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8 гадоў! Такога ўзросту
дасягнула газета гістфаку
БДУ «NIKA» у лістападзе
гэтага году. Унесці свой
уклад у развіцце газеты,
заставіць частку сябе на
старонках штомесячнага
гістфакаўскага выдання
паспела ўжо не адно пакаленне. “Nika” - адно з
найстарэйшых студэнцкіх
выданняў на прасторы
сям’і факультэтаў БДУ. 8
гадоў!
Працяг на стр. 2

Конкурс вершаў
“Коласаўскія чытанні”.
ВЫНІКІ

Прафбюро - новы старшыня!
4 лістапада 2015 года адбылася справаздачна-выбарчая канферэнцыя Прафбюро гістфака.

Працяг на стр. 3

Размеркаванне. Прысуд, або
магчымасць?
У дзень нараджэння гістарычнага факультэта БДУ, 28
кастрычніка, на гістфаку прайшоў брыфінг, прысвечаны размеркаванню.

Працяг на стр. 4

Старонка 6 - 7
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ПАДЗЕІ

Лістапад, 2015

Ні многа ні мала - 8 год!

М

енавіта на працягу такога
тэрміна газета гістарычнага
факультэта БДУ “Nika” радуе
вас сваімі актуальнымі і цікавымі
артыкуламі. 8 год, ці шмат гэта?
Напэўна так, бо за гэты тэрмін было
выпушчана цэлых 57 нумароў. “А з
чаго ўсё пачыналася?” – менавіта
з такім пытаннем я звярнулася да
аднаго са стваральнікаў газеты
Дзмітрыя Урублеўскага.
— Дзмітрый: Ідэя стварыць
газету на факультэце ўзнікла ў нас
даволі спантанна, пры арганізацыі
факультэцкай гульні «Што? Дзе?
Калі?». Трэба вядома расшыфраваць паняцце «мы» - гэта я,
Дзіма Зайцаў, Ганна Васілеўская.
Абмяркоўваючы вынікі гульні
ўвечары на кухні аднаго з блокаў
“капейкі”, мы вырашылі, што патрэбна газета факультэту, тым
больш папярэдняя газета “Крылы”, якая выходзіла нерэгулярна,
наогул перастала існаваць. Будзе
няпраўдай сказаць, што ўсё адразу атрымалася добра. Першы ну-

мар на выгляд быў нават не вельмі.
Пасля першага нумара дэканат нас
заўважыў і стаў аказваць падтрымку, вялікі дзякуй за гэта Сяргею
Мікалаевічу і Ліліі Уладзіміраўне.
Час ішоў, студэнты станавіліся
дыпламаванымі
спецыялістамі
і канешне змяняліся рэдактары, журналісты газеты. Важная
роля ў развіццці “Niki” належыць
Мікалаю Кудласевічу, пры якім
газета прыцягнула да сябе шмат
ўвагі і стала надзвычай папулярнай. Мікалай згадзіўся распавесці
цікавыя выпадкі з жыцця:
— Мікалай: У мой час “Ніка”
стала медыйным гігантам гістфаку.
Мы рабілі ўсё: фільм да 20-годдзя
беларускамоўнай плыні, праводзілі
конкурсы мемаў на выкладчыкаў і
адміністрацыю (выкарыстоўваючы
дыпламатычны гумар, канешне),
відэа-рэкламу газеты. Бачылі б вы
твар бібліятэкаршы, калі я прывёў
туды на здымкі крыжаносца і
вялізную тэлевізійную камеру 90ых.

— А вось актыўная і жвавая Кацярына Дзегцярова, якая ўзначальвала
газету да лістапада 2014 года распавяла пра тое, што ёй прыносіла
найбольшую асалоду і які вопыт
яна атрымала.
— Кацярына: Цяжка адказаць.
Але больш за ўсё мне падабалася складаць змест новага нумара.
Заўжды было цікава збірацца ўсёй
рэдакцыяй, абмяркоўваць падзеі
на гістфаку і прыдумляць, што мы
напішам. Як бы банальна не гучала,
але мне гэта дало каласальны вопыт
працы з людзьмі. Да ўсяго зараз я
вяду гурток «Юныя журналісты».
— «Nika» мае багатую гісторыю
свайго станаўлення, шмат людзей
ўнеслі свой уклад у яе развіццё.
Дзякуем усім, хто датычыцца да яе
ставарэння на сённяшні дзень, і жадаем, каб газета “Nika” была лепшай газетай лепшага факультэта,
лепшага ўніверсітэта.

Вераніка Каско
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4 лістапада 2015 года адбылася справаздачна-выбарчая канферэнцыя Прафбюро гістфака. Вынікі
актывісцкай дзейнасці за мінулыя гады былі падведзены старшынёй Прафбюро Анастасіяй Мяніцкай,
намеснікам старшыні Андрэем Кімбарам, старшынёй камісіі па сацыяльнай рабоце Інай Саўко.
Згодна з галасаваннем дэлегатаў, што прысутнічалі ў зале, новымі актывістамі Прафбюро былі абраны:
Хмель Сяргей (камісія па вучэбна-вытворчай рабоце), Гацэвіч Ганна (камісія па жыллёва-бытавой
рабоце), Таўстыка Аляксей (камісія па аздараўленчай, фізкультурна-масавай і спартыўнай рабоце),
Бруй Наталля (камісія па сацыяльнай рабоце), Блізнюк Ганна (камісія па арганізацыйна-масавай і
інфармацыйнай рабоце), Анафрыюк Яўген (камісія па грамадскім кантролі за прадпрыемствамі гандлю і грамадскага харчавання), Лявіцкая Вікторыя (камісія па праектнай і культурна-масавай рабоце).
Панасавец Ілля заняў крэсла сакратара, Говар Аляксандра – казначэя. Іна Саўко стала намеснікам
старшыні. А самую галоўную пасаду ў Прафбюро студэнтаў гістфака заняла Аляксандра Пінчук, якая
падзялілася з “Нікай” сваімі ўражаннямі і думкамі ў інтэрв’ю.
— Чаму ты вырашыла звязаць сваё студэнцкае
жыццё на гістфаку менавіта з прафсаюзам? Што
паслужыла штуршком да гэтага?
— У нас з прафсаюзам ёсць агульныя мэты ў
жыцці. Прафсаюз абараняе правы студэнтаў. У маім
жыцці заўсёды была адзіная мэта – палепшыць жыццё блізкіх, нешта змяніць. Маё імя нават перакладаецца як “абаронца людзей”. Мне патрэбна гэтая дзейнасць для таго, каб атрымаць вопыт у арганізацыі і
правядзенні розных мерапрыемстваў, для раскрыцця
сябе, каб у будучыні у жыцці ніколі не губляць такіх
якасцяў, як увага да людзей; каб многія задумаліся,
як важна дапамагаць, ніколі не ігнараваць просьбы і
жаданні тых людзей, інтарэсы якіх мы прадстаўляем.
На першым курсе хацелася неяк вызначыцца, чымсьці
заняць сябе. Ты пачынаеш жыць нанова, і з’яўляецца
жаданне ажыццявіць мару дзяцінства – рэалізаваць
сябе. І, даведаўшыся пра прафсаюз, яго мэты і задачы,
якія супадалі з маімі, я падумала - чаму б і не? Пазней
менавіта ён дапамог лягчэй перанесці перамены ў маім
жыцці. Паступова я зразумела, што гэта менавіта тая
арганізацыя, якая дапамагае студэнтам, і іх меркаванне
мне не абыякава.
— Ці былі нейкія істотныя перашкоды ў працэсе тваёй працы?
— Вялікіх перашкод не было. Нешта не
атрымлівалася зрабіць так, як хацелася б. Дзесьці не
хапала ўмення правільна размеркаваць свой дзень, каб
усё паспець. Але ўсё гэта прыходзіць з вопытам.
— Якія якасці ты найбольш цэніш у людзях?
— У першую чаргу, я цаню ў людзях сумленнасць.
Для мяне лепш выслухаць горкую праўду, чым салодкую хлусню. Па-другое, я цаню дабрыню. Трэба
ставіцца з разуменнем да навакольных. Адкрытасць,
уважлівасць, поўнае прысвячэнне сябе справе, адказнае стаўленне да яе. І, вядома - мэтанакіраванасць.

Аляксандра Пінчук
— Лепшая парада за тваё жыццё?
Самыя лепшыя парады - тыя, якія далі мая мама і
мой настаўнік гісторыі. Мама заўсёды раіла ніколі не
кідаць тое, за што ўзяўся і заўсёды ісці да канца, не
сыходзіць ад перашкод. Нельга баяцца памыліцца - «ня
бойся памыліцца» - менавіта так казала мая настаўніца
гісторыі.
— Чым ты займаешся ў вольны ад працы час?
— Я чытаю. Калі ёсць час, вышываю крыжыкам,
люблю глядзець біятлон. Музыка, вядома ж. Не магу
жыць без музыкі!!!
— Якія планы на будучыню? У чым ты бачыш
далейшае развіццё прафсаюзнай дзейнасці на нашым факультэце?
— Я не хачу раскрываць ніякіх сакрэтаў. Планы
- гэта такая рэч... Я лічу, што лепш зрабіць, каб усе
ўбачылі, чым сказаць, але гэтага не зрабіць.

Карына Кушчанка
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Размеркаванне. Прысуд, або магчымасць?

У дзень нараджэння гістарычнага факультэта розных галінах. У тое ж самае міністэрства замежных
спраў студэнтаў-гісторыкаў бяруць з большай ахвотай,
БДУ, 28 кастрычніка, на гістфаку прайшоў
чым выпускнікоў ФМА.
брыфінг, прысвечаны размеркаванню.

Р

азмеркаванне - гэта тое, што практычна пры любым раскладзе чакае кожнага бюджэтніка. Студэнты ставяцца да яго па-рознаму. Але часцей за ўсё, як
да нейкай «абавязалаўкі», абавязковага і не вельмі прыемнага мінуса навучання за кошт бюджэту. Каб хоць
крыху змяніць песімістычнае стаўленне выпускнікоў
да працэдуры размеркавання, Савет па якасці aдукацыі
гістарычнага факультэта БДУ 28 кастрычніка правёў
брыфінг для студэнтаў 5 курса на тэму размеркавання.
Першым выступіў намеснік дэкана Аляксандр
Генадзьевіч Каханоўскі. Ён падкрэсліў, што студэнты часцяком бачаць у размеркаванні больш мінусаў,
чым плюсаў. Аднак і станоўчых момантаў хапае. Самае галоўнае, студэнт-бюджэтнік як мінімум першыя
2 гады мае гарантаванае месца працы. Немалаважна,
што маладога спецыяліста вельмі складана звольніць.
Гэтак жа Аляксандр Генадзьевіч заўважыў, што камісія
заўсёды разглядае заяўкі патэнцыйных працадаўцаў.
Гэта значыць, студэнт заўсёды можа пастарацца і
знайсці сабе месца для размеркавання сам.
Пасля выступіла намеснік начальніка ўпраўлення
кадраў БДУ Дабравольская Вераніка Віктараўна.
Вераніка Віктараўна выразна распавяла студэнтам пра
саму працэдуру размеркавання. Як склікаецца камісія,
з улікам якіх фактараў адбываецца размеркаванне студэнта на тое альбо іншае месца працы і г.д.
Дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Уладзімір
Іванавіч Адамушка падкрэсліў, што архіўная сфера
Беларусі вельмі зацікаўлена ў выпускніках гістарычнага
факультэта БДУ. Акрамя таго, ён адзначыў, што
выпускнікі гістарычнага факультэта запатрабаваны ў

Наступнай выступіла начальнік аддзела кадраў і
ідэалагічнай працы мытні «Мінск-2» Сямашка Алена Валер’еўна. Яна заўважыла, што, хоць праца ў
мытні наўпрост не звязаная са спецыяльнасцямі, якія
дае гістфак, мытня «Мінск-2» вельмі зацікаўлена ў
выпускніках нашага факультэта. І многія выпускнікі
мінулых гадоў паспяхова там працуюць. Гэта яшчэ раз
пацвярджае тэзіс пра тое, што выпускнікі гістарычнага
факультэта запатрабаваны ў самых розных сферах.
Алена Валер’еўна гэтак жа дэталёва распавяла пра тое,
што трэба для таго, каб паступіць на службу ў мытню.
Завяршаў брыфінг яшчэ нядаўні студэнт гістфаку,
а цяпер лепшы малады настаўнік горада Мінска Яўген
Сітко. Ён распавёў пра плюсы і мінусы размеркавання
ў школу. Яўген раіў ісці размяркоўвацца ў школу пры
чатырох умовах. Калі ты марыў аб гэтым з дзяцінства,
за марай заўсёды ісці добра. Калі не востра стаіць
фінансавае пытанне. Калі любіш больш аддаваць,
чым браць. І калі ты пакуль не вызначыўся. 2 гады
адпрацоўкі ў школе - добрая магчымасць зразумець,
чым ты хочаш займацца ў будучыні.
У любым выпадку, пры належнай стараннасці і
жаданні, студэнт можа размеркавацца на жаданае месца працы. І атрамадь з абавязковай працэдуры як мага
больш карысці для сябе. У канчатковым выніку практычна ўсё ў гэтым жыцці залежыць толькі ад нас саміх.

Вікторыя Cанько
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З рыдлёўкай па слядах мінуўшчыны, або
ўнікальны спосаб расцягнуць летні настрой.

З

давалася бы, сезон археалагічных раскопак
скончыўся разам з летнімі вакацыямі. Аднак не для
ўсіх. У верасні гэтага году (7-21) праходзілі раскопкі
ўнікальнага помніка Новага часу: шкларобчай
майстэрні – гуты, кіраўніком якіх была аспірант, лабарант кафедры археалогіі, Паліна Сяргееўна КурловічБяляўская. У гэтых раскопках прыймалі ўдзел і студэнты нашага факультэта.
Працы вяліся ля в. Ілья Вілейскага раёна. Гута ў гэтай мясцовасці функцыянавала з 1746 па 1815г. І хто
толькі не валодаў ёй за такі невялікі час! Заснаваная
братамі Юзафам і Антоніем Салагубамі, яна па чарзе
была ў валоданні аўтара неўміручага паланэзу Міхаіла
Клеафаса Агінскага, графа-фельдмаршала Мікалая
Салтыкова, мінскага губернскага маршалка Іосіфа
Валашкевіча. Аднак у 1815 г. майстэрню перанеслі ў
ваколіцы сучаснай в. Новая Гута дзеля больш простага
доступу да сыравіны.
Асноўны раскоп, закладзены ў мясцовасці паміж
вёскамі Старая Гута і Ілья, прыпаднёс археолагам
шмат цікавых знаходак. Гэта і рознакаляровыя кавалкі
шкламасы, што нібыта крыштальныя, зіхацяць і
пераліваюцца пад сонечным святлом, фрагменты
высокаякаснага шклянога посуду, керамікі, вырабы з
жалеза і, нават, некалькі манет. Як напрыклад, денга
1747 г. або рубель 1792. А на месцы функцыянаван-

ня майстэрні даследчыкі натрапілі на сапраўдную печ
XVIII ст.!
Надвор’е не заўсёды спрыяла аматарам даўніны.
Нягледзячы на цёплы перыяд “бабінага лета”, было
шмат халодных і дажджлівых, сапраўдных восеньскіх
дзён. Што ж штурхае, насуперак неспрыяльнаму часу
і спартанскім умовам, брацца за рыдлёўку ў пошуках
слядоў мінулага я запыталася ў удзельніцы экспедыцыі,
студэнткі 3 курса Пеганавай Інгі: “Выросла на Индиане Джонс. Археология для меня как азартная игра,
ведь это так приятно что-нибудь найти, а тем более,
что-то очень ценное. Плюс хорошая компания, интересные люди. Есть возможность саморазвития и через
науку, и через общение. В сентябре поехала, так как
это продленное лето. Хорошо проведенное на раскопках лето осталось в памяти, за окном осень, а тут
такая возможность! И объект был интересным: чаще
копают поселения до нашей эры, а тут 18 век - опытто какой!:)”.
P.S.: Дарэчы, далейшыя даследаванні гэтага помніка
плануюцца ўжо ў траўні. Таму, запрашаем усіх жадаючых прыняць удзел і сваімі рукамі дакрануцца да
даўніны.

Вікторыя Макоўская
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Конкурс вершаў “Коласаўскія чытанні”
У лістападзе на нашым факультэце творча падыйшлі да ўшанавання памяці Якуба Коласа. Конкурс вершаў “Коласаўскія чытанні”, арганізаваны газетай “Nika” і суполкай
ТБМ “Варта”, быў прымеркаваны да Дня Народзінаў песняра. Выпрабаваць свае сілы
ў творчым змаганні праявілі ахвоту студэнты розных курсаў, і, што цікава, конкурс
не абмінуў таксама і выкладчыкаў факультэта. Тут вам прапанаваныя творы нашых
пераможцаў і іх кароткія каментары.
3-яе месца – Ірына Бачыла: “ Пішу вершы з 7 класа. Удзячна сваей настаўніцы
беларускай мовы і літаратуры, якая адкрыла і развівала мае здольнасці. Пішу
вершы па-руску і і па-беларуску. Часцей пішу, калі ёсць натхненне. Бывае, што
для сяброў і блізкіх, з нейкай важнай нагоды. У студэнцкія гады была асабліва
пленная хваля - магла напісаць літаральна перад уваходам у аўдыторыю. Тэмы
розныя: каханне, прырода, гістарычныя падзеі, ёсць вершы, звязаныя з маёй
любімай навукай - этналогіяй) Дарэчы, вельмі часта абменьваюся вершамі з
Тадэвушам Антонавічам Навагродскім (нашым таленавітым загадчыкам кафедры), пытаемся адзін у аднаго пра ўзаемныя ўражанні. Вось неяк так”.

Я крышку заблукала ў жыцці,
Арыенціры, маякі раптоўна збіты…
Няма ўжо сіл ўпэўнена ісці,
І дзверы ў сэрца наглуха закрыты!
Такі вось дэкаданс душу ахутаў,
Але не давіць сорам, сапраўды,
Не ведаю, ці ёсць яшчэ пакуты,
Што месца ў маім лёсе не знайшлі?
Я веру ўсё ж, што добрая падзея
Мне крылы смела ўздыме і натхніць,
Пайду ўпэўнена з жыццёвае завеі,
І жыць пачну… ды так, што не спыніць!

2-е месца – Ігар Пятровіч: “Значыць так, пісаць вершы я фактычна пачаў у дзявятым клясе. На ўроку беларускай літаратуры
(сымбалічна, згадзіся!). Мы вывучалі паэму Якуба Коласа «Новая
зямля», адным з галоўных герояў якога звалі Міхалам. І я раптам
пажадаў напісаць штосьці пра свайго прапрадзеда, які насіў такое
ж самае імя. Ён у нашым родзе вядомы тым, што рабіў чамаданы з двайным дном для рускага рэвалюцыянера Івана Васільевіча
Бабушкіна. Менавіта свайму продку я і прысьвяціў свой першы
вершаваны твор!.. А да таго моманту пісаў выключна прозу...”.
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ЗМАГАНЬНЕ. ВЕРНАСЬЦЬ. НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ.
Сярод прыгожых беларускіх слоў
Ёсьць моцнае і ўпартае – “Змаганьне”!
Яно на працягу ўсіх вякоў
Вяло наперад! Лёсу скрыжаваньні

Сьвятой Свабоды з намі тут жыве –
Ад Бога атрымалі незалежнасьць!
Я веру: суайчыньнікі мае
Ніколі не забудуць слова “Вернасьць”!

Скарыцца прымушалі Беларусь,
Аднак яна змагалася заўсёды
За прыгажосьць Аленак ды Марусь,
За мужнасьць хлопцаў… Розныя народы

Не павядуць разладдзе і хлусьня
Нас за сабою – Праўда ж вечна з намі!
І Бацькаўшчына – родная сям’я –
Не апынецца зноўку пад панамі!

Не існуюць на Маці – на Зямлі –
Забыліся калісьці, мо, на гонар,
А беларусы, бачыце, змаглі
Айчыну захаваць! Духмяны водар

Ніхто ёй больш не будзе панукаць –
Тут Беларусь, як маці, гаспадарыць!
Радзіму мы павінны захаваць,
Каб не дазволіць смутку заўладарыць!..

І, нарэшце, 1-ае месца – Дзмітрый Лішай: “Дзякуй арганізатарам конкурса
«Коласаўскія чытанні» за правядзенне такога добрага мерапрыемства! Верш
«Гонар беларускі наш» з’явіўся вясной 2012 года, калі Беларусь адзначала юбілеі
паэтаў Я. Купалы і Я. Коласа. Тады ў маёй школе складаўся зборнік вершаў.
Я ўдзячны настаўніцы беларускай мовы і літаратуры І.М. Вольскай за тое,
што яна прапанавала мне прыняць удзел у гэтай пачэснай справе. Атрымалася стварыць верш, які заняў месца ў школьным зборніку. Зімой 2013 года
твор быў адзначаны падзякай Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея
Якуба Коласа. А восенню 2015 года верш, крыху абноўлены, перамог у конкурсе
«Коласаўскія чытанні». Вялікі дзякуй маім бацькам, родным і знаёмым за падтрымку! Вельмі добра, калі родная мова яднае людзей!”.

ГОНАР БЕЛАРУСКІ НАШ
Песняры – Купала, Колас!
Вы нясіце ў свет наш голас,
Каб ляцеў ён аж наўсцяж –
Гонар беларускі наш.
Песняры вялікай долі!
Вы адкрылі людзям волю,
Вы вярнулі родны край,
Вы паклікалі ў рай.
Уздымалі, усхвалялі,
За сабой ісці пазвалі,
Каб злучыцца моцнай хваляй,
Каб зажыць, як усе чакалі.
Не хацелі быць у палатах –
Думкі пелі ў родных хатах.

Вы казалі ўжо тады,
Як мець шчасце праз гады.
Вечна будуць помніць каты,
Як зламалі іх гарматы.
Родным словам і годнай справай –
Не далі ім быць тут карай.
Песняры – Купала, Колас!
Вы данеслі ў свет наш голас.
Спадчыну перадалі,
Каб уславіць моц зямлі.
Мы нашчадкі Беларусі.
Мы не схілімся ў скрусе.
Не забудзем Вас ніколі,
Хоць якой не мелі б долі!
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ПАДАРОЖЖА

З ТБМаўцамі па слядох “беларускага
Эльдарада”.

Я

к вядома, з 2006 г. на нашым
факультэце дзейнічае суполка Таварыства беларускай мовы
“Варта”. Рознага кшталту імпрэзы,
конкурсы і віктарыны, экскурсіі,
кіно па-беларуску, сустрэчы з
цікавымі людзьмі – усё гэта вынікі
працы ТБМаўцаў. І вось нядаўна,
18 кастрычніка, мы здзейснілі
вандроўку ў вёску Ракаў. Тую самую, што яшчэ ў 1920-я – 30-я гг.
была памежным горадам са 124ма крамамі і рэстарацыямі, 96-цю
казіно, і 4-ма бардэлямі. Не ведалі?
Ну тады гайда па нашых слядах.
Першы наш прыпынак – артгалерэя Фелікса Янушкевіча, адзіная
прыватная галерэя ў Беларусі. Спадар Фелікс усмешліва сустракае
нас і праводзіць у двор. “А гэта
адзіны бронзавы помнік Вітаўту ў
Беларусі” – паказвае гаспадар рукой, - “невялікі, праўда, але ў маштабах Ракава самае то”. Аўтарам
помніка з’яўляецца яго брат, скульптар Валяр’ян Янушкевіч. Усяго іх
5 братоў, і кожны ў нечым выбітны:
фізік-ядзершчык,
скульптар,

пісьменнік, мастак. Сам спадар
Фелікс, вядомы на ўвесь свет мастак, стварыў у роднай мясцовасці
сапраўдны этнаграфічны, мастацкі,
краязнаўчы музей. У яго доме
знаходзіцца больш за 12 тысячаў
экспанатаў! Гэта і яго ўласныя
карціны і копіі, скульптуры, рознага кшталту побытавыя рэчы, адзенне і мэбля, сабраныя па ўсім Ракаве. Вось у доме, запрасіўшы нас да
стала, гаспадар расказвае пра першае засяленне мясцовасці, Святую
гару (сучасная гара Дзяржынская),
ракаўскі замак. Сваю экскурсію называе не інакш, як перфомэнсам.
Тут у гасцёўню заходзяць яго сын
Валяр’ян і дачка Вікторыя. Абое
яны – лаўрэаты шматлікіх музычных конкурсаў. Гучыць фартэпіяна
і флейта. Гук гэты, адбіваючыся ад
высокай столі, запаўняе памяшканне нотамі са знакамітага паланэза
Агінскага. “Так цікавей, праўда?”
– усміхаецца спадар Фелікс. –“Пакуль мы тут жывем, гэтая музыка
будзе гучаць на нашай зямлі”. Але
ахвочых наведаць галерэю багата,

Лістапад, 2015
і гаспадар мусіць ісці сустракаць
аўтобус з турыстамі. Далей з музеем нас знаёміць 17-гадовы Валяр’ян
Янушкевіч.
Безліч
розных
экпанатаў,
інтэр’еры 19 стагоддзя, прадметы
побыту мясцовых жыдоў. За падзеі,
што адбываліся тут з 1921 па 1939
гг. Ракаў празваны “беларускім
Эльдарада”. Знаходзячыся на мяжы
з БССР, гэты горад стаў цэнтрам
кантрабандыстаў і антысавецкіх
партызанаў. І яны, апрача асноўнай
працы, няблага нажываліся на тым,
што рабавалі вазы з золатам, якія
Ленін нібыта вяртаў немцам за рэвалюцыю. Гучыць неверагодна,
аднак і зараз у лясах вакол Ракава
знаходзяць схованкі з золатам і грашыма. Усе гэтыя падзеі паказальна апісаныя ў аўтабіяграфічным
рамане жаўнера Арміі Краёвай,
выведчыка і кантрабандыста Сяргея Пясецкага, “Каханак Вялікай
Мядзведзіцы”.
Далей Валяр’ян вядзе нас на мясцовыя жыдоўскія могілкі, самыя
старыя ў Беларусі. Найстарэйшае
пахаванне там адносіцца да сяр.
XVII ст. Выглядаюць могілкі даволі
цывільна і прыбрана, бо сюды часта прыязджаюць з Ізраілю, даглядаюць.
Самы высокі будынак у вёсцы, як
і належыць, касцёл. Ён пабудаваны ў неагатычным стылі ў пач. XX
ст. Ад касцёла брукаванка вядзе на
ракаўскае гарадзішча, на якім яшчэ
да 19 ст. стаялі статуі паганскіх
багоў. Нажаль, ніякай ахоўнай
шыльды няма, таму мясцовыя часцяком ладзяць тут пікнікі, відаць
сляды ад вогнішчаў.
Як адчувалі сябе ракаўскія
перамытнікі, мы спазналі седзячы сяброўскай кампаніяй на
высокім беразе Іслачы. Марасіў
лёгкі восеньскі дожджык, на раку
спускаўся туман.

Вікторыя Макоўская
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ясконцыя вуліцы восеньскага Менска, з якіх дворнікі
прыбіраюць прыгожыя жоўтыя,
чырвоныя і іржавыя лісточкі, наганяюць тугу па родным мясцінам,
па важным людзям. І вось сярод
гэтых незнаёмых шэрых будынкаў
ты знаходзіш маленькі аазіс дома:
Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі
“Вікторыя”. Чаму менавіта гэта
сціплая мясціна? Справа ў тым,
што на другім паверсе будынка, які
размяшчаецца на вуліцы Уральскай сярод прыватных домікаў,
дзейнічае экспазіцыя “Бацькоўскае
гняздо”. Што ж гэта за таямнічая
назва?
Маніторачы інфармацыю ў
сеціве, я натрапіла на цікавы артыкул А.Аўрынскай “Малые музеи
большого города”. Як аказалася, у
Менску існуе экспазіцыя, прысвечаная непасрэдна вёсцы Семежава.
Гэта вёска — Радзіма маёй матулі,
дзе я правяла палову свайго жыцця. Зараз там жыве наша бабуля,
якую я час ад часу наведваю. Таму,
безумоўна, мне стала цікава наведаць гэты семежаўскі куток вялікага
горада. Трапіць туды было няпро-
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ВОЛЬНЫ ЧАС

Семежаўскі аазіс
ста. Спачатку на метро даязджаем
да ст. ”Трактарны завод” і шуруем
пару кіламетраў да канца вуліцы
Уральскай, дзе размяшчаецца
школа, потым ідзём паўз агароджу школы і выходзім на пясчаную
вуліцу з прыгожымі дамамі, у канцы
якой (злева) стаіць будынак, што
рэзка вылучаецца сярод астатніх
сваёй маштабнасцю — гэта і ёсць
“Вікторыя”.
Прыезду маяму вельмі здзівіліся і
нават у нечым западозрылі. Аднак
пасля таго, як я растлумачыла, чаму
мяне так цікавіць гэта экспазіцыя,
першапачатковы недавер і халадок знік. У выніку, па калідоры,
напоўненым творчымі дзеткамі,
мяне прывялі ў гістарычную
скарбніцу капыльскай вёскі.
Сама экспазіцыя складаецца з
двух пакояў. У першым пераважаюць рэчы, што адлюстроўваюць
адну з асноўных адметнасцей Семежава — ткацтва. Таксама там можна
падзівіцца разнастайнасці адзення і
ручнікоў. Другі пакой па маштабах
меншы, аднак там сканцэнтравана
безліч прадметаў побыту: праса,
ночвы, кашы, маслабойкі, хамут і

шмат-шмат іншага. Асабліва мяне
ўразіла адна металічная рэч —
адстойнік. У яго заліваюць малако і апускаюць у калодзеж, больш
тлустае потым асядае і яго зліваюць
праз трубку. Яшчэ, безумоўна, спадабалася адзенне: кашулі, андаракі,
прыгожыя каралі. У такія моманты
неверагодна шкадуеш пра адсутнасць машыны часу. Так хочацца
паглядзець на апранутых у гэта хараство нашых прабабуль. Праўда,
сведкамі мінуўшчыны з’яўляюцца
чорна-белыя фотаздымкі, што
таксама знайшлі сваё месца ў
экспазіцыі. Яшчэ адным дзівосным
месцам стаў для мяне столік з
рознымі збанамі ды міскамі. Як
потым я даведалася з сеціва, гэта
столік вядомага беларускага канструктара Высоцкага. Неяк зайшла
размова пра стравы. І што ж аказалася? Усе бабы, кукурузу і іншую
прысутную там гародніну дзецям
дазволена мацаць, церці і г.д. Тут
усё натуральнае. Канешне, пасля
гэтага мне стала цікава, ці натуральная вадкасць у пляшцы характэрнага выгляду. Аказалася, натуральная!
Дзеля эксперыменту я вырашыла
па паху высветліць сапраўднасць
“aqua vitae”. І ведаеце? Насмарк як
рукой зняло.
Насамрэч, у экспазіцыі адчуваецца асаблівы семежаўскі каларыт.
Настрой пасля наведвання гэтай
мясціны стаў вельмі ўзнёслы. Гэта
часовае вяртанне да даўніны, як
заўсёды, натхняе. Асабліва актуальна для гісторыкаў. Канешне, гэта
вёска для мяне значыць больш,
чым для чарговага навукоўца,
але мне здаецца, што кожны
ацэніць сапраўдную каштоўнасць
“Бацькоўскага гнязда” - гэтага
магічнага партала, што вяртае нас у
мінулае, да роднага карэння.

Вераніка Васільева
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Як гэта было: асноўныя
падзеі з жыцця
кінафестываля “Лістапад”

П

ачатак 90-х гадоў. Беларусь робіць першыя крокі
ў новым для сябе статусе незалежнай суверэннай
рэспублікі. Нялёгкі статус і нялёгкі час. Парушанымі
аказаліся эканамічныя і палітычныя сувязі, парушаны
былі культурныя адносіны. Складанае становішча не
мінула і кінамастацтва. З пашырэннем межаў дазволенага, беларускія кінатэатры апанавалі галівудскія баявікі
і драмы. Адным падабалася назіраць за эфектнымі,
відовішчнымі падзеямі, што разварочваліся на экране, другія сумавалі па іншаму кіно. Менавіта дзякуючы
такой настальгіі і, як часцей за ўсё бывае ў гісторыі,
энтузіязму ў рэжысёра Сяргея Арцімовіча, на той час
ужо ўладальніка студыі “Целе-АРС”, узнікла ідэя паказу кіно, якое не трапіла ў пракат. Крыху намаганняў – і
ў 1994 годзе праходзіць 1-ы ў Беларусі кінафестываль.
Якім ён быў? Валанцёрска-спонсарскім, пераважна
рускім, з перапоўненымі заламі і ўзнагародамі ў выглядзе пано з саломы ды фарфоравых кубкаў з арнаментам. Як пасля казаў сам Арцімавіч : “Все было
дешево, весело и лихо». Але фестываль прайшоў “на
ўра”, публіка задаволена, дзяржава ўзяла пад сваю апеку. З гэтага часу “Лістападу” стала больш не патрэбна шукаць сабе спонсараў, ён цалкам праводзіўся на
дзяржаўныя сродкі. Гэта дазволіла яму працягнуць сваё
існаванне і надалей, даваць магчымасць беларускім
аматарам кіно глядзець цікавыя і неардынарныя работы
рэжысёраў Расіі, Украіны, краін Балтыкі, Цэнтральнай
Азіі і Еўропы. Менавіта ён, адным з першых пазнаёміў
гледачоў з такімі зараз ужо класічнымі кінастужкамі, як
“Каўказскі палонны” Сяргея Бадрова, “Брат” Аляксея
Балабанава, “Краіна глухіх” Валерыя Тадароўскага,
“Варашылаўскі стралок” Станіслава Гаварухіна і шмат
іншых.
“Лістапад” не ставіў перад сабой неверагодных мэтаў, але імкнуўся да пашырэння маштабаў
сваёй дзейнасці і паляпшэння якасці. Паступова
павялічвалася колькасць удзельнікаў, узнікалі новыя
намінацы, такіх як дзіцячы кінаагляд – «Лiстападзiк»
у 1998 г., дакументальнага кіно ў 2007 г., і зусім яшчэ
новая намінацыя нацыянальнага кіно (2014 г.). Важ-

най падзеяй у жыцці “Лістапада” было атрыманне
афіцыйнага статуса міжнароднага кінафестываля.
А ў 2011 г. ён атрымоўвае першую акрэдытацыю ад
Міжнароднай Федэрацыі асацыяцыі кінапрадзюсараў
FIAPF. Так, маленькімі крокамі фестываль “Лістапад”
падняўся да ўзроўня Берлінскага, Венецыянскага ды
Варшаўскага. Такім ён існуе і сёння.
І вось дасягнуўшы ўстойлівай прыступкі ў сваім
развіцці, “Лістапад” абвясціў 2015 г. годам “асалоды
для вачэй”. Ён зноў сабраў рэжысёраў з розных куткоў
свету, каб раздаць свае ўзнагароды і адкрыць шлях у
гісторыю для новых шэдэўраў і новых талентаў

Вынікі кінафестываля
“Лістапад”

“Золата Лістапада”
“За лепшы фільм”
“Срэбра Лістапада”
“Фільм як з’ява мастацтва”
“Бронза Лістапада”

“Урок” (Пётр Вылчанаў,
Хрысціна Грозева)
«Праект стагоддзя»
(Карлас М. Кінтэл)
«Бараны»
(Грымюр Хауконарсон)

Гран-пры “За леп“Браты”
шы дакументальны
(Войцех Староня)
фільм”
Конкурс “Лістападзік”
“Хлопчык-нябачнік”
“Лепшы фільм для
(Габрыэль Сальваторэс)
дзяцей”
Конкурс “Маладосць
“Піянеры-героі”
на маршэ”
(Наталья Кудрашова)

Таццяна Шылак
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У

еўрапейскім клубным футболе на групавым этапе Лігі
чэмпіёнаў адбываюцца вельмі не
тыповыя падзеі, напрыклад “Зеніт”
з 15 баламі пасля 5 тураў - адзіная
каманда ў гэтай кампаніі, якая не
страціла ніводнага балу. Безумоўна,
самай галоўнай сенсацыяй для
беларускіх
аматараў
футбола
з’яўляецца вельмі добрыя шансы барысаўскага БАТЭ на выхад ў
лігачэмпіёнскую вясну. Бо гэта падзея азнаменуе прынцыпова новы
этап у развіцці айчыннага футбола
па колькі нічога падобнага раней
не адбывалася. Цэлых дзесяць год
запар барысаўчане перамагаюць
ва ўнутраным першанстве. У гэтым
сезоне “жоўта-блакітныя” пяты
раз прабіліся ў групавы раунд Лігі
чэмпіёнаў, але яшчэ ніколі перад
апошнім турам БАТЭ не захоўваў
магчымасцяў выйсці ў плэй-офф
самага
прэстыжнага
клубнага
спаборніцтва.
Давайце трошкі ўзгадаем, як
гэта ў іх увогуле атрымалася. Пасля выяўлення нашых супернікаў па
групе, эмоцыі былі вельмі дваякія.
З аднаго боку да нас прыедуць
“Барселона”, “Рома”, “Байер” –
каманды з мацнейшых еўрапейскіх
футбольных ліг. Але трымаючы ў
памяці мінулы выступ барысаўчан
у Лізе чэмпіёнаў станавілася
сапраўды жахліва за іх. Першая
гульня, на жаль, падцвердзіла
песімістычныя чаканні некаторых
заўзятараў і экспертаў. Падавалася,
што далей усё можа стаць толькі
горш, па колькі БАТЭ чакалі каманды, якія прапаведаюць атакуючы стыль – “Рома” і “Барселона”.
Але з апошняй барысаўчане згулялі
нашмат лепей, чым чатыры гады
таму, а з рымлянамі флагман нашага футбола увогуле выдаў проста фантастычную гульню. Пры
лікі 3:0 на карысць жоўта-блакітных
адразу нахлынулі ўспаміны аб пе-

рамогах над “Лілям” і “Баварыяй”,
калі БАТЭ дэманстраваў такую ж
упэўненную гульню ў контратацы.
Але другі тайм ледзь не вярнуй усіх
на зямлю, таму што “гладыятары”
амаль усім складам пайшлі наперад
і забілі два галы. Апошнія хвіліны
гульні сталі вельмі нярвовымі для
барысаўскага клуба. Выстаяўшы ў
гэтай гульні БАТЭ даказаў, што ў
гэтай кампаніі яны не збіраюцца
быць хлопчыкамі для біцця.
Размаўляць пра сучасную “Барселону” інакш як у захапляным
тоне немагчыма. Складана было
спадзявацца на нешта большае
ў супрацьстаянні з лепшым клубам свету, тым больш, калі ён
знаходзіцца ў выдатнай форме. Каталонскія зоркі футбола
куражыліся, фінцілі, але “жоўтасінія” зусім не выглядалі статыстамі,
болей таго ў хатняй гульні БАТЭ
трымаўся больш за тайм супраць лепшай атакі свету і нават
трохі паказытаў нервы фанатаў
“блаўграны” напачатку гульні, калі
нашыя гульцы атрымалі права на
небяспечны для “Барселоны” стандарт, каля лініі штрафной.
Апошняя гульня БАТЭ супраць
Байера знамянальна вельмі хуткім
голам. Вядома, што такія галы
амаль заўседы нечаканыя, бо рушаць план на гульню камандзе

прапусціўшай мяч. Таму для гера
Шмідта (ред. трэнер “Байера”)
гол Міхаіла Гардзейчука быў непрыемнасцю, але не болей, бо
“аспірынавыя” мелі за мэту забіць
не адзін, не два галы, а як мага болей. Аднак, татальны прэсінг і
агрэсіўныя флангі прынеслі нямецкай дружыне толькі нічыю, якая
амаль пазбавіла іх шансаў заняць
другое месца ў групе. А вось для
БАТЭ вынік гэтай гульні адкрыў
шмат магчымасцяў.
Момантам ісціны для барысаўчан
стане выезд у “вечны горад”. Там
хутчэй за ўсе і будзе вырашацца лёс
апошняга квітка ў плэй-офф з нашага квартэту. Наконт верагоднасці
перамогі “фармацэўтаў” над “сінегранатавымі”, якія вырашылі свае
турнірныя
задачы,
разважаць
асабліва не прыходзіцца. Таму
ў гэты раз усё сапраўды ў руках
БАТЭ, бо нятрэба на кагосьці аглядацца. Зараз час паказваць характар, але ў той жа момант заставацца
хладнакроўным і гуляць строга ў
контратаку, так як і ўмеюць граць
нашыя футбалісты. Дарэчы, наконт
букмекерскіх кафіцыентаў, то на
выхад з групы “Ромы” даюць 1,1;
“Байера” – 11, а БАТЭ – 17 да 1.
Наперад БАТЭ, і да будзе з вамі
моц!

Мадатаў Радзівон
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Добры дзень, шаноўнае спадарства!
Хутка зіма і, негледзячы на тое, што на гарызонце замаячыў навагодні настрой, ніхто не адмяняў
надыходзячую сэсію. Спадарыня Кліо хоча пажадаць ўсім студэнтам лёгкіх пытанняў, а выкладчыкам цярплівасці. І каб ўнесці трохі гумару ў мітусню студэнцкага жыцця, прапаную Вам чарговую падборку выказванняў нашых дарагіх выкладчыкаў.
Симановский С.И.:
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Т.е. что бы
ты ни говорил, я тебя съем. Вот и свергнули Саддама
Хусейна.
Яновский О.А.:
Я взял на себя обязанность обаять вас своим белорусским языком.
Каун С.Б.:
Это был не Чемерицкий, это был Ветхий Завет.
Перзашкевич О.В.:
Google нам не подходит идеологически, он подменяет
действительность на алфавитную диктатуру!
Так что же такое исторический источник?
Елинская М.М.:
Кошелев В.С.:
Аааа, это у вас на планшете герб, а я думаю, неужели Выходить к научнику – это неуважительная причина, а
она рамочку купила.
вот если просто выйти – это уважительная причина.
Казанцева М.В.:
Если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно. Если студент выходит из аудитории - значит это
кому-нибудь нужно.
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Спадзяюся, Вам спадабалася.
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