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ВІНШАВАННІ

овы год – гэта час цудаў і казак, колькі бы гадоў
нам з вамі не было. Думаеце, гэта тыповая навагодняя цытатка? А вось і не! Студэнты розных курсаў
дамаглі мне ў гэтым пераканацца.
Глеб Ярашук, 1 курс:
— Скажы калі ласка , што для цябе Новы год і
як ты будеш сустракаць 2016?
— Новы год для мяне – гэта час сапраўдных цудаў,
хоць я і разумею, што падарункі пад ёлку прыносіць
не Дзед Мароз, але не перастаю ў яго верыць, як
ўвасабленне духа Новага года і Каляд, дабра і цуда. Ён
існуе, я ў гэтым упэўнены!
Новы год я сустрэну ў цесным сямейным коле, у
коле родных і блізкіх для мяне людзей.
Сяргей Зусько, 3 курс:
— Як ты звычайна сустракаеш Новы год? Якія
жаданні загадваеш і ці здзяйсняюцца яны?
— Новы год я сустракаю ў коле сям’і, за святочным сталом. Пасля боя курантаў мы абменьваемся
падарункамі і віншаваннямі. Праз гадзіну-дзьве пасля
наступлення Новага года, мы з сябрамі ходзім адзін
да аднаго ў госці, або ідзем да бліжэйшай ёлкі, якая
усталяванаа ў нашым раёне, дзе звычайна праводзіцца
канцэртна-забаўляльная праграма. У навагоднюю ноч
– ноч цудаў, усе думкі канешне ж пра штосьці духоўнае,
нематэрыяльнае, і жаданні з часам ўжо не вымяраеш у
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грашовым эквіваленце.
Анастасія Мяніцкая, 5 курс:
— Скажы, калі ласка, што для цябе Новы год і
чаго чакаеш ад 2016?
— Новы год – выдатная нагода для радасці і
станоўчых эмоцый. Гэтага людзям не хапае, за гэта ўсе
з ім носяцца. Але мне падаецца, радавацца трэба кожнаму дню і шчаслівым быць кожны дзень, а не па раскладу, кімсьці ўсталяванаму.
Чаго чакаю? Не чакаю – гэта беражэ ад
расчараванняў. І ўсё можа быць!
Жадаем усім студэнтам, выкладчкам, супрацоўнікам
гістарычнага факультэта БДУ, каб ваша свята было самым цікавым, добрым і цудоўным, каб ўсе вашы думкі і
пажаднні спаўняліся!

Чытайце Ніку.

Вераніка Каско
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АСОБА
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устрэча атрымалася на самой
справе вельмі пазнавальнай як
для студэнтаў, так і для выкладчыкаў
факультэта, якія прыйшлі на сустрэчу, я скажу, неў малой колькасці.
Яе пазнавальнасць заключалася ў
тым, што студэнты атрымалі нейкі
сімбіёз гістарычнага матэрыялу і
замежнай мовы, што, проста сказаць, немалаважна для сучаснай
адукацыі.
Брус Бакнэл распавядаў пра тое,
наколькі важная для Вялікабрытаніі
памяць аб Першай Сусветнай вайне, якая, як вядома нам, гісторыкам,
забрала велізарную колькасць
жыццяў брытанцаў. Лекцыя Бруса
Бакнэла была цалкам на ангельскай
мове. Вельмі цікава было слухаць
і спрабаваць разумець ход выкладання думак сапраўднага носьбіта
ангельскай мовы. Варта адзначыць,
што амбасадар Вялікабрытаніі
адказваў на ўсе зададзеныя
студэнтамі, а таксама, выкладчыкамі
пытанні і дыялог гэты ішоў менавіта
на ангельскай мове.
У далейшай гутарцы Бакнэл распавядаў нам, якія пачуцці
выклікала ў яго знаходжанне ў
Беларусі. Ен казаў, што гэтую
краіну ен сапраўды палюбіў.

Распавядаў Брус і пра тое, як шмат
выдатных месцаў ен наведаў за
час працы ў Беларусі і наколькі
гэтыя месцы яму спадабаліся. Ён
падзяліўся з намі інфармацыяй,
што ў наступным годзе ен з’язджае
назад у Вялікабрытанію.
Падчас гутаркі Брус Бакнэл
выкарыстоўваў часам і рускую, і беларускую мовы, прычым выказваўся
ён чыста, прафесійна і амаль без
акцэнту.
Брус Бакнэл на самой справе
зрабіў ўражанне вельмі харызматычнай асобы, нават не паспяваючы знайсці ў галаве пераклад на

Брус Бакнэл

некаторыя сказаныя ім рэчы, хацелася далей слухаць і слухаць гэтага
чалавека.
Я лічу, што сустрэчы такога кшталту вельмі карысныя для
студэнтаў, бо ўжо даўно зразумелы
той факт, што веданне замежнай
мовы ў рамках сваіх прафесійных
навыкаў адкрывае перад студэнтам
вялікія перспектывы. Таму раю часцей наведваць падобныя мерапрыемствы, што ладзіць наш факультэт.

Віктаровіч Канстанцін
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З в а р о т н а г і с т ф а к . Б Г.

У ноч на 17 снежня гістфак з заміраннем сэрца чакаў жаданага госця. Гэта быў не менш як вядомы
на ўвесь свет чалавек-легенда Барыс Барысавіч Грэбеншчыкоў, лідар вядомай групы “Акварыум”.
На першы погляд ідзе звычайная серада 16 снежня 2015 года - нічога не змянілася, гістфак стаіць
- у старэйшых курсаў скончыліся апошнія пары і шмат хто разышоўся па дамах, але той факт, што
не ўсе са старшакурснікаў спяшаліся да гардэробу, шматлікасць першакурснікаў і іншых невядомых персанажаў выдаваў аб тым, што ладзіцца нешта незвычайнае

Д

а 9.30 ужо ўся актавая зала
была запоўнена жадаючымі
паразмаўляць з музыкам. Хваляваўся
галоўны арганізатар ўсяго мерапрыемства – Уладзмір Плавінскі,
які ўжо сустракаўся з Грэбеншчыковым больш чым тры гады таму.
І вось, усе сядзяць на месцах і… І
нічога не бывае як запланавана –
гэта факт.
Музыка спазняўся, таму што ён
ляцеў з Кіева і не паспяваў з дарогі.
Ён зорка велізарнага маштабу, але з дарогі, я больш чым
упэўнена – не выспаўшыся, бяжыць на бескаштоўную сустрэчу
са студэнтамі. Чаму? Мабыць таму,
што ён таксама быў калісьці такім

вось студэнтам, які не мог дазволіць
сабе пайсці на канцэрт, бо кошт
кусаўся, а вось такія сустрэчы “аднойчы на гістфаку” могуць змяніць
жыццяпогляд назаўседы.
І ўсё ж такі вернемся да таго
моманту, калі Барыс Барысавіч
спазняўся. Насамрэч, нават добра,
што так адбылося, бо за тыя 1,5
гадзіны перамешаныя па зале студэнты розных курсаў змаглі перагаварыць аб усім: сесіі, жыцці, жартаваць і нават успомніць аб салодкім
археалагічным леце, праведзеным
разам. Калі яшчэ выпадзе час вось
так пасядзець, размаўляць, нікуды
не спяшацца ўсім разам? І так,
спазніўшыся больш чым на гадзіну

Барыс Барысавіч - прыйшоў. Адразу павітаўшы ўсіх, ён пачаў адказваць на пытанні. Мяне здзівіла яго
шчырасць: перш-наперш ён сказаў:
“ Я ведаю толькі тое, што ёсць Бог і
ён з намі” – гэтыя словы на гістфаку,
прывучанаму да рэлігійных спрэчак, хм, смела-смела, як я думаю.
Ды і яго словы, што ён не любіць
адказваць на пытанні, а тут раз мы
чакаем – ён будзе рабіць усё, каб парадаваць нас – гэта таксама адразу
выкликае неадназначныя пачуцці.
Барыс Барысавіч пачаў разважаць, адказваючы на пытанні.
Мяне збянтэжыў той факт, што
зала не адказвала на пытанне, які
задаваў музыка. Чаму? Такі шанс
паразмаўляць, выпадае не кожнаму,
хто заплаціў шмат грошаў на канцэрце, гэта быў момант, калі чалавек, няхай ён хоць тройчы зорка
быў адкрыты да размовы.
З-за шматлікасці пытанняў
сустрэча
зацягнулася…”Вось
пытанні, - Барыс Барысавіч паказаў
зале кіпу сціскнутых у руцэ паперак, -… а вось гітара. Пытанні
ці гітара? ” Адказ быў відавочны.
Пасля адказу на апошнее пытанне
пачаліся песні. “Чаго б такога вам
сыграць, хм…” – разважаў музыка.
З зала пачуліся галасы. “Не, тое,
што вы мне называеце –вы самі
лепш мяне заспяваеце, навошта
вам гэта? Гэта сумна…”(я ў гэтым
моманце была больш чым згодна,
бо я хоць і не з’яўляюся заядлым
фанатам музычнай творцасці Акварыума і Грэбеншчыкова, і многія з
пералічаных песен я не ведала, усё
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ж думаю, што нешта новае больш
адлюструе карціну ўнутранага свету сённяшняга музыкі, які сядзіць у
поўнач на гістфаку ў Мінску і дзеля
ідэі грае для студэнтаў).
Пачаліся песні, зала сціхла. Хрыплы голас запеў, хрыплы голас, які
пранізваў кожнага ў зале, стварыў
нейкі навагодні цуд. Не верылася, што такое адбываецца. Вось
ты праходзіш кожны дзень побач
афіш і думаеш “хм, Земфіра,ох не,
мне месяц не есці прыйдзецца каб
туды патрапіць, о, клас, Ленінград,
хм, не, тая ж самая карціна” - і
тут оп – Барыс Барысавіч проста
прыйшоў да цябе. Нават адчуваеш сябе як у казцы-фільме Рэнаты
Ліцвінавай - такі магічны рэалізм
на постсавецкай прасторы. А пасля
песен, Барыс Барысавіч сказаў, што
ад нашых размоў яму стала лепей,
бо ён узяў нашай энергіі і працягнуў
адказваць на пытанні.
Адказаўшы на ўсе пытанні, Барыс Барысавіч заспяваў апошнюю песню, голас канчаткова сеў
і канцэрт быў скончаны. Гадзіннік
паказваў палавіну першага ночы.
Спусціўшыся
са
сцэны
Грэбеншчыкоў ставіў подпісы на
вінілавых пласцінках, якія дасталіся
ад бацькоў, на розных паперках і
сшытках. Вельмі меня парадавала фотасесія, якая пачалася каля
іканастасу і Пічэты. “З Уладзімірам
Іванавічам сфатаграфуйце!” –прыкладна такія каментары даносіліся
з натоўпу, гэта вызывала смех у
гістфакаўцаў і незразумелыя погляды ў прышлых. Шмат студэнтаў
спусціліся на першы паверх,
апрануліся і пачалі чакаць Грэбеншчыкова там. Провады зоркі
адбыліся такімі дамашнімі, быццам
бы ён пабываў у гасцях, у кагосьці
на кухне.
Нас было няшмат, мы сталі колам, абмяркоўвалі сустрэчу, палілі,
абдымаліся. Санлівыя і шчаслівыя
студэнты.
Падчас, калі мы ехалі да дому я

ПАДЗЕІ

апытала сваіх спадарожнікаў– як
вам сустрэча? Нехта чакаў большага, нехта быў задаволены, тым што
адбылося. Што датычыцца мяне –
я адразу зразумела: Грэбеншчыкоў
на гістфаку такі, які ён заўседы ёсць,
бо перад сустрэчай я прагледзела
некалькі інтэрв’ю, у тым ліку вельмі
інтымна-разважальнае інтэрв’ю на
тэлеканале “Дождж”, якое ён даваў
Ксеніі Сабчак, як мы ведаем –масцеру разводзіць людзей на размовы
і зразумела – ён просто такі, ні якой
канкрэтыкі, толькі паток думак,
таму я была задаволена тым што
адбылося, ды і тым, што я змагла

5

паразмаўляць з ім амаль тэт-а-тэт
(праўда пры сведках).
Асобную падзяку хачу выказаць
Уладзіміру Плавінскаму за падараны шанец і пажадаць, каб аднойчы
ён запрасіў бы яшчэ і Земфіру на
гістфак).

Елізавета Раманюк
Фота: Кацярына Лукша
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Апошняя Хвіліна Славы…

Снежань вось ужо некалькі апошніх гадоў асацыюецца ў гісфтакаўцаў з традыцыйным шоу талентаў –
Хвілінай Славы. У гэтым годзе Студсаюз яшчэ мацней
падагрэў цікавасць да мерапрыемства, назваўшы яго
«Апошняя Хвіліна Славы на мільён».

А

крамя
перажыванняў
і
хваляванняў з нагоды сесіі
неабыякавыя студэнты гістфаку
задаваліся
пытаннем:
«Няўжо
Хвіліна Славы на мільён і праўда
апошняя, ці гэта проста жарт Студсаюза?». На шчасце, на мільён і
праўда, апошняя, а вось само мерапрыемства будзе праводзіцца ў
будучыні.
«Ідэя з назвай нарадзілася ў сувязі
з дэнамінацыяй, — тлумачыць
актывістка Студсаюза Вікторыя
Камасіна, адзін з арганізатараў
Хвіліны. — Мы вырашылі яго
абыграць. Я не ведаю, што будзе
ў наступным годзе, напэўна будзе
такая ж назва, толькі, на жаль, без
мільёна».
У гэтым годзе патрапіць на запаветную сцэну і ўступіць у барацьбу
за мільён аказалася на парадак складаней.
Рэдактура была строгай. Так, з

18 удзельнікаў, якія падалі заяўкі,
да запаветнай барацьбы за мільён
дабраліся толькі 11.
Ці паўплывала назва мерапрыемства на настроі ўдзельнікаў сказаць складана. Але ўсе студэнты
пастараліся на славу і выступілі,
што называецца, як у апошні раз.
Акрамя звыклых і ўпадабаных усім
песен і танцаў былі і сапраўды
арыгінальныя нумары. Кожны
стараўся здзівіць гледача як мог.
Шмат чаго на Хвіліне Славы адбылося ўпершыню. Так, упершыню за гісторыю мерапрыемства,
на сцэне выконваўся ірландскі
танец. Танчыла студэнтка другога курсу Данута Грынь. Гэтак жа
ўпершыню за гісторыю Хвіліны
на сцэне быў паказаны сапраўдны
стэнд-ап.
Жартаваў,
дарэчы,
намеснік Студсаюза гістфаку, харызматычны Ян Каранеўскі. Даніла
Сіленкоў, «кароль відэамантажу»

прадэманстраваў свае навыкі ў галіне
мультыплікацыі.
Гістфакаўцы
ўбачылі два мультфільмы, створаныя Данілам, прысвечаныя адпаведна вайне ў Афганістане і ўзяццю
Берліна ў 1945 г.
Былі на апошняй Хвіліне Славы
на мільён і карыфеі гістфакаўскай
сцэны. Так, Вераніка Падамацька, сапраўдны ветэран Хвіліны
(ўдзельнічала 4 гады запар) у
гэты раз парадавала гледачоў,
ўзрушаюча выканаўшы несмяротны хіт Уітні Х’юстан «I will
always love you». А ўпадабаны гледачам дуэт Саныч і Андрэіч, якія
больш знаёмыя ў гістфакаўскіх
колах, як Павел Бабкін і Арцём
Русецкі выканалі песню «Дастукацца да гістфаку», прысвечаную
гістфакаўскім рэаліям, якія блізкія і
зразумелыя кожнаму, хто ведае пра
гістфак не па чутках.
Увогуле, як бачыце, барацьба
за перамогу выдалася напружанай.
Але ў канцы вечара журы ўсё-такі
выбрала тройку пераможцаў. Месцы размеркаваліся наступным чынам. Трэцяе месца заслужана заняла Данута Грынь з ірландскім
танцам. На другім месцы апынуўся
танцавальны дуэт Ігара Машкова і
Яны Касцюк. Яны не першы год
прафесійна займаюцца танцамі
і на сваім вяку выйгралі не адно
спаборніцтва. Поспех усміхнуўся
ім і 10 снежня. Спартыўна-бальны
танец «Джайв» у іх выкананні
запомніўся гледачам і журы.
Прыз глядацкіх сімпатый
дастаўся Данілу Сіленкову і яго
анімацыйным наватарствам.
А пераможцамі сталі не навічкі
Хвіліны - Сяргей Зусько і Дар’я
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Алексяюк. Яны з самага пачатку былі настроеныя рашуча і не
пралічыліся. Песню «Обернитесь»
аўтарства Канстанціна Меладзэ
гістфак ацаніў па вартасці. Тут супала ўсе: вакал, акцёрская гульня і сама
драматургія нумара. Сяргей і Дар’я
пусцілі ў ход цяжкую артылерыю ў
выглядзе падтанцоўкі і дзяўчат, якія
выносілі свечкі. У цэлым, нумар
глядзеўся па-сапраўднаму скончаным і арганічным. Заслужаная перамога.
«Мы пазнаёміліся на мінулай
Хвіліне Славы і пасябравалі, —
распавядае Дар’я пра нараджэнне
сумеснага нумара. — Да гэтага ў
нас у розныя гады былі другія месцы, і пасля мінулай Хвіліны ў мяне
з’явілася жаданне праспяваць у дуэ-
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це з Сярожам, але зрабіць не проста сумны нумар, а цэлае шоу, якое
б усім спадабалася і запомнілася б
на доўга. Я прапанавала Сярожы і
ён з задавальненнем пагадзіўся. Мы
доўга думалі і вырашылі, што ў нумары павінна быць разыначка, якой
і стаў танец Веранікі і Улада, і выдатных дзяўчын са свечкамі. У працэсе рэпетыцый, нумар набыў свой
непаўторны выгляд, быў прыдуманы арыгінальны выхад, а таксама перанос нумара ў залу для гледачоў (за
гэта асобная падзяка прадстаўніку
Студсаюза Вікторыі Камасінай). Без
цярпення, шматлікіх рэпетыцый і
ўкладу кожнага з удзельнікаў нічога
б не выйшла, і мы вельмі рады, што
вырашылі нам дапамагчы».
Яшчэ раз трэбы адзначыць, што

Хвіліна Славы - 2015, да радасці,
была далёка не апошняй. Хочацца
верыць, што яна будзе праводзіцца
яшчэ не адзін раз. Так што ва ўсіх
талентаў, у тым ліку, пакуль невядомых, будзе яшчэ шанец паказаць
сябе і запаліць на гістфакаўскай
сцэне.

Вікторыя Cанько
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Археалагічны гурток

а нашым факультэце ўжо шмат гадоў існуе
археалагічны гурток, дзейнасць якога значна
ўплывае на падрыхтоўку будучых археолагаў. Пра тое, як
адбывалася зараджэнне і станаўленне гуртка, распавядзе
дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных
дысцыплін, кандыдат гістарычных навук А.У.Вайтовіч:
— Археалагічны гурток аб’ядноўвае студэнтаў, якія цікавяцца
дагістарычным мінулым нашай краіны. Першае згуртаванне студэнтаў БДУ, неабыякавых да археалогіі, існавала ўжо ў
сярэдзіне 1920-х гг. Сябры гэтага гуртка – краязнаўчага таварыства: вядомыя А.Дз. Каваленя, М.М. Улашчык, С.С. Шутаў –
актыўна прымалі ўдзел у археалагічных экспедыцыях і праводзілі
самастойныя палявыя даследаванні.
Чарговы этап дзейнасці археалагічнага гуртка прыпаў на
1980-я гг. Кіраўніцтва над працай студэнтаў ажыццяўляў выкладчык В.С. Касмылёў.
Гісторыя сучаснага археалагічнага гуртка пачалася ў 2004 г.,
калі на кафедру археалогіі і СГД прыйшоў працаваць малады
выкладчык В.С. Абухоўскі. Цягам кароткага часу ён здолеў згуртаваць шматлікіх маладых аматараў першабытнай гісторыі,
многія з якіх пазней сталі прафесійнымі археолагамі. Пасля яго
заўчаснай смерці ў 2007 г. куратарам гуртка стаў славуты археолаг М.М.Чарняўскі. З 2011 г. кіраўніцтва археалагічным гуртком ажыццяўляла А.У.Вайтовіч (Зуева). З бягучага навучальнага
года арганізацыяй працы гуртка займаецца новы супрацоўнік кафедры выкладчык У.А. Плавінскі.
 Удзел у археалагічным гуртку дазваляе студэнтам,
якія цікавяцца археалогіяй, у нефармальнай атмасферы
знаёміцца з самымі разнастайнымі праблемамі мінулага
чалавецтва, а таксама фарміраваць уменні і навыкі практычнай працы археолага. З лекцыямі на самую разнастайную тэматыку ў галіне археалогіі выступаюць вядучыя

«Сімвал гуртка ў 2008-2009 гг. Аўтар – А.Ю. Ткачоў»

айчынныя і замежныя навукоўцы. Гэта выдатны шанец
для студэнтаў больш даведацца аб сучасным развіцці
археалогіі і апошніх археалагічных адкрыццях. На занятках у кабінетных умовах праводзіцца паглыбленае вывучэнне асобных аспектаў археалогіі: навучанне майстэрству археалагічнага малюнка, абмеркаванне студэнцкіх
дакладаў, авалоданне навыкамі аналізу археалагічных
артэфактаў і г.д.

Студэнты пад час археалагічнай разведкі 2014 г.
Таксама ў удзельнікаў гуртка ёсць магчымасць наведаць археалагічныя помнікі і разнастайныя музеі нашай
краіны.
Археалагічныя разведкі з’яўляюцца адным з найбольш
цікавых відаў дзейнасці гуртка. Як правіла, яны праводзяцца восенню і вясною. Звычайна гэта анадзённыя выезды на мясцовасць з мэтай выяўлення археалагічных
аб’ектаў. Акрамя даследчай працы, падчас выезду раскрываюцца ўсе магчымасці невялікага падарожжа – знаёмства з мясцовымі славутасцямі, асалода ад прыроднай
прыгажосці і адчуванне духу паходу. Вопыт ад такой
разведкі, сумеснай з прафесійнымі археолагамі, вельмі
каштоўны. Ён дае будучым даследчыкам магчымасць
бліжэй азнаёміцца з практычнай дзейнасцю ў археалогіі
і нават атрымаць неабходныя навыкі працы ў палявой
экспедыцыі.
Аб арганізацыі працы археалагічнага гуртка ў
2015/2016 навучальным годзе распавядзе лабарант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін,
аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі П.С.
Курловіч-Бяляўская:
— Напачатку навучальнага года мы правялі арганізацыйны
сход, на якім вызначылі асноўныя накірункі працы гуртка. У
першым семестры арганізавалі тры сустрэчы з замежнымі
даследчыкамі па археалогіі каменнага веку (з Расіі, Літвы і Польшчы). А таксама правялі тры заняткі па аналізу археалагічных
артэфактаў і па археалагічнаму малюнку (разглядалі вырабы з
крэменю і ляпную кераміку). Працу працягнем пасля сесіі. У планах заняткі па кераміцы Сярэдніх вякоў і Новага часу, вырабах
з металу і шкла, а з пачаткам новага археалагічнага сезону –
археалагічныя разведкі і заняткі па палявой археалогіі. Таксама
плануюцца сустрэчы са спецыялістамі і іншыя цікавыя і карысныя мерапрыемствы. Сачыце за абвесткамі!
Самае галоўнае, што ў гурток прыходзяць, як правіла,
моцна зацікаўленыя археалогіяй студэнты. Тут яны,
акрамя новых ведаў, набываць натхненне і магчымасць
рэалізацыі сваіх ідэй. Да дзейнасці археалагічнага гуртка
запрашаюцца ўсе ахвотныя! Салодкасці да гарбаткі і добры настрой ухваляюцца!

Іван Прыстаўка
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Да 85-годдзя з Народзінаў вялікага Чалавека

“Пачытай Караткевіча з
намі”

26

лістапада 1930 г. на небасхіле загарэлася яшчэ
адна зорка. Тая зорка, што і дагэтуль асвячае
тысячам маладых людзей шлях да пазнання Беларусі.
Уладзімір Караткевіч быў вялікім рамантыкам, вялікім
аптымістам. Ён верыў у неверагодную моц чалавека
перад лёсам: “Наконт таго, ці шмат здолее адзін. Нават
адзін здолее, калі да канца”. Гэтая ідэя гуманізму, ідэя
веры ў чалавека прайшла праз усе творы Караткевіча
поруч з верай у Радзіму. Ён маляваў гераічную, шляхетную, нязломную краіну, шчырых і сумленных
сыноў яе. Зямлю, якую немагчыма не любіць, і людзей, якімі немагчыма не захапляцца.

“І пакуль феерверкі ляцелі ўгару, і клалося ў
снапы пад сярпамі калоссе, ён пайшоў – і адзін
нарадзіў Беларусь, і для першага разу някепска
ўдалося.” (с) Антон Рудак.
І вось не так даўно, 26 лістапада гэтага года, з
ініцыятывы клуба аматараў мастацкага слова БДУ
“Клумба”, у галоўным корпусе прайшоў вечар памяці
Уладзіміра Караткевіча. Сам вечар і ўражанні ад яго я
і паспрабую вам апісаць. На стале кава, на гадзінніку
03:00… Да прыбудзе са мной сіла!
Імпрэза пачалася з сумеснага чытання верша “На пачатку дарог”. Словы па чарзе падхоплівалі людзі з залі,
што рабіла кожнага прысутнага ўдзельнікам, стварала
атмасферу калектыву. І сапраўды, сустрэча адбывалася ў фармаце “адкрытага мікрафону”, то бок падысці і

прачытаць улюбёны верш мог кожны жадаючы. А былі
гэтыя вершы самымі рознымі: жартаўлівымі, узнёслымі,
патрыятычнымі, рамантычнымі, філасофскімі. Гучалі
песні пад гітару, акапэльныя спевы, чытанні празаічных
урыўкаў і нават уласны пераклад верша на персідскую
мову.
Сюрпрызам для прысутных стала пастаноўка
ўрыўку з аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха”.
Удзельнікі ў старадаўніх строях выдатна здолелі перадаць атмасферу, якая панавала сярод беларускай шляхты ў сярэдзіне XIX ст.: залішнюю пыхлівасць, заняпад
нораваў. А пан Дубатоўк, што размаўляў з выразным
украінскім акцэнтам, надаў пастаноўцы яшчэ большы
каларыт.
Праводзілася таксама віктарына з гледачамі, дзе яны
спаборнічалі ў веданні жыццёвага шляху і творчасці
Уладзіміра Караткевіча. Лепшыя знаўцы былі узнагароджаны каштоўнымі прызамі.
Імпрэза вызначылася шырокім прадстаўніцтвам ад
факультэтаў. “Засвяціліся” інстытут журналістыкі, факультэт філасофіі і сацыяльных навук, філалагічны і
ваенны факультэты. Удзел у вечары прынялі таксама і
шмат гістфакаўцаў. Падзякі за выступ атрымалі: Аляксандр Духан, Кастусь Цаўлоўскі, Алег Гапоненка, Ганна Шчэбетава, Іван Цвірка, Андрэй Кімбар.
Напрыканцы вядоўца вечара Ірына Сцяпанаўна
Шкіронак сказала, паказваючы на партрэт: “Паглядзіце,
а здаецца, Уладзімір Сямёнавіч заўсміхаўся!”. Напраўду,
падавалася нібыта вочы ў дзядзькі Уладзіміра
заблішчэлі жывым зухаватым агеньчыкам. Такім чынам, можна смела казаць: “Караткевіч – жывы!”

Вікторыя Макоўская
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Фестываль“Тэатральны куфар” раздаў свае
ўзнагароды !

Ад Грузіі да Іспаніі, ад Гамлета да Эдзіт Піаф: што новага і неардынарнага
паказаў гледачам XII Міжнародны фестываль “Тэатральны куфар”?

Ф

естываль студэнцкіх тэатраў у
гэтым годзе прымусіў мінчан
і гасцей сталіцы крыху пачакаць.
Замест звычайных для ўсіх цёплых
вераснёўскіх вечароў часам правядзення “куфра” стаў пачатак
снежня. На вуліцы было марозна
і дажджліва, а на сцэне ліцэя БДУ
ва ўсю разварочваліся жыццёвыя
камедыі ды трагедыі. Усяго з 30
лістапада па 5 снежня было сыграна
18 спектакляў калектывамі з 12 краін
свету. Ад Ірана і Грузіі да Бельгіі і
Іспаніі - такі склад удзельнікаў XIIага Міжнароднага фестываля “ Тэатральны куфар”.Гэта і літоўскія
калектывы з універсітэтаў Вільнюса
і Клайпеды, і іранскі тэатр «Barish»,
і тэатр Аітана Кордэро з Іспаніі і
многія іншыя.
Падчас правядзення фестываля
на сцэне гучала розная мова: руская,
беларуская, французская, а падчас сустракаліся нават і бязмоўныя
спектаклі. Так напрыклад, іранскі
тэатр «Barish” у спектакалі “Цені
і вецер” асвяціў тэму адзіноты
і душэўных перажыванняў, не

вымавіўшы
ніводнага
слова.
Паўставаў розны час: і Шэкспіраўскі
разам з «Тэатральнай студыяй 29» (
Масква), што прадставіў публіцы
цікавую інтэрпрэтацыю Гамлета, які смяецца, і перадваенны, як
у п’есе латвійскага рэжысёра Айварса Ікшэліса «Эдзіт Піаф. Мой
Легіянер», прысвечанай каханню маладой і яшчэ незнакамітай
Эдзіт Піаф і Марсэля Сэрдана, і
час Другой сусветнай вайны разам
з п’есай “Пайсці і не вярнуцца”,
пастаўленай па аповесці Васіля Быкава.
Розныя тэмы і незвычайныя
пастаноўкі
класічных
твораў.
Спектакляў хапіла на кожны густ.
Гледачам было над чым пасмяяцца
і паразважаць, а абраць пераможцу
было сапраўды складанай задачай.
Але гэта было няўхільна, і шляхам глядацкага галасавання ён быў
абраны.
Гран-пры фестываля атрымаў
спектакль
«Вій»
Тэатральнай
майстэрні «Студиозы» (Мінск, Беларусь), пастаўлены па матывам

аднайменнага твора М.Гогаля. На
думку рэжысёра Вячаслава Сашчанка прычынай такога поспеху спектакля стала цікавая форма падачы,
якая аказалася найбольш зразумелай для сучаснай моладзі. Галоўным
элементам дэкарацыі спектакля стала тэхніка. Але, як заўважыў рэжысёр, выкарыстоўваючы смартфоны
і ноўтбукі, ён не ставіў сваёй мэтай
стварыць “страшылку з гаджэтамі”,
а толькі хацеў данесці да гледача
ідэю пастаноўкі.
Увогуле з шасці галоўных
намінацый чатыры-у беларускіх
студэнцкіх калектываў. Яшчэ дзве
адправіліся на Украіну, так вырашыла журы XII-ага Міжнароднага
фестываля студэнцкіх тэатраў.
Фестываль толькі скончыўся, а
артысты ўжо маюць творчыя планы
і з нецярпеннем чакаюць наступны,
трынаццаты “Тэатральны куфар”,
які збярэцца роўна праз год.

Таццяна Шылак

№ 59
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СПОРТ

Студэнты БДУ заваёўваюць
медалі
на турніры па каратэ

13

снежня 2015 г. прайшоў Рэспубліканскі турнір
па каратэ сётокан «Кубак Фунакошы 2015». У
гэтым турніры была магчымасць паўдзельнічаць студэнтам БДУ, якія займаюцца каратэ стылю сётокан
- аднаго з асноўных стыляў японскага каратэ, распрацаванага папулярызатарам і выкладчыкам каратэ Фунакошы Гіцмнам.
У нашым універсітэце студэнтаў гэтаму стылю вучыць старэйшы выкладчык кафедры фізвыхавання і
спорту БДУ, кіраўнік спортклуба «Фудасін» Снeгіроў
Сяргей Мікалаевіч. Нагадаем, што заняткі секцыі
праводзяцца таксама і на гістарычным факультэце ў
спартыўнай залі па аўторкам і чацвяргам а 18:00, а таксама ў суботу ў барцоўскай залі нашага спорткомплексу.
Студэнты спаборнічалі ў раздзеле ката - паядынку
з нябачным супернікам, дзе трэба паказаць сілу, хуткасць, правільную тэхніку выканання блокаў і удараў.
Многія з заяўленых студэнтаў упершыню выходзілі на
татамі. І можна сказаць, гэтыя спаборніцтвы былі свайго роду рэпетыцыяй і падрыхтоўкай да спартакіяды
БДУ па каратэ-до вясной.
— Вікторыя Шахно, журфак, 1 курс:
— Вядома ж, у першы раз было страшна, але як
казаў трэнер, «хай баяцца тыя, хто паясы мае, а з вас
попыт невялікі». Гэта неяк супакойвала. У той час, як
рабіла ката, наогул не ўсведамляла, што баюся. Проста рабіла, не бачыла нічога навокал. У наступныя мае
выхады хваляванне было меншым, і з’явілася пачуццё,
што гатовая горы звярнуць. Напэўна, на наступных
спаборніцтвах, і асабліва на спартакіядзе, будзе не так
страшна, як у першы раз, - я ўжо ўяўляю, што да чаго.
— Яўген Сяргееў, хімфак, 1 курс:
— Я ў захапленні. У пачатку калені страшна трэсліся,
але потым узяў сябе ў рукі. Думаю, нездарма схадзіў,
трэба было ж паглядзець што ды як. І, несумненна,
гэтыя спаборніцтвы дапамаглі — перад спартакіядай
ужо будзе лягчэй.
— Віялета Нікіцік, ФФСН, 2 курс:
— Калі выходзіла перад суддзямі, не хвалявалася.
Напэўна, таму што ёсць вялікі вопыт выступленняў на
публіцы. Тым больш, я адразу была з супернікам, вышэйшым за мяне па ўзроўні. Так што я не клапацілася,
выйграю ці не. Усё было зразумела. І таму проста выконвала ката ў сваё задавальненне.
Усяго было каля 30 студэнтаў-удзельнікаў з
універсітэцкага клуба. Для адных турнір стаў хутчэй

барацьбой са страхам і нясмеласцю, для іншых - пробай перад спартакіадай, для трэціх, больш дасведчаных, праверкай сваіх навыкаў. Але ўсе, хто прыйшоў
на турнір, вярнуліся дадому з яркімі.

Вынікі спаборніцтваў
Хлопцы

1 месца

Валерый Шчурык,
ФПМІ, 1 курс;

2 месца

Іван Прыстаўка,
гістфак, 4 курс;

3 месца

Дзяніс Панас,
біяфак, 1 курс і
Яўген Сяргееў,
хімфак, 1 курс.

Дзяўчыны
1 месца
2 месца
3 месца

Анастасія Філонава,
журфак, 5 курс;
Алеся Іванова,
геофак, 3 курс
Аляксандра Чабан, філфак, 1 курс
і Аліна Жаркова,
ІБМТ, 2 курс.

Анастасія Філонава,
Іван Прыстаўка
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Снежань, 2015

КЛІА

Вітаю, панове і паненкі! Скончваецца 2015 год, і зараз самы цудоўны час святаў, нягледзячы
на тое, што ў студэнтаў наперадзе іспыты. Для кожнага з нас гэты год быў напоўнены рознымі
падзеямі, і хочацца верыць, што атрыманы вопыт мы здолеем паспяхова скарыстаць у Новым годзе. Спадарыня Кліо, як і шмат хто, вырашыла падвесці вынікі і прадставіць Вам лепшыя
выказванні выкладчыкаў за гэты год.
Захаркевич С.А.:
Что в церковь, что в гипермаркет - ходить нужно.
Сосна В.А.:
Ну пришли вы на свидание, а он говорит: «Я фашист!»
И все, вы же теперь не сможете его любить!
Литвиновский И.Ф.:
Когда я говорю, что американские поставки по лендлизу посадили советскую армию на колеса, то студенты
обычно неправильно меня понимают.
Панфилов В.А.:
Студенты-это уже насосавшиеся вампиры
Кошелев В.С.:
А что у американцев в голове? Как и у женщин, ничего!
А нечего пенять на зеркало, если рожа разбита.
Егорейченко А.А.:
Вы - историки, я - археолог! Подсказывай мне!

Перзашкевич О.В.:
Google нам не подходит идеологически, он подменяет
действительность на алфавитную диктатуру!

Кошелева Н.В.:
Симановский С.И.:
А завтра я вам зачитаю потрясающие заговоры проЯ знаю наизусть все политические сайты, я с техникойтив насекомых!
хорошо лажу...немножко.
Кушнир А.И.:
Спадзяюся, Вам спадабалася.
Екатерине некогда было белорусскими землями заВы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за
ниматься, она в это время с турками долбилась.
выкладчыкамі
і студэнтамі на маю электронную скрыС едой разобрались. Перейдем к женщинам. Для наню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!
чала мы их оденем.
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