады для пабудовы моцных
адносін?
Улад: Быць спагадлівым адзін да аднаго, бо
кожны чалавек мае недахопы, важна помніць,
што ты таксама іх маеш. Дзяўчыне трэба смачна
карміць свайго хлопца (самае галоўнае правіла!),
ну і вядома ж падтрымка і клопат адзін пра
аднаго.
Вераніка: Са свайго боку хацелася б дадаць
паразуменне, умець ісці на саступкі і, канешне
ж, каханне! Без яго ні пра якія адносіны і гаворкі
быць не можа!
Ну і апошняя
пара,
якая
а д о р ы ц ь
студэнтаў сваёй
пяшчотай
і
цеплынёй,
гэта
Глеб Ярашук і
Алеся Казак.
Як
вы
пазнаёміліся?
Глеб:
Нас
з б л і з і л а
«капейка».
Я
некалькі разоў у
інтэрнаце
заходзіў у блок, дзе жыве Алеся, і пару
разоў трапіў да яе ў пакой з нагоды некаторых
мерапрыемстваў і так проста пазнаёміцца.
- Якія ўспаміны грэюць вам сэрца і падымаюць
настрой?
- За невялікі перыяд часу ў нас было досыць
яркіх момантаў. Напрыклад, паход у фотастудыю
“з ног на галаву”, на хакей, а яшчэ мы разам
сустрэлі Новы год і з’ездзілі ў Вільню.
- А вы больш падобныя па характары ці, хутчэй,
процілегласці?
- Мы падобныя, любім паваляцца на канапе
і глядзець серыялы, разам куды-небудзь
хадзіць.
Як многа светлага кахання, шчасця і цяпла ў
словах нашых закаханых! У такое свята хацелася
б павіншаваць кожнага студэнта, выкладчыка і
пажадаць усім кахання, кахаць і быць каханымі,
ніколі не расчароўвацца і верыць, што ваша
шчасце дакладна гэтак жа шукае вас, як і вы
чакаеце, шукаеце яго.

Лугіна Яўгенія
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Дзядзька з Вільні

29 студзеня адбылася экскурсія ў Вільню, якую
арганізавалі выкладчыкі кафедры гісторыі Беларусі
новага і навейшага часу. Вось якія ўражанні выклікаў
гэты старажытны горад у аднаго са студэнтаў нашага
факультэта.
Канешне, калі наш аўтобус заехаў у Вільню, я
адразу не паверыў, што гэта тая самая Вільня, бо
ўскрайкі ў горада так сабе. Але, так званы Стары
Горад, яшчэ здалёк даў зразумець, што гэта нешта
цікавае.
Экскурсійная частка – мая павага! Усё было
дынамічненька, без затрымак. Праўда, інфармацыя
крыху скамячылася, але гэта можа і добра. Сапраўды
склалася ўражанне, што Вільня - горад кантрастаў.
Ды і як яму не скласціся, калі ўсё замалявана
рознакаляровымі графіці ды стыкерамі?! Усе
яны рознай якасці, але зразумела адно – у Вільні
ёсць дзе разгарнуцца вольнаму мастаку! “Vilnius
full of space”, як было напісана на адным з дамоў,
як бы нагадваючы, што прасторы для творчасці
на мясцовых пабудовах сапраўды больш чым
дастаткова. Горад, у якім старое спалучаецца з
новым.
Цэнтральнай часткай нашага падарожжа быў
музей імя Адама Міцкевіча. Улічваючы, што да
гэтага мы каля гадзіны бегалі па віленскіх вуліцах з
агляднай экскурсіяй, то гэта было лепшае месца, каб
крыху пагрэцца ды аднавіць у галаве пэўныя веды з
біяграфіі знакамітага беларуска-польскага паэта.
Таксама адной з самых захапляльных кропак
нашага маршруту быў Ужупіс ці Рэспубліка Зарэчча
– дзяржава з самай гуманістычнай канстытуцыяй.
І сапраўды, у межах Зарэчча адчувалася нейкая
дзіўная атмасфера адначасова і ўтульнасці, і
абароненасці.
Пасля экскурсійнай часткі ў нас было па паўтары
гадзіны вольнага часу. Можна было зайсці ў
кавярню або набыць сабе нейкі сувенірчык.
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Хвілін дзесяць я шукаў нешта цікавае, а потым
вырашыў нікуды не заходзіць, а проста прайсціся
мясцовымі вулачкамі, паглядзець на людзей. А
ішоў я, сапраўды, куды вочы глядзяць. Вузкія
вулачкі захавалі ў сабе нейкую сярэднявечную
атмасферу: смецце, лужы, пабітыя дарогі, на
адной з галоўных плошчаў я нават бачыў даўно
памерлага пацука. Але ўсё ж, пад ногі я глядзеў
не надта часта. Больш захапляўся фасадамі
старых будынкаў. Адноўленых будынкаў не
так шмат, і яны вельмі кантрастуюць з крыху
паніклымі,
пасунутымі,
паўразбуранымі
старымі будынкамі. Каля мясцовага ўраду бачыў
нейкі натоўп – пэўна, віленскім студэнтам нешта
не спадабалася. Нецікава. Пайшоў далей. Я б не
сказаў, што людзей на вуліцы шмат, што вельмі
спрыяе хадзьбе пешшу. Канешне, пад канец у
мяне адвальваліся ногі, адмарозіліся рукі, але
шкадаваць не было прычыны. Толькі калі я яшчэ
раз і збяруся наведаць Вільню, то толькі ўлетку і
на некалькі дзён, можа нават месяцаў.

Сказаць, што Вільня гэта нешта экзатычнае? Не,
хутчэй падобнае, блізкае да нас. Маецца нейкая
нябачная сувязь, што і вабіць. Нібы ўся гісторыя
горада раствораная ў паветры. Таму трэба быць
яшчэ больш асцярожным, бо, звярнуўшы не
на тую вуліцу, паветра гісторыі хутка зменіцца
пахам вострай піцы ці свежазмолатай кавы з
аднолькавых кавярняў.
Хацелася б падзякаваць арганізатарам экскурсіі
Аляксандру Вячаслававічу Бурачонку і Алене
Фёдараўне Паддубскай за новыя ўражанні і добра
праведзены час!

Юрынок Аляксандр
Фота: Есько Яўгенія
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Люты – гэта першыя лекцыі, першыя семінарскія заняткі пасля канікул. Студэнты або
энергічна бягуць на факультэт атрымліваць новыя веды, або з соннымі вачыма (нягледзячы
на тое, што навучаюцца ў другую змену) цягнуцца з думкаю:”Зноў лекцыі!..” Але ж, дзякуючы
аптымізму і гумару нашых выкладчыкаў, любыя лекцыі могуць стаць цікавымі!
Фядосік В.А.:

- И приносили они в жертву… Этого… Ну, шашлыка в шкуре… А! Барана!

Ларыёнаў Дз.Г.:

1) - Точно! Вы же второй курс. Пшено еще совсем!
2) (Размова са студэнтам)
- Сколько от Трои до Итаки?
- Нормально!
- Ну вы прям готовый таксист, молодой человек!
3) - Вы с места отвечать будете или по-взрослому?

Красулін Я.А.:

(Размова са студэнтам):
- Для нас слова “незалежнасць” звязана з якім словам?
- “Суверэнітэт”?
- “Праблемы”!

Кушнір А.І.:

- Всё лучшее в этом мире было изобретено белорусами!

Максімчык А.М.:

- Еще раз поднимите руки, кто не читал источник! Я вас сфоткаю!

Шупляк П.А.:

- У Кенэдзі былі самыя прыгожыя сакратаркі, ні адна з іх не ўмела друкаваць
на машынцы.

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!

НІКА
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ
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