
 Газета гістарычнага факультэта БДУ

Верасень 2009г., №7 (18)

75 год гістфаку. А што
сімвалізуе
гістфак?

NNIIKKAA  



2009
верасеньNNIIKKAA                              Падзея 

Ректор, академик НАН Беларуси                                         С. В. Абламейко 

Уважаемые коллеги,
уважаемые друзья!

Кравцова Алина,  ведущая
Первого канала

Своему любимому факультету,
который дал мне путевку в жизнь, хочу
сказать огромное спасибо! Пожелать,
чтобы его аудитории всегда были
заполнены студентами, смехом и
радостью. Исторический факультет –
это место, о котором всегда вспоми-
наешь с любовью и теплотой. Долгой
жизни тебе, Истфак БГУ!

Матяс Александр, корреспон-
дент  ОНТ

Историческому факультету
признаюсь в любви! Говорю спасибо
за все то, чему он научил меня за время
обучения.  Попав  сюда  однажды-
влюбляешься на всю жизнь. Про-
цветания, радости и удачи!

Попова  Е.  Э., преподаватель
Желаю нашему факультету

прекрасных студентов ,  препода-
вателей и плодотворного сотрудни-
чества, и тогда все трудности факуль-
тет преодолеет!

Мильянкова Н.С., Гизен-
ко Л.Н., библиотекори ррр

Факультету – процветания, а
преподавателям  и студентам  –
успехов и крепкого здоровья, и
чтобы почаще заходили в нашу
библиотеку за литературой. гот

Дмитрий, 5 курс
Исторический факультет –

мой дом на протяжении уже
четырех лет,  скоро я
закончу свое обучение и
приступлю к работе в
Националь-
ном архиве
РБ. Я при-
обрел

на истфа-
ке не только

свои профес- сиона л ьные
знания и умения, но огромный
жизненный опыт, который, безу-
словно, поможет мне стать пре-
красным специалистом.       ррр

Екатерина, 1 курс
Я только поступила на первый

курс. Свой выбор делала осознанно:

историю люблю с детства и хочу связать
с ней свою будущую профессию.   о

Павел, 3 курс
Хочу поздравить свой любимый

факультет с Днем рождения и пожелать,
чтобы здесь учились только такие
студенты, которые всем сердцем будут

любить историю,  как я.
р ррнрррр

Татьяна, 4 курс
Истфак БГУ, спасибо тебе! За

то, что подарил настоящих дру-
зей,первую любовь и профессию!

Долгих тебе лет жизни! р    р

Анастасия, 2 курс
Спасибо всем тем, кто вложил

душу в слова «Исторический факуль-
тет», частица Вас найдет свое отражение
в сердцах других.                   рр

Разрешите мне от имени ректората Белорусского госу-
дарственного университета и всего коллектива БГУ поздравить
профессорско-преподавательский состав, сотрудников и студентов
исторического факультета со знаменательной датой – 75летием со дня
образования!

Мы гордимся результатами работы преподавателей и ученых
факультета, чьи исследования охватывают огромный пласт науки от
истории древнего мира до новейшей истории Беларуси и широко
известны не только в нашей стране, но и далеко за её пределами! Вы
вносите большой, неоценимый  вклад в осознание обществом истории
нашей земли и нации, в совершенствование и развитие исторической
науки и образования!

От всего сердца желаю вам новых творческих достижений,
успехов на ниве просвещения во благо нашей Родины и alma-mater!
Студентам-историкам хотелось бы пожелать, чтобы они относились с
большой ответственностью и уважением к своей специальности. Ведь
с вашего факультета начались многие самостоятельные подразделения
нашего университета. Помните, что исторический факультет занимает
особое место в развитии БГУ и нашей страны!

П О З Д Р А В Л Е Н И Е   
 

ректора  Белорусского государственного университета  
Абламейко Сергея Владимировича 
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Археалагічныя раскопкі Вішчанскага гарадзішча. 1981г. 

«Почему вы выбрали истфак?»
Именно с этим вопросом я обратилась
к первокурсникам. К своему удив-
лению, получила весьма  достойные
ответы, ведь вспоминая свой первый
курс, многие отвечали чуть ли не хором
«Чтобы не учить математику». Хотя,
быть может мне просто так попа-
далось… Но  в этом году точно можно
смело заявлять, что еще недавние
абитуриенты действительно поступили
на истфак, чтобы удивить нас своими
достижениями. Что ж, пожелаем им
удачи! Мы в вас верим!

Панова Юля: «Я поступила на
истфак, потому что ожидаю инте-
ресных познаний в истории и всегда
приятно видеть перед собой живых
легенд, которые могут рассказать свою
историю»

Евгений Казанцев: «Я увлекался
историей с пятого класса, с шестого
участвовал в научно-практических
конференциях, а с десятого в олим-
пиадах. В одиннадцатом выбор был
очевиден»

Виктория Фолкнер: «Очень
люблю историю, особенно все-
мирную, новое и новейшее время. Да и
вообще, считаю,  если ты имеешь
высшее ИСТОРИЧЕСКОЕ образование
БГУ, то тебе открыты любые дороги и
двери в работу и карьеру. Ну и конечно,
самое главное: по-моему,  стыдно не
знать свою историю, особенно исто-
рию своей страны»

Наталья Лисицына: «Пото-
му что на истфаке готовят по спе-
циальности менеджер по туризму
и охране историко-культурного
наследия» о

Александр Исай: «Наверное,
потому, что просто надо высшее
образование, а так как гумани-
тарные предметы давались в школе
лучше, чем всякая математика, то
остаётся один выход - идти на
Истфак.  Ну и к тому же на
историческом  факультете есть
много интересных, уважаемых
мною преподавателей, у которых
можно узнать много нового и

интересного.  ирр
Катюша Петухова: «Голубая

мечта детства , всегда увлекалась
историей» п

Юля Курчевская: «Выбрала
именно исторический факультет, пото-
му что мне показалось это интересным
для меня как гуманитария, ещё задолго
до 11 класса встал вопрос о выборе
факультета: либо филфак, либо истфак,
но победил истфак после долгих
раздумий! Много интересных дисци-
плин, даже просто для расширения
познаний в будущем!» пппппппп р

Алина КУНИЦКАЯ

               Говорим о…    NNIIKKAA  

ПППОООЧЧЧЕЕЕМММУУУ   ВВВЫЫЫ   ВВВ ЫЫЫБББРРРАААЛЛЛ ИИИ    ИИИ ССС ТТТФФФ АААККК???   



2009
верасень

2009
верасень

Старажытнаму рымскаму
гісторыку Плінію Старэйшаму
належыць такое  выказванне:
“Сапраўды, шмат спраў лічыліся
немагчымымі, пакуль яны не былі
здзейснены”. Гісторыя стварэння
нашага факультэта з’яўляецца
добрым прыкладам гэтага афарызму.
Беларусь уваходзіла ў XX стагоддзе,
не маючы ніводнай вышэйшай
навучальнай установы на сваёй
тэрыторыі. Дзве рэвалюцыі, сус-
ветная вайна, карэнная змена ўлад –
нямала давялося вытрымаць перад
тым, каб пабачыць стварэнне новага
цэнтру вышэйшай адукацыі. Але ж
рашэнне аб стварэнні гістфака БДУ
было прынята праз 13 год пасля
стварэння самога універсітэта. Чаму
так? Чаму гэта адбылося менавіта ў
1934 годзе, а не раней ці паздней? І
ўвогуле, якімі былі першыя гады
жыцця фаультэта, ці цяжка было
абітурыентам сюды патрапіць, што
вывучалі  на гістфаку яшчэ ў
даваенныя часы? Паспрабуем ва ўсім
гэтым разабрацца. ааааааааааааа

Вядома , што канец 20-х гг.
мінулага стагоддзя ў краіне Саветаў
быў часам  “вялікага пералому”.
Уладам не хапала  кадраў,  каб
выконваць “генеральную лінію
партыі”, да таго ж патрабаваліся
спецыяльна падрыхтаваныя інтэр-
прэтатары гістарычнага мінулага, бо ў
пачатку 30-х гг. павялічыўся агульны
ўзровень адукацыі насельніцтва, а,
значыць, павялічылася “хваляванне
розумаў”. Падручнікі па гісторыі, якія

існавалі на той час, не адпавядалі
задумцы ўлад (у першую чаргу Ста-
ліна) аб шляхах поўнага кантролю над
працэсам станаўлення грамадскай
(савецкай) гістарычнай свядомасці, да
таго ж шмат з іх падавалі матэрыял у
састарэлым выглядзе (вядомы прыкла-
ды выкарыстання ў падручніках лістоў-
укладышаў, якія мяняліся па меры
зменаў тагачасных гістарычных рэ-
алій). Ініцыятыва правядзення пытання
аб выкладанні грамадзянскай гісторыі
праз Палітбюро належыла Сталіну. 5
сакавіка 1934 г. з’явіўся адпаведны ўказ
Палітбюро, а 29 сакавіка ім жа было
выдадзена пастанаўленне аб стварэнні
гістарычных факультэтаў ва універ-
сітэтах.  Канчаткова ж ўсё было
аформлена 15 мая 1934 года паста-
новай Савета народных камісараў
СССР, тэкст якой тройчы рэдагаваў
Сталін.  р

Пастанова СНК СССР ад 15
мая 1934 г. “О преподавании граждан-
ской истории в школах СССР”:  кк

“Постано-
вил… восстано-
вить истфаки в
составе универ-
ситетов, возложив
на них задачу под-
готовки высоко-
квалифицирован-
ных специалистов
для научно-иссле-
довательских и
педа гогичных
работ… Срок обу-
чения – 5 лет…”

У  чэрвені

таго ж года выйшлі адпаведныя
пастановы СНК БССР і ЦК КПБ(б),
якія прадубліравалі пастанову 15 мая.
Стварэнне гістфака БДУ як і іншых
падобных устаноў, было падцвер-
джана «клопатамі мудрых» права-
дыроў: тэарэтычная база ў галіне
гістарычнай навукі і адукацыі была
закладзена самім Сталіным і яго
«вернымі» памочнікамі Жданавым і
Кіравым, якія напісалі «эпахальныя»
па сваёй навукова-педагагічнай
вартасці  заўвагі  на  канспекты
падручнікаў па гісторыі СССР і новай
гісторыі, прылажылі рукі да «Гісто-
рыі грамадзянскай вайны ў СССР» і
іншых кніг.  Вянцом навуковай
дзейнасці ў галіне гісторыі стаў
«Кароткі курс гісторыі ВКП(б)».

Дэканам новага факультэта
быў прызначаны акадэмік Васіль
Карпавіч Шчарбакоў. У першы год
існавання гістфака на студэнцкія
лаўкі села 67 чалавек. Потым кожны
год прыём павялічваўся на 15-20
чалавек. Не так проста было здаць
уступныя экзамены, каб стаць
студэнтам гістфака. Нават пералік іх
даволі доўгі: руская і беларуская
мовы (пісьмова і вусна), матэматы-
ка, фізіка, хімія, замежная мова,
геаграфія, экзамен па палітграмаце,
які складаўся з сямі частак (такіх як:
ВКП(б) — перадавы атрад працоўных
СССР, біяграфіі класікаў камуніс-
тычнай ідэалогіі і г. д.). I, нарэшце,
экзамен па гісторыі, якая разумелася
ў аб’ёме «Кароткага курса гісторыі
ВКП(б)». ногггггггггггг

У студзені 1935 г. быў рас-
працаваны план работы аспірантуры
БДУ па спецыяльнасці “Гісторыя”.
Таксама была выдадзена пастанова
“Аб вучоных ступенях і званнях”

NNIIKKAA      Гісторыя факультэта 
Студэнты гістфака ў час практыкі ў фондах Херсонскага музея. 1939г. 

Група студэнтаў гістфака падчас аднаўлення працы 
універсітэта на ст. Сходня пад Москвой. 1943г. 
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(уводзіліся вучоныя ступені кандыдата
і доктара навук, вучоныя званні малод-
шых навуковых супрацоўнікаў і пра-
фесара).  ааа

Пачала складвацца і структура ка-
федраў. У 1934 г. у складзе гістфака БДУ
дзейнічалі кафедры гісторыі СССР і
БССР, гісторыі старажытнага часу і ся-
рэдніх вякоў. Спецыялізаваная кафедра
па гісторыі новага і навейшага часу бы-
ла ўтворана пазней, у 1936г. рррррррр

У далейшым правілы прыёму на
1936/37 вучэбны год зацвердзілі па
гістафаку 5 спецыялізацый: ста-
ражытная гісторыя, гісторыя сярэдніх
вякоў, гісторыя новага часу, гісторыя
народаў СССР, гісторыя Беларусі. Каб
паступіць на факультэт, трэба было

здаць матэматыку, хімію, фізіку,
палітграмату, беларускую і рускую
мовы не ніжэй за «пасрэдна». Праўда,
можна  было паступіць і з  не-
здавальняючай адзнакай па беларускай
мове: калі абітурыент скончыў школу
не ў БССР і абавязваўся ліквідаваць
запазычанасць у пачатку сваёй вучобы
ва універсітэце. шшшшшшшшшш

Дарэчы, у гэты час на факультэце
працавала каля 20 выкладчыкаў:
Нікольскі, Перцаў, Кірушын, Ляўданскі,
Кернажыцкі, Сыцько, Пшанічны,
Мацісон, Зевель, Гольдберг і інш. Не
абыходзілася, канечне, і без таго, чым
так сумна вядомы 30-я гг. у савецкай
гісторыі. Многім з выкладчыкаў
інкрымінаваліся «варожыя дзеянні»
тыпу таго, што выкладчык Пшанічны,
які  вёў практычныя заняткі за
прафесарам Бачкаровым, карыстаўся
«антымарксісцкім» падручнікам
Піанткоўскага і часопісам «История в
средней школе», а дацэнт Гольдберг
чытаў лекцыі па  падручніку для
сярэдняй школы Рыкліна. Не абмінуў
«пільны» позірк і кіраўніка прасемінара
на  1 курсе выкладчыцу Пассе,  а
выкладчыцу Лібман, якая чытала курс
новай гісторыі, выключылі з партыі «за
трацкізм і прымірэнства». ааааааа

Умовы працы гістфака былі
вельмі абмежаванымі. Ён знаходзіўся
ў корпусе біяфака разам з біёлагамі,
рабфакаўцамі, адміністрацыяй універ-

сітэта, бібліятэкай, грамадскімі арга-
нізацыямі. Для сваіх 12 груп у 1939 г.,
напрыклад, факультэт меў толькі тры
вучэбныя аўдыторыі і адзін кабінет.
Іншыя неабходныя аўдыторыі прыхо-
дзілася «арэндаваць» у хімфака.
Заняткі вяліся ў хімічных лабара-
торыях ці заалагічным музеі. пппп
ппппАле, нягледзячы на ўсе цяжкасці,
гістфак паступова ператварыўся ў
цэнтр ведаў, навукі. Набіралі моц яго
кафедры, удасканальваўся вучэбны
план, раслі навуковы аўтарытэт і
педагагічнае майстэртва, выклад-
чыкаў. Праходзілі змены ў структуры
факультэта. У 1938 г. кафедра стара-
жытнага свету і сярэдніх вякоў была
падзе-лена на дзве кафедры: гісторыі

старажытнага свету і гісторыі сярэдніх
вякоў. Восенню 1937 г. стварылі кафед-
ру гісторыі новага часу, у 1938 г. —
асноў марксізму-ленінізму (выйшаў
жа «Кароткі курс...»), у 1940 —
кафедру палітычнай эканоміі,  у
пачатку 1941 г. — кафедру філасофіі.
На гістфаку перад Вялікай Айчыннай
вайной дзейнічалі 4 гістарычныя
кафедры і 3 сацыяльна-палітычныя
(грамадскіх навук).пппппппппппп

...Летам 1941 г. рыхтаваўся трэці
выпуск гістфака. Ён супадаў з 20-
гадовым юбілеем існавання БДУ.
Планавалася заслухаць вынікі наву-
ковай дзейнасці студэнцкага навуко-
вага гуртка,  які  аб’ядноўваў 30
гістфакаўцаў. Кіраўнікамі яго былі

амаль усе вы-
кладчыкі, вя-
домыя сваёй
н а в уков а й
актыўнасцю.

Заслухаць даклады, адсвятка-
ваць юбілей не ўдалося. Пачалася
спусташальная вайна, якая парушыла
планы, зруйнавала лёсы выклад-
чыкаў і студэнтаў БДУ. У гісторыі
універсітэта, яго факультэтаў пачаў-
ся новы этап існавання – абарона
роднай зямлі… м         ии

P.S. Сёння мы святкуем 75-
годдзе гістарычнага  фаультэта .
Наўрад ці хто павіншуе нашага
дэкана  словамі  аб тым ,  што
“марксісцка-ленінская гістарычная
навука мае вялікае значэнне для
будаўніцтва камунізму”! Іншы час,
іншыя людзі .  Але адное будзе
актуальным заўсёды: праца выклад-

чыкаў, якія  падтрымліваюць неўмі-
ручае полымя ведаў, праца студэнтаў,
якія гэтае полымя нясуць (хто як
можа!) у сваім сэрцы, нават праца
гардэроба і буфета! 75 год – шмат для
аднаго чалавека і нішто ў руках
Спадарыні Кліо, таму няхай твая
слаўная гісторыя працягваецца як
мага  далей,  родны факультэт!
н н н н н н н н н

(Аўтар вельмі дзякуе прафе-
сару Яноўскаму Алегу Антонавічу
за дапамогу, якую ён аказаў пры
напісанні гэтага артыкула, а таксама
кафедры гісторыі Расіі!) ииииииии
р р р р р р р р р р р р р р р р

Дзмітрый АНАЦКА

Гісторыя факультэта  NNIIKKAA 

7755  ккррооккааўў  ггііссттооррыыіі  



NNIIKKAA            Жыццё факультэта              2009
верасень

Исторический факультет БГУ с
самого своего основания славился
выдающимися специалистами в сфере
гуманитарных знаний. Современное
поколение преподавателей и студентов
являются достойными их продол-
жателями. На нашем факультете
много различных кафедр, на которых
можно получить самые разнообразные
специальности, и, как известно, все они
подразумевают знание одного или
нескольких иностранных язы
ков.

Кафедра  романских языков
является прекрасным местом , где
можно практически в совершенстве
овладеть одним из иностранных языков,
насладиться оригинальной литературой
и познакомиться с прекрасными
преподавателями.

Одним  из  языков ,  которые
преподают на этой кафедре, является
испанский – язык чудесной цветущей
страны, где по улицам  ходят
очаровательные красавицы с розами в
волосах, а вечером можно увидеть, как
черноволосые цыгане танцуют танец

страсти – фла-
менко. пи

Студен-
ты, начинаю-
щие изучать
и с п а н с к и й
язык,  мгно-
венно попа-
дают в атмо-
сферу, кото-
рую позже
вспоминаешь
с ностальгией,
и которую не-
в о з м о ж н о
забыть – это
а т м о с ф е р а
увлеченности,

влюбленности в культуру и обычаи
страны. Одним из самых интересных
событий целого учебного года на
факультете, безусловно, является
испанский Новогодний вечер, когда
студенты и их преподаватель
собираются вместе, приглашают
гостей и устраивают настоящее
представление, с костюмирован-
ными мини-спектаклями, танцами,
песнями,  шутками и,  конечно,
сладостями. А когда часы бьют
двенадцать, все съедают ровно
двенадцать виноградинок, чтобы
наступающий год был таким же
прекрасным и сладким, как эти
райские плоды. пппппппппп

Кроме театрализо-
ванных постановок на
кафедре романских языков
неизменно изучают культу-
ру и обычаи страны. А,
как известно, нет ничего
лучше, чем пообщаться с
носителями языка, ведь именно
они смогут рассказать об их родине
многие волнующие подробности,

которые не прочтешь в учебниках. К
студентам, изучающим испанский
язык,  такие гости приезжают
практически ежегодно.  ппппппп

Как Вы, наверное, уже убе-
дились, изучение испанского языка не
только приятное занятие, но еще и
полезное, ведь каждый четвертый
житель планеты говорит по-испански.
И овладев им, вы сможете открыть для
себя потрясающую испаноязычную
литературу, как художественную, так
и научную, или блеснуть им в жарких
странах.  п

Если Вами еще владеют
сомнения, изучать или не изучать
испанский язык, советуем посетить
кафедру романских языков  и
познакомиться с замечательным
преподавателем и человеком – Анной
Ивановной Солонко. Знакомство с
ней убедит Вас окончательно, и Вы
навсегда отдадите сердце испанскому
языку.

Инесса СИТОВА

ССееррддццее  
ИИссппааннииии  
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ПППЯЯЯЧЧЧОООРРРААА   АААЛЛЛАААДДДЗЗЗІІІНННААА   
Музей гістарычнага факультэ-

та – легендарная скарбніца з сямю
пячаткамі, пячора Аладзіна і проста
месца, дзе захоўваюцца знаходкі з
летніх практык студэнтаў.

Для мяне з першага курса ча-
цвёрты паверх быў ахутаны таямніцай.
Вялікі чырвоны збан і дзверы за кратамі
надавалі таямнічага антуражу гэтаму
паверху. Падымаешся па лесвіцы, і цябе
сустракае вялікі чырвоны збан – піфас.
Ад яго патыхае пылам сівой мінуў-
шчыны. Ён знойдзены археалагічнай
экспедыцыяй студэнтаў гістфака ў
Херсанэсе ў далёкім 1940г. Права-
руч дзверы з  надпісам  “этна-
графічны аддзел”. Аднак патрапіць
туды не так проста.

За кратамі княства стара-
жытнасцяў – пячора скарбаў двух
тутэйшых Аладзінаў: Віталя Міхай-
лавіча Сідаровіча і Аляксандра
Мікалаевіча Плавінскага. Для мяне
яны як богі , што ўзабраліся і
жывуць на Алімпе гістфака. А для
таго, хто быў на археалагічнай
практыцы, яны добрыя, простыя і
дасціпныя.

Скарбніцу гістарычнага
факультэта складаюць этнагра-
фічны, археалагічны, нумізма-
тычны аддзелы, аддзел антычнага
мастацтва і старажытнага ўсходу.

Кожны год студэнты прахо-
дзяць археалагічную практыку. І
кожнае лета факультэцкія сховішчы
папаўняюцца тысячамі знаходак.
Хто быў у сутарэннях факультэта,
той бачыў безліч каробак са
знаходкамі, дзе напісана “Рагачоў-
77”, “Асавец-93”і г.д. Толькі самыя
вартыя і каштоўныя артэфакты
трапляюць пад шкло музейнай
экспазіцыі. Можа дзе і твая пацерка
зараз у экспазіцыі! Шукай уважліва!

Самым багатым у прамым і
пераносным  сэнсе з’яўляецца
нумізматычны аддзел. Зараз калек-
цыя манет налічвае звыш 7000 адзі-
нак. Нумізматычны кабінет быў
створаны ў 1964г. Тады ніводная
ВНУ СССР не магла ганарыцца

такой лабараторыяй. Каштоўным
экспанатам з’яўляецца легендарны
“Вішчынсі скарб”, які знайшоў не
менш легендарны прафесар Эдуард
Міхайлавіч Загарульскі. “Скарб”
дакладна не мае аналагаў на ўсёй
прасторы Цэнтральнай і Усходняй
Еўропы, як не мае роўных прафе-
сар.  р

Бюсты, барэльефы, вазы і
статуі , што маўкліва пазіраюць на
студэнтаў, яшчэ адна асноўная
частка музейнай калекцыі. Студэнты
адказваюць гіпсавым статуям тым

самым – маўчаннем. За дзесяцігоддзі
антычная калекцыя так упісалася ў
прастору факультэта, што з’яўляецца
яго неад’емнай часткай. Гэтыя ста-
туі – дакладныя копіі са статуй, што
захоўваюцца ў Эрмітажы. ррооооо

Калі б на наш факультэт вір-
туальна начапіць карону, дык музей
быў бы самым вялікім яе дыяментам!

Павел МАХІНАЎ
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 - Наша кафедра была створана
разам з кафедрай гісторыі стара-
жытнай Беларусі пасля рэарганізацыі
былой кафедры гісторыі БССР, таму
можна казаць, што стартавалі мы на
роўных. Яны, несумненна, нашы
паплечнікі, бо ўсе мы разам займаемся
вывучэннем гісторыі роднай краіны,
хоць і ў розныя перыяды. Канечне,
зараз мы пераважаем у колькасці
выкладчыкаў, магістрантаў і аспі-
рантаў, ды і кафедра вырасла за мінулае
дзесяцігоддзе, але ж супрацоўніцтва з
калегамі не зменшылася. Дарэчы, мы

паралельна выкладаем і на іншых
факультэтах, а  кафедра гісторыі
Беларусі новага і навейшага часу
ўвогуле атрымала агульнаўніверсі-
тэцкі ўзровень. З іншымі ВНУ краіны
наша кафедра таксама падтрымлівае
як асабістыя, так і творчыя, навуковыя
зносіны, з-за мяжы (а гэта Польша,
Германія, Расія і Україна) да нас
прыязджаюць на стажыроўку, мы
ўзаемна зацікаўлены ў супрацоў-
ніцтве. Што тычыцца адпачынку, то я
магу сказаць, што мы першымі на
факультэце паклалі  традыцыю

своеасаблівай сяброўскай вячэры ці
абеду, калі пасля працы збіраемся
разам і гутарым на непрацоўныя тэмы.
Гэта з’ядноўвае кафедру, павялічвае
разуменне і згоду паміж выклад-
чыкамі , хаця і  так у нас,  як вы
разумееце, вельмі добрыя зносіны. А
што тычыцца спартыўных мера-
прыемстваў, то ў нас на кафедры шмат
маладых выкладчыкаў, аспірантаў і
магістрантаў, і мы актыўна ўдзель-
нічаем  у гэтым . ррррррррррррр

Калі паспрабаваць правесці своеасаблівы міжкафедральны  “Оскар”
гістарычнага факультэта, можна сутыкнуцца з вядомымі складанасцямі.
Першакурснік, які яшчэ добра не азнаёміўся з новым месцам вучобы, наўрад
ці здолее асэнсавана  аддаць свой голас той ці іншай кафедры, студэнт
другога ці трэцяга курса зможа назваць некалькі варыянтаў, а старэйшыя
курсы, напэўна, узгадаюць толькі адзін – тую кафедру, на якой яны
спецыялізуюцца. Але ёсць дзве кафедры, якія, на мой погляд, з вялікім
адрывам перамаглі б у  намінацыях “Самыя роднасныя кафедры” і
“Кафедры з найбольш частым гучаннем беларускай мовы”. Няўжо не
здагадаліся? Аб тым, хто старэйшы і малодшы (і не толькі па месцы
знаходжання на паверхах гістфака), хто як працуе і адпачывае распавядаюць
загадчык кафедры Беларусі новага і навейшага часу Аляксандр Генадзьевіч
Каханоўскі і загадчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага свету і
сярэдніх вякоў Юрый Леанідавіч Казакоў.

С т а  
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  - Ну, па-першае, вы павінны
разумець,  што наша  задача  –
вывучэнне гісторыі  Беларусі са
старажытных часоў да  канца 18 ст.,
спецыфіка гэтага перыяду накладвае
адбітак на выкладчыкаў, якія працуюць
на нашай кафедры.  Вось Павел
Алегавіч Лойка, вядомы медыявіст, які
зараз  рыхтуецца да  абароны
доктарскай; Уладзімір Аркадзьевіч
Сосна, адзін з буйнейшых у краіне
спецыялістаў па гісторыі сялянства;

паміж двума паверхамі… 
Васіль Варонін, які рыхтуе да друку
Літоўскую метрыку і шмат хто іншыя.
Нашы выкладчыкі з’яўляюцца
аўтарамі амаль усіх фундаментальных
прац па гісторыі Беларусі сярэдніх
вякоў і  старажытнасці ,  яны па-
дрыхтавалі шматлікія курсы лекцый для
ВНУ, Энцыклапедыі ВКЛ, удзельнічалі
ў стварэнні  2-га  тома 6-томнай
Гісторыі Беларусі. За пятнаццаць год
свайго існавання кафедра  па-
дрыхтавала каля 20 кандыдатаў

гістарычных навук і аднаго доктара.
Што тычыцца адпачынку, то на нашай
кафедры, як вы ведаеце, працуюць
людзі сталага ўзросту, нам ёсць аб чым
паразмаўляць,  вядома  ж,  не на
працоўныя тэмы,  таму мы часта
збіраемся разам, святкуем юбілеі,
таксама любім  сем’ямі калег выяз-
джаць на адпачынак на прыроду.

Дзмітрый АНАЦКА

               Навука      NNIIKKAA 

годдзі 
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В этом сентябре нашему
истфаку уже 75 лет. За годы его
существования сложилось немало
традиций, легенд – одним словом
того, что передается из поколения
в поколение студентами. Самой
молодой из традиций можно
считать турслет, который уже
второй год проходит в Анусино.

Вначале он был запланирован
на 5 сентября, но из-за капризной
погоды, которая во что бы то ни
стало, решила проверить сту-
дентов-первокурсников на вынос-
ливость, пришлось переносить
событие на 16 сентября, когда пого-
да сжалилась и порадовала
солнышком.

Утром в среду, взяв взамен
конспектов термос с чаем, одев
вместо обычной одежды удобное
и спортивное, 10 групп первого
курса вместе с кураторами   собра-
лись не на  Красноармейской, а на
вокзале, откуда и отправились в
Анусино.

 По дороге, репетируя твор-
ческий конкурс и отвечая на вопросы
любопытных пассажиров ,  наши
первокурсники еще не догадывались,
что их ждет.  А ждало их следующее: 11
пикетов со смешными, иногда труд-
новатыми заданиями и голодными и
немного (совсем чуть-чуть) подкуп-
ными пикетчиками, настоящий и
очень уместный после долгого пути
«археологический обед», и, наверное,
самое интересное, рыцарский турнир,
где рыцари не только сражались на
мечах и топорах,  но и помогли
девушкам оказаться в роли дамы

сердца рыцаря современности, а
парням продемонстрировать свою
смекалку и силу. ооооооооооооор

Казалось бы, что после всего,
можно спокойно доводить до
совершенства творческий номер и
облагородить территорию, зани-
маемую группой. Но нет,  неуго-
монные организаторы и тут не дали
первокурсникам покоя: были орга-
низованы турниры по дартсу и
«Крокодилу». В «Крокодиле», участие
в котором принимала вся команда,
наши новоявленные студенты

проявили удивительную согла-
сованность и доказали, что общаясь
даже такое небольшое время, можно
научиться понимать человека без слов.
Дартс тоже удивил своими резуль-
татами. Оказывается, слабая половина
может не только метко стрелять
глазками, но и метать дротики, что они
и сделали не хуже сильного пола!

И творческий конкурс прошел
на высоте. Практически в спартанских
условиях (напомню, что действие
происходило на лесной поляне) ребята
показали, что полон наш факультет
талантливыми студентами. рррррр

Когда  все конкурсы были
пройдены,  таблица  результатов
заполнена, победители награждены, а
сил осталось ровно на дорогу до
Минска, пришло время возвращаться
домой. о

Но ненадолго, ведь в следующем
году первый курс исторического
факультета БГУ вновь приедет
проходить свой Путь первокурсника в
Анусино.  о

Даша ВОЛКОВА

ПППУУУТТТЬЬЬ   ПППЕЕЕРРРВВВОООКККУУУРРРСССНННИИИКККААА   IIIIII   

NNIIKKAA              Студэнцкае жыццё 
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хвілін.
Ёсць небла-

гая традыцыя, калі
пасля званка на
перапынак мы як
зачараваныя хутка
спускаемся на пер-
шы паверх і агуль-
най масай (як сту-
дэнты, так і вы-
кладчыкі) накіроў-
ваемся ў “курыл-
ку”, хто, каб скара-
ціць сабе жыццё на
8 хвілін, хто проста
так “за кампашку”.
Там мы абмень-

ваемся думкамі: студэнты звычайна
кажуць, якая ў нас цудоўная сістэма
вышэйшай адукацыі, якія ў нас лагод-
ныя выкладчыкі, абмяркоўваюць
праблемы  гуманітарных навук  і г.д., а
выкладчыкі здзіўляюцца, якія на
гістфаку цудоўныя студэнты, і як яны
добра працуюць на семінарах, а заадно
дзякуюць сістэме сярэдняй адукацыі,
якая падрыхтавала такіх цуда-студэн-
таў. І не думайце, што я ў гэтых радках

да смеху афіцыёзны, усё апісанае –
ЧЫСЦЕЙШАЯ праўда! Ну добра, хто
хоча пасмяяцца – дазваляю. прпррр

Ёсць у нас яшчэ адна  тра-
дыцыйная акалічнасць, так як мы
студэнты ГІСТАРЫЧНАГА факуль-
тэта, нас хлебам не кармі, але мы
жадаем пакінуць свой след у гісторыі,
наносячы шматлікія “аўтографы” на
сцены і парты нашай alma mater. Гэтымі
малюнкамі мы як першабытныя лю-
дзі  імкнемся перадаць зрокавую
інфармацыю наступным пакаленням
студэнтаў, імкнемся апісаць ім нашыя
пачуцці, норавы і што ў нас набалела.
Дзіўна, але гэтая традыцыя падабаецца
не ўсім вы-кладчыкам (да, сапраўды
дзіўна. . .).  І не дай Бог,  Сяргей
Мікалаевіч Ходзін заўважыць вас за
рэалізацыяй гэтай традыцыі на лек-
цыі... Дарэчы, пасля нядаўняга касме-
тычнага  рамонту ўсе насценныя
аўтографы былі знішчаны. І куды
глядзелі нашы будучыя спецыялісты ў
галіне аховы гісторыка-культурнай
спадчыны! пппп

Раман КАРП

Традыцыі – гэта тое што нас
яднае, “злеплівае” у адзіную гістфа-
каўскую біямасу, тое, што адрознівае
нас ад іншых alma mater. Звычайна
традыцыі фарміруюцца гадамі, але
бывае, што ўсталёўваюцца хутка...

Ну, напрыклад, наша паездка з
першакурснікамі ў Анусіна (гэта
вёска!) гэтай восенню была зладжана
ў другі раз, але ж з упэўненасцю мож-
на сказаць, што традыцыя ўсталя-
валася! Што тычыцца першакурс-
нікаў, то яшчэ можна ўспомніць
традыцыйную сустрэчу з імі ў
актавай зале 31 жніўня, дзе новай
партыі “карапузаў” расказваюць
пра наш  факультэт суровыя
дзядзькі з усіх кафедраў. Ёсць такая
сталая традыцыя як пераздача
залікаў (традыцыйна яе захаваль-
нікамі лічацца С.Б. Каун, А.А.
Егарэйчанка, А.Я. Рыбакоў і шмат
хто яшчэ, як правіла, традыцыйны
апошні довад студэнта “я ж вучыў”
ці “я ведаю, але забыўся” на іх не
дзейнічае). Шмат хто ў нас мае
звычку сядзець на падлозе каля сця-
ны і жорстка “зубрыць” за пяць
хвілін да экзамену. Жарт жартам,
але бывае гэта дапамагае, асабліва,
калі напрацягу года забіваў на
лекцыі і нарэшце даведаўся поўнае
імя выкладчыка за гэтыя пяць

тттрррааадддыыыцццыыыііі   
НННааашшшыыы    

               Традыцыі      NNIIKKAA 



Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з пазіцыяй рэдакта-
раў. Вашыя заўвагі, прапановы
дасылайце на адрас:  ооор
n i k a _ h i s t @ m a i l . r u .
Тэлефануйце:тттттттттттттттт
+ 37 5 29 7 6115 5 9(Ганна ) ;
+ 3 7 5 2 9 3 8 3 3 9 6 4 (Даша ) ;
+375298829984(Зміцер ).
Тыраж 299 экз.

Рэдкалегія:
Бурмістраў Павел, Волкава
Даша, Карп Раман, Куніцкая
Аліна, Махінаў Павел, Сітава
Інэса
Карэктар :ттттттттттттт
РУДНІЦКАЯ Наталля.иииии,
Вёрстка: БАЛЫШ  Макс.
Адрас рэдакцыі: Мінск,
вул.  Чырвонаармейская, 6.

Галоўны рэдактар:
ВАСІЛЕЎСКАЯ Ганна
Тэхнічны рэдактар:
Врублеўскі Дзмітрый
Рэдактар па стылістыцы:
Анацка Дзмітрый
Заснавальнік: Студэнцкая Рада
па якасці адукацыі гістарыч-
нага факультэта БДУ    аоооаа
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Паважанае спадарства!
Віншую Вас з 75-годдзем роднага факультэта.

Менавіта гэтулькі год мінула з таго часу, калі першыя
студэнты селі за парты гістарычнага факультэта БДУ.
Яны былі сапраўды першымі, бо ў 1934г. было прынята

рашэнне аб стварэнні гістарычных факультэтаў ва
ўніверсітэтах СССР, у тым ліку і ў БДУ. Поспехаў
студэнтам, плённай працы выкладчыкам і добрага

настрою ўсім!!!

Чым  хутчэй мы праматаем
нашы грошы, тым больш паможам
нашай дзяржаве. Так што, жывіце
весела.  а

Колабава І. Н.

На языке одного из индейских
племён Нового Света слово “Работа”
переводится как “почти умирать”.

Ларионов Д. Г.

Если судить по вашим словам,
то история изучает всё: квантовую
механику, устройство утюга, маршрут
Пацы-Вацы… а  аа

П:  - Кто “большой друг” евреев?
Студент: - Новуходоносор! ааа
П: -Он, конечно, сволочь ред-

кая… а
Перзашкевич  О. В.

Если вы в этом мире не сдох-
нете, значит, вы выбрали правильную
мораль.  а

Вы делали добро, а ближнего

при этом поколбасило. аааааааааа

Не убивай, не прилюбодей-
ствуй, не укради, уважай  старших,
ножки  о коврик вытри. ооооооооо а

Беляева Е. В.

***
Я выполнила свой долг, а вы

травитесь, чем хотите. а   аааааааа
Липницкая С. В.

Повторить?.. Вы что! Все что я
говорю - гениально: сказал и забыл.

Медяник В. И.

Читала я ваши  рефераты...
Иногда я просто умилялась,  как
студенты решают свои проблемы  -
левой пяткой. аааааааааааааааааа

 Сакович М. В.

Шарль де Голь обиделся на
французов и ушел в отставку со
словами “Ну, гады, вы меня еще
позовете”. а

 Шумский И. И.

Кенэдзі быў мужчына ў росквіце
сіл: ні адна сакратарка пры ім не магла
спакойна друкаваць на машынцы.

Шупляк П. А.

Людовик Благочестивый всту-
пил на престол в самом расцвете сил.
Он был высокий, статный, красивый...,

в общем, как я! аааааааааааа вввв
Мазарчук Д. В.

Войшелку везло как  Гуусу
Хиддинку.  а

Лойко П. О.

...этот чудесный пример нео-
готики находится на Кальварийском
кладбище, куда я вас и приглашаю!

Теплова В. А.

Кому не нравится, тот потерпит.
Кому очень не нравится, тот очень
потерпит! аавв

Рассадин

Вряд ли вы помните это, хотя я и
говорил это, а если и не говорил, то не
мог этого не говорить. реннеееееее

Кошелев В. С.

Я видела стул, на котором сидел
де Голль на Потсдамской конфе-
ренции.  аааааааааа

Комар С. И.

Семинар. Некий студент читает
реферат.  а

-..там баляваў шляхціч... ааааа
Елена Лаврентьевна: ааааааа
-Што-што ён там рабіў?! аа
-Ну.. баляваў... Праздновал!
- А я чую,  быццам  ён ужо

адпраздновал... аааааааааааааааа
Абецедарская Е. Л.


