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2 NIKAСвята 
Ад усяго сэрца      

      Сярод дажджлівых халодных дзён, у 
самай сярэдзiне восенi - 14 кастрычнiка - у 
нашай краiне адзначаецца Дзень мацi.  Гэ-
тае свята складзена з цёплых слоў, шчырых 
прызнанняў і вiншаванняў ад усяго сэрца.
 Роля мацi самая асноўная ў жыццi 
кожнай жанчыны i ,увогуле, у жыццi кож-
нага чалавека. Няма больш дарагога, свет-
лага и роднага слова, чым“мацi”, “мама”, 
“матулечка”! Гэта слова мiлагучна гу-
чыць на ўсiх мовах незалежна ад таго, у 
якiм узросце яго вымауляюць i жанчыне 
якiх гадоў адрасуюць. У  ім сэнс жыцця i 
яго аснова. Тэму мацi не абмiнуў у сваёй 
творчасцi,  мабыць, нi адзiн, пiсьменнiк, 
паэт цi мастак.
 На працягу ўсяго жыцця ў кожна-
га чалавека самыя цёплыя пачуццi, са-
мыя светлыя і незабыўныя ўспамiны звя-
заныя з вобразам мацi. Яна дае першыя 
ўрокi маральнасцi, духоўнасцi, дабрынi i 
цярпiмасцi. Мама – гэта адзiны чалавек, 
якi гатовы ахвяраваць усiм дзеля сваiх дзя-
цей, дзеля iх шчаслiвага жыцця.
 Я, ад iмя рэдкалегii  газеты "Nika" 
шчыра вiншуюўсiх матуль з гэтым сардэч-

ным святам, жадаю моцнага здароўя, да-
брабыту, доўгiх гадоў жыцця і сапраўднаг 
ажаночага шчасця. Памятайце: бліжэй 
за вас у нас нiкога няма. Вы - наша апо-
ра ў жыццi, нашы лепшыя сябры і самыя 
мудрыя дарадцы. Мы ад усяго сэрца абя-
цаем, што зробiм усё, каб вы маглi па-
сапраўднаму намi ганарыцца!

Ірына Пархімовіч

14 кастрычніка - Дзень Маці!
   Амаль у сярэдзіне кастрычніка ў Беларусі 
адзначаецца цудоўнае свята – Дзень маці! А 
ці ведаеце вы гісторыю гэтага свята? Гэта 
дата звязана з рэлігійнай ўрачыстасцю. Ва 
ўсіх праваслаўных храмах 14 кастрычніка 
праходзяць богаслужэнні ў гонар свята, якое 
называецца Пакроў Прысвятой Багародзіцы. 
Паданне кажа, што ў 910 годзе ў Іерусаліме 
адбылося цудоўнае з’яўленне Багародзіцы. У 
час богаслужэння людзі ўбачылі ў небе Бо-
жую  Маці, якая быццам накрыла ўсіх людзей 
покрывам, абараняючы іх, быццам сваіх дзя-
цей. У памяць аб гэтай падзеі мы святкуем 14 
кастрычніка Дзень маці.
   Зараз, знаходзячыся на вучобе ў Мінску, 
мая матуля далёка ад мяне. Мы кожны дзень 

размаўляем па тэлефоне, аднак я 
ўсё роўна сумую і мне ўвесь час хо-
чацца яе абняць. Вельмі часта ў нас 
з ёй непаразуменні, гэта ўсё ад таго, 

што ў нас розныя погляды на жыццё. Думаю, 
так у многіх.  Але адно я ведаю дакладна: маці 
ніколі не скажа, не параіць дрэннага, і ў самую 
цяжкую хвіліну жыцця будзе падтрымліваць 
больш за астатніх. Дзень маці – гэта асаблівы 
дзень. Менавіта 14 кастрычніка мы можам 
папрасіць прабачэння за свае памылкі, непас-
лухмянасць, за свае крыўдныя словы. Так, мы 
можам у любы дзень гэта сказаць, але ў свята 
гэта будзе асабліва шчыра, асабліва пяшчот-
на…
    Цаніце і берыжыце сваю маму, гаварыце 
шчырыя словы, дапамагайце ёй! Яна чалавек, 
які падарыла вам жыццё, чалавек, які будзе 
любіць вас такімі, якія вы ёсць, чалавек, які 
вам ніколі не здрадзіць.
    Падарунак у гэты дзень не самае важнае; 
я ўпэўнена, што ёй будзе прыемна ад самых 
простых, але шчырых слоў. Скажыце ёй, як 
моцна вы яе любіце…і ў яе вачах бліснуць 
слёзы радасці …
     Рабіце так, каб мама менш перажывала, 
тады і старасць не будзе ведаць да яе дарогі, 
яна будзе заўсёды прыгожай і радаснай. 
      Хтосьці мудры аднойчы сказаў, што бацькі 
будуць шчаслівыя толькі тады, калі будуць 
шчаслівыя іх дзеці. Дык будзьце ж шчаслівымі 
і здаровымі, тады і ваша матуля,і ваш бацька 
будуць шчаслівымі!

     Са святам,  дарагія мамы!
Вераніка Каско



3 NIKA Выкладчыкі
Санітар факультэта
Калі б на гістфаку былі свае чарты папулярнасці  выкладчыкаў, гэты ча-
лавек абавязкова б неадменна ўваходзіў у тройку лідэраў. Адны яго люта 

ненавідзяць, іншыя ж, насупраць, паважаюць яго як харызматычнага чала-
века і выкладчыка-наватара (чаго каштуе яго адзін толькі знакаміты метад 
“ажурнай пілы”), але ніхто са студэнтаў не застаецца да яго абыякавым. 

Вітайце, ў нашай рубрыцы сёння сам спадар Сяргей Барысавіч Каун. 

   Добры дзень, Сяргей Барысавіч! Спа-
чатку хацелася б запытаць, з якім на-
строем Вы ўвайшлі ў гэты навучальны 
год?
- З баявым настроем, таму што год у 
нас будзе больш складаны, бо перад намі 
стаяць больш шырокія задачы.
   Падзяліцеся, калі ласка, уласным во-
пытам: як Вы самі паступілі на гістфак, 
і чаму Вы выбралі гісторыю наогул?
- Я гісторыяй цікавіўся, пачынаючы, 
дзесьці, з класа 4 – 5-га, таму пытанняў не 
было, куды мне паступаць і чым займацца. 
Дарэчы, я  не з самага пачатку паступаў у 
БДУ. Спачатку паступаў у МДУ, аднак мне 
не хапіла 1-го бала. Тады я прыехаў пасту-
паць у БДУ, аднак мне зноў-такі не хапіла 
аднаго бала. Але я чалавек мэтанакіраваны, 
таму пасля  гэтага  вучыўся год на завочных 
курсах у МДУ. На наступны год,  я ўжо сябе 
больш спакойна адчуваў і таму атрымаў 
тыя балы, якія мне дазволілі паступіць. 
   Што, на Ваш погляд, адрознівае сту-
дэнта гістфака БДУ ад студэнтаў іншых 
ВНУ?
- Нашы студэнты звычайна добра 
прыстасоўваюцца да гістарычнай сітуацыі, 
і яны прыкладна ведаюць, у які бок гэ-
тая сітуацыя пойдзе, таму больш гібкія, 
больш мабільныя, чым студэнты  іншых 
ВНУ. Нашы хлопцы і дзяўчаты вельмі 
камунікатыўныя, актыўна працуюць з 
іншымі людзьмі, і гэта іх вялікі плюс. 
   Назавіце тры рысы, якія найбольш ха-
рактарызуюць Вас як асобу?
- Ну, я так, сціпла (смяецца). Па-
першае, я маю энцыклапедычныя веды, 
якія знаходзяцца ў пэўнай сістэме, я лю-
блю збіраць інфармацыю і апрацоўваць 
яе. Другая рыса – я па прыродзе сваёй 
аналітык, люблю аналізаваць з’явы, пра-
цэсы. І трэцяя асаблівасць – у мяне вельмі 
развіты “мясцовы патрыятызм”, напры-
клад, патрыятызм факультэту. 
   Можаце прыгадаць  цікавую гісторыю 

з Вашага студэнцкага жыцця?
- Адзін з нашых выкладчыкаў, не буду 
называць прозвішча, ён мяне ўразіў у свой 
час. Ён расказваў нам шмат пра гісторыю 
Старажытнай Грэцыі і  Рыму. Неяк ён 
сказаў нам, што калісьці займаўся ёгай, 
стаяў на галаве, і мы засумняваліся, што ён 
гэта зараз зможа зрабіць. Тады ён выцягнуў 
газетку, паслаў на падлогу і стаў на гала-
ву – тады яму было 50 гадоў, гэта мяне 
ўразіла. Далей ён мяне яшчэ больш здзівіў: 
калі я прыйшоў здаваць яму іспыт, ён мне 
падараваў кнігу Гая Святонія Танквіла 
“Жыццё дванаццаці цэзараў” з асабістым 
подпісам і паставіў мне адзіную ў маім 
жыцці адзнаку аўтаматам. З таго часу і па 
сёняшні дзень з гэтым прафесарам у нас 
вельмі добрыя адносіны.
   Я думаю, для Вас не сакрэт, што за вочы 
студэнты клічуць Вас галоўным злодзе-
ем гістфаку. Як Вы гэта пракаментуеце?
- Да! Яны мяне называюць таксама 
санітарам факультэту, фашыстам і г.д.  Мой 
вобраз такі, што нашы студэнты баяцца і 
майго прадмету, і маёй асобы.       
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     Насамрэч, я не такі страшны, і ўсе, хто 
здаюць мне іспыт, гэта ведаюць. Тым не 
менш, такое ўяўленне, што я нейкі страш-
ны монстр, ёсць. Гэта звязана з пэўнымі 
патрабаваннямі, ды і не вельмі просты 
прадмет, які я чытаю. 
   Хацелася б закрануць і Вашу працоўную 
дзейнасць. Скажыце, калі ласка, над 
якімі навуковымі праектамі Вы зараз 
працуеце ці якія плануеце ажыццявіць 
у бліжэйшым будучым?
    -Зараз канкрэтна я працую над стварэн-
нем школы маладых гісторыкаў  разам з 
Александровічам С.С. Мы даўно выходзілі 
на гэты праект, ён такі больш педагагічны. 
Другі праект, больш значны, навуковы – 
гэта праект па вывучэнні крыніц ВКЛ. Зараз 
працую над прывілеямі перыяду з 1387 г. па 
1413 г. Я заўважыў, што ў гэтых прывілеяў 
амаль не было крыніцазнаўчага аналізу. 
Акрамя  гэтага, я займаюся зараз яшчэ і 
гаспадарчымі апісаннямі – інвентарамі, 
мытнымі кнігамі. Хутка выйдуць некалькі 
маіх падручнікаў па крыніцазнаўству. Так-
сама планую выдаць біяграфіі, схіляюся да 
прадстаўнікоў родаў Пацаў і Зіновічаў.  
   Якой Вам бачыцца будучыня белару-
скай мовы?
   -Ну, у 90-я гг. быў уздым беларускай 
мовы, зараз я бачу пэўнае зацішша. З чым 
гэта звязана? Думаю, што тут ёсць як 
аб’ектыўныя, так і суб’ектыўныя моман-
ты. Аб’ектыўныя: гарады ў нас, усё ж такі, 
рускамоўныя, і ў сувязі з тым, што ўсё боль-
шая колькасць жыхароў пераязджае з вё-

сак у гарады, людзі пачынаюць размаўляць 
па-руску.  Другая праблема – праблема 
глабалізацыі. Гэта выхад  выхад на нейкія 
глабальныя мовы (рускую, англійскую, 
кітайскую і інш.), якія маюць пэўныя 
магчымасці для канкурэнцыі. Па-трэцяе, 
на мой погляд, зараз не стае такіх значных 
асоб як, напрыклад, Мікола Ермаловіч, той 
жа Быкаў, Караткевіч… Але, думаю, што ў 
цэлым беларуская мова будзе развівацца. 
Нам патрэбны асобы…
   Якія чалавечыя якасці Вы лічыце 
найлепшымі?
      -Напэўна, 1-я якасць – думаць сваёй 
галавой, мець асабісты погляд. 2-я якасць 
– мець пэўныя жыццёвыя каштоўнасці, 
настойлівасць у дасягненні мэты, аднак 
тут трэба агаварыцца, што сродкі павінны 
быць прыстойнымі. Трэцяя пазіцыя – ака-
заць дапамогу ў пэўны момант, калі гэта 
патрэбна, гэта вельмі важна. 
   Як Вы ставіцеся да таго, што на 
гістфаку збіраюцца ўсталёўваць пра-
пускную сістэму? Ці патрэбна гэта нам?
    -Думаю, што  не патрэбна.  Прапускная 
сістэма – прыклад  паліцэйскай дзяржавы. 
Тут пытанне, навошта гэтая сістэма – для 
кантролю за студэнтамі і выкладчыкамі? 
Кантраляваць можна і іншымі метадамі. 
Ды і дзе паставіць турнікет?...
Дзякую за размову.

Карына Кротава   

Бліц-апытанка
Горад – Мінск.
Музыка – рок.
Мастацкі  твор – “Хры-
стос прызямліўся ў 
Гародні” Караткевіча.
Колер – белы.
 Фільм – “Аднойчы ў Аме-
рыцы”.
Асоба – Джон Ленан. 
Страва – украінскі боршч 
з пампушкамі і дранікі.
Напой – каньяк і кава лю-
вак.
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Владимир Плавинский. Раскрываем секреты!
Что бы я сделала, если бы меня за 
одну минуту попросили привлечь на 
истфак как можно больше абиту-
риентов? Наверное, сразу бы упо-
мянула о встречах истфаковцев 
со знаменитостями. Борис Гре-
бенщиков, Лявон Вольский, Диана 
Арбенина, Квартет «И» и др. Со-
гласитесь, список внушительный. 
Такие  встречи стали уже доброй 
традицией, своеобразной фишкой 
истфака, ее визитной карточкой. 
Всем этим мы обязаны магистран-
ту нашего факультета Владимиру 
Плавинскому. Ника попыталась 
узнать ответ на главный вопрос – 
«Как?»
   Владимир, позволь задать глав-
ный вопрос, который интересует 
истфаковцев: КАК тебе удается 
приводить знаменитых артистов в 
стены факультета?
    -Довольно частый вопрос. Связи 
в Кремле и Белом доме помогают…
(смеется)  А если серьезно… Те, 
кто к нам приходят — это же не ка-
кие-нибудь гламурные звезды, а нор-

мальные, умные люди: Гребенщиков, 
Квартет «И». Люди, которые сами по 

себе стали уже частью истории. Те, 
кто может рассказать действительно 
что-то интересное. Что-то, что запом-
нится нашим студентам надолго, воз-
можно, заставит о чем-то задуматься. 
Этим людям не проблема прийти бес-
платно и просто поговорить со сту-
дентами. Главное – правильный под-
ход. 
   А с чего началось. Как тебе при-
шла в голову такая идея?
    -Что сказать. Вообще, все начина-
лось еще лет 6 назад. Надо поблаго-
дарить Антона Сайфулаева. Его еще 
некоторые помнят у нас на истфаке. 
Он  провел на факультете первый 
белорусский концерт. Было клево, 
довольно известные ребята там по-
участвовали. А потом мы на моем 2 
курсе решили провести вечер памяти 
Короткевича. Это мой любимый пи-
сатель. Обратились к Михасю Ми-
хайловичу Чернявскому, он был дру-
гом Короткевича. В итоге, получился 
душевный вечер. После этого мы еще 
пару концертов организовали с ребя-
тами из истфаковсокой благотвори-

тельной компании 
«Стань бліжэй» – 
там уже на наши 
приглашения от-
кликнулись самые 
топовые отече-
ственные рокеры. 
Всем понрави-
лось, всегда были 
полные залы. А 
потом, помню, 
пил пиво в Пите-
ре со своим одно-
классником, кото-
рый там учится, 
в СпбГУ. Он рас-
сказал, что к ним 
в универ приходил 
Гребенщиков .В 
Москве такое есть, 
обычное дело.
Можно просто 
встретиться с, ка-

залось бы, недосягаемыми интерес-
ными людьми. 
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   Это остается ярким воспоминанием 
в жизни студентов. Я подумал: а чем 
наш истфак хуже? И 1 апреля 2012 
года на наш факультет пришел Борис 
Борисович Гребенщиков. Тогда еще 
многие не верили, что это возмож-
но. Даже в прессе были статьи, что 
на истфаке БГУ анонсируется встре-
ча с  Бори-
сом Гребен-
щ и ко в ы м , 
и, если это 
шутка, то это 
будет развод 
д е с я т и л е -
тия. Многие 
думали, что 
это шутка. 
Но, 1 апреля 
после 19.30 
двери наше-
го скромно-
го зала от-
в о р и л и с ь , 
и вошел он 
– один из 
величайших 
представи-
телей рус-
ской культу-
ры последних десятилетий. 
А какая самая большая трудность при 
организации подобных встреч. По-
нятно ведь, что все не так просто, как 
кажется.
Самая большая трудность – органи-
зовать все непосредственно перед на-
чалом встречи. Важно быть точным 
в мелочах. Если договорено, что в 
такое-то время людей будет ожидать 
такая-то машина – так и должно быть, 
например. Договорено с кем-то вый-
ти на связь в 12.00 – надо выйти. Вот 
главное условие, что бы все получи-
лось. Проблема, что сейчас все мень-
ше свободного времени. Трудность 
- всем раздать билеты, никого не оби-
деть, чтобы все были довольны. 
Ну и, конечно же, надо поблагодарить 
всех, благодаря кому эти встречи ста-
ли возможны. Наших замечательных 

гостей. Наш замечательный деканат. 
Людей, которые помогали в проведе-
нии этих встреч – Егора Чаушника, 
Настю Меницкую, Павла Бабкина, 
Студсоюз, наш клевый 2 курс. Нашу 
художницу Аню Васильчикову. Ан-
дрея Маркуца за аппаратуру и зву-
корежиссуру. Наших замечательных, 

состоявшихся в жизни выпускников 
– Александра Александровича Шу-
ляковского, Сергея Аркадьевича Коз-
ловского. Спасибо всем, кто помогал. 
Планируешь ли продолжать орга-
низовывать подобные творческие 
встречи и дальше?
Посмотрим. Загадывать не будем. 
Лишние разговоры о планах имеют 
свойство отрицательно сказываться 
на их реализации
      Что ж, желаем подольше оста-
ваться с факультетом и продолжать 
радовать нас и в будущем подобны-
ми необычными встречами.

        беседовала Сонько Виктория 
Фото из личного архива 

Владимира Плавинского
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Добро пожаловать на истфак!

Наш факультет удивительное место. По-
чему? Да просто потому, что нас не остав-
ляют без внимания по-настоящему  инте-
ресные и талантливые люди. В последнее 
воскресенье сентября к нам приехали акте-
ры театра "Квартет И". 
 Для тех, кто не знает -  "Квартет И" 
- это московский театр, который был орга-
низован в 1993 году студентами эстрадного 
факультета ГИТИСа. Главными создателя-

ми являются четыре  необычных человека: 
Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ла-
рин и Александр Демидов. Правда, к нам 
смогли прийти только три из них. Ростис-
лав, увы, остался в гостинице отдыхать. 
 Зал на факультете, как всегда, был 
переполнен, все-таки нельзя упу-
скать такую уникальную возмож-
ность. На, так называемом, твор-
ческом вечере, артисты поведали 
нам о своей студенческой жизни, 
о творчестве, музыке, о карьере и, 
конечно же, о женщинах, которых 
они активно обсуждали в своих 
фильмах.
 В этот раз зрители были как 
никогда активны, задавая огром-
ное количество вопросов, начиная 
с марок автомобилей, заканчивая 
глобальными размышлениями о 
жизни и настоящих мужчинах. 
Кто-то просил совета о том, что де-
лать, если у тебя маленький рост, 

кто-то просил поделиться шуткой, а кто-то 
хотел узнать интересные комплименты, ко-
торыми можно покорить девушку. Актеры  
даже продемонстрировали свои способы 
обольщения на представительнице пре-
красного пола, которая вышла на сцену.
 Ребята оказались по-настоящему 
простыми и позитивными, они смеялись, 
предлагали печенье и просили бутербро-
дов. Вечер продолжался полтора часа и в 

конце актерам подарили картину 
в честь их юбилея, как никак, они 
уже 20 лет они радуют зрителя 
своими проектами. Некоторым 
удалось даже получить автограф 
и сфотографироваться.
 А вечером у Квартета был 
спектакль во Дворце Республи-
ки, возможно, кто-то на нем смог 
побывать, после нашей встречи с 
ними. К слову, актеры рассказали 
нам о своих творческих успехах и 
уже в новом году мы с вами смо-
жем увидеть новый фильм, кото-
рый сейчас монтируют.
 Конечно, хочется сказать 
огромное спасибо за такую воз-
можность в первую очередь Вла-
димиру Плавинскому, которому  
удается организовывать такие 
удивительные встречи.

 
Фотографии : OKTV - internet television

 Анастасия Новак
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Потанцуем?
    Наполеон был еще тем негодя-
ем. Но за что ему совершенно точ-
но можно сказать спасибо, так это 
за прекрасный стиль в искусстве 
– ампир. Эпоха ампир – это торже-
ство роскоши и стиля, утонченно-
сти и галантности… Балы, краса-
вицы, лакеи, юнкера, как поется в 
одной небезызвестной песне. При-
общиться к бальной культуре эпо-
хи ампир, почувствовать дух того 
времени теперь можно и на истори-
ческом факультете. Ведь в октябре 
в его стенах начала свою работу  
студия старинного танца «Сокро-
вища Терпсихоры». 
    Обычно, в субботу после обеда ист-
фак как-то пустеет. Пары заканчива-
ются, многие студенты разъезжаются 
по домам. Но суббота 6 октября стала 
приятным исключением. Возле акто-
вого зала некоторые первокурсники  
уже вовсю готовились к предстояще-
му капустнику, а в самом зале начала 
свою работу студия старинного танца 
«Сокровища Терпсихоры». 
    «Идея создания на нашем факуль-
тете студии исторического бального 
танца эпохи ампир появилась в начале 
сентября, — сообщает главный вдох-
новитель проекта, студент первого 
курса Дмитрий Раков.  — Выбор эпо-
хи для изучения не случайный. Дело 
в том, что начало XIX века известно 
великими войнами и революциями, 
полководцами и деятелями культу-

ры, интересными открытиями и изо-
бретениями, и, конечно же, велико-
лепным стилем в искусстве, который 
привел классицизм к его наивысшему 
расцвету и логическому завершению 
– стилю ампир, получивший свое на-
звание от франц.  слова “L’Empire” 
(«империя»). На первом занятии мы 
начали изучение вальса: основные 
шаги, связки, простое вальсирование 
по кругу и некоторые фигуры. Прият-
но, что несколько человек ранее уже 
занимались бальными, народными и 
современными уличными танцами». 
Во время занятия царила по-
настоящему непринужденная атмос-
фера. Танцоры шутили, знакомились 
друг с другом.
«Мне понравилась идея моего одно-
группника об открытии такого круж-
ка на истфаке, —  делится своими 
впечатлениями Дмитрий Лапцевич. 
— На первом занятии нам показыва-
ли основные движения, из которых 
состоит вальс. Далее мы попробова-
ли танцевать в парах. Дам было 5, а 
кавалеров 6. У кого-то получалось 
хорошо, у кого-то не очень. Я тоже 
делал ошибки, но на следующем за-
нятии я постараюсь исправить их. В 
целом, мне понравилось первое за-
нятие, и я планирую и дальше зани-
маться в студии».
     Что ж, нам остается пожелать уда-
чи новому и перспективному  начина-
нию. Может, со временем на истфаке 

начнет проводиться фа-
культетский ежегодный 
бал? Кто знает, время 
покажет. А пока, при-
глашаются  все желаю-
щие заниматься исто-
рическими бальными 
танцами эпохи ампир. 
Занятия проводятся по 
субботам в 14.30. в ак-
товом зале.

Сонько Виктория
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Як я правёў лета
  Як толькі была атрымана апошняя эк-
заменацыйная адзнака ў сесіі, засталіся 
толькі думкі пра тое, як годна адпачыць. Я 
меркаваў так: нехта едзе на поўдзень, нехта 
на поўнач, а я паеду ў глыб вякоў. Менавіта 
гэтае адчуванне дае археалагічная экспе-
дыцыя.
  Сёлета дэсант студэнтаў 
гістфака пад камандаваннем 
Сідаровіча Віталя Міхайлавіча 
высадзіўся ў Бурдонгу, што на 
Мазурах, Польшча. І я больш 
чым упэўнены, што ніводны з 
"дэсантнікаў" не пашкадаваў 
аб гэтым.
  Мабыць, адразу трэба па-
чаць з самага галоўнага: 
еўрапейская археалогія знач-
на ўзбагацілася, дзякуючы 
руплівай працы беларускіх 
студэнтаў, бо быў адкрыты 
адзін з самых багатых грунто-
вых могільнікаў старажытных 
прусаў (а калі дакладна – непас-
рэдных продкаў галіндаў – ад-
наго з самых вядомых прускіх 
плямёнаў). Было знойдзе-
на больш за 40 пахаванняў VI-VIIстст., 
каштоўнасць якіх недзе ў Лодзі зараз вы-
святляе кіраўнік даследвання Міраслаў 
Рудніцкі. Але нават тое, што было знойд-
зена падчас іх раскопак, нагадвае сенса-
цыю. "Лайма-1" і "Лайма-2", пяшчотна 
названыятак беларускімі студэнтамі, былі 
досыць багатымі протапрускамі, бо побач з 
іх рэшткамі (перапаленымі косткамі) заха-
валася вялікая колькасць пярсцёнкаў, спра-
жак, пацерак, бранзалетаў, фібулбронзавых 
і срэбных з пазалотай. Сусветная навука, 
магчыма, ужо была досыць задаволена 
гэтымі знаходкамі, а гаршкі ўсё “лезлі і 
лезлі”. Вялікія і малыя, цэлыя і разбітыя. 
Сам Рудніцкі жартаваў, што гэтых знахо-
дак яму хопіць і на прафесарскую працу.
Але ж не толькі працай адзінай. Кожныя 

выходныя будучыя беларускія гісторыкі 
мелі культурную праграму ў розных гара-
дах Польшчы, сяродякіх Ольштын, Торунь, 
Гданьск і сталіца ненавіснага кожнаму 
літвіну Тэўтонскага ордэну - Мальбарк. Ва 
ўсіх гэтых гарадах мы пазналі дух даўніны 
і сучаснасці, іх гарманічнае спляценне. У 

былых панскіх пакоях могуць знаходзіцца 
моладзевыя бары цірэстараны, у былой 
хаце Каперніка зараз ашываюцца турысты 
з кожнага кутка свету. Дарэчы, радзімай 
Мікалая Каперніка з’яўляецца Торунь.
  Вялікі Гданьск бавіў нас халодным 
Балтыйскім морам і заблытанай сістэмай 
грамадскага транспарту. А, дарэчы, 
знакамітая Вестэрплятэ, дзе фармальна 
пачалася Другая сусветная вайна, дагэтуль 
з’яўляецца ваеннай базай, а не музеем, як 
вопытным шляхам вынайшлі беларускія 
гісторыкі.
  Сутак не хопіць і на даследванне Мальбар-
ка. Вялізны замак с мноствам экспазіцый 
уражвае нават сучаснага чалавека, а што 
казаць пра сярэднявечнага? Магчыма, гэ-
тая веліч прымусіла няёмка сябе адчуваць 

Вітаўта і Ягайлу пад сценамі 
замка.
Але разумееш,у якім 
краітабенайлепш, толькі калі 
вяртаешся дадому.  Гэта вя-
домая формула. Але наўрадці 
я калісьці пашкадую, што 
амаль увесь жнівень 2013-
га правеў не на паўднёвых 
марах, ці паўночных гарах, 
а дзесьці ў полі пад вёскай 
Бурдонг. 
  Фатограф: Марыя Сцяпа-

нава
 Мікалай Кудласевіч
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    На свеце, здаецца, ужо няма тако-
га чалавека, як б не чуў пра футбол. На 
гістфаку, можна казаць з упэўненасцю, па-
ступова складаецца свая футбольная тра-
дыцыя: увогуле немагчыма ўявіць сабе 
спартыўны год без футбольных баталій 
паміж факультэтамі, спаборніцтваў сярод 
інтэрнатаў і ўпартай футбольнай барацьбы 
плыняў. Але сёння я падрабязна спынюся 
на супрацьстаянні, што разгарнулася пры 
дапамозе прафбюро гістфаку, якое мела 
месца быць з 29 верасня па 8 кастрычніка.
   Калі казаць аб ім у лічбах, то гэта 10 
гульцоў,  крыху болей, чым 30 хвілін 
часу, дзве брамы і толькі адзіны мяч, і 
не менш адзінокі суддзя. Так, дакладна, 
спаборніцтвы былі па міні-футболу, а гэта 
сведчыць пра тое, што ў адрозненне ад 
футбола вялікага, гэта яшчэ большая на-
пружанасць, вялікая хуткасць гульні і, ка-
нечне, эмоцыі, цэлая хваля эмоцый, якія 
б’юць праз край.  
 Увогуле, спаборніцтва насіла 
межфакультэцкі, адкрыты характар, але 
большасць з 16 каманд, якія ўвайшлі ў 4 гру-
пы, былі ўкамплектаваныя прадстаўнікамі 
гістфака, на будучыню спадзяёмся, што 
прадстаўнікі іншых факультэтаў будуць 
прымаць больш актыўны ўдзел. Першы 
этап, які прайшоў у апошнія выходныя  
верасня, выявіў, хто з гэтых каманд варты 
таго, кааб працягнуць барацьбу ў плэй-офф. 
З 16 каманд засталося толькі 8. Другі этап 
пачаўся ў нядзелю а 9 гадзіне і прагягваўся 

амаль што да а 17, стаўшы, такім чынам, 
сапраўдным выпрабаваннем на трыва-
ласць для каманд, што прэтэндавалі на 
перамогу. Месца сустрэчы – невялікі ста-
дыён – “гумка”, што ў некалькі кварталах 
ад інтэрнату. Надвор’е – тыповая  восень. 
Рэдкія і няцёплыя сонечныя прамяні чар-
гуюцца з нечаканымі павевамі пранізлівага 
ветру. Нягледзячы на гэта, ёсць нешта, што 
пераканала некалькі дзясяткаў чалавек 
адарвацца ад ложку ў нядзелю і перанесці 
сябе бліжэй да стадыёна. Па розныя бакі 
пляцоўкі яны ўжо з вялікай нецярплівасцю 
і стараннасцю размінаюцца, з выклікам 
кідаючы позіркіў бок адзін аднаго і чака-
ючы, калі пачнецца гульня. Заўзятараў не 
так і шмат, але яны ёсць, і яны ў цяльняш-
ках. Пастаянымі выкрыкамі не даюць пра 
сябе забыць і прымушаюць каманды гу-
ляць агрэсіўней і больш жорстка, дэман-
струючы сапраўдны футбольны запал.
 
  Футбольныя дзеянні на пляцоўцы 
распачаліся з адной чацвёртай фіналу. У 
выніку ўпэўненай перамогі ў паўфінал да-
лей прабілася “Сборная 2 курса”. Футболь-
ная фартуна таксама апынулася на баку ка-
манды “Вроттердам-77”, якая  забеспечыла 
сабе месца ў паўфінале, з перавагай у адзін 
мяч па пенальці. Наперад выйшла таксама 
“Шостая калона”, двойчы паразіўшы бра-
му супернікаў. 

Больш, чым гульня  
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     Але найбольш яркім матчам чвэрцьфіналу, 
на мой погляд, апынулася супрацьстаян-
не небяспечнай для многіх “Пагоні”, якая 
ўсё ж такі нечакана засталася за бортам 
спаборніцтва, праіграўшы ў напружанай 
барацьбе з “Hakuna Matata”. З упэўненасцю 
сказаць, хто пройдзе далей, нельга было да 
апошніх хвілін.
  Паўфінал відавочных нечаканасцяй з 
сабой не прынёс:  “Сборная 2 курса” – 
“Вроттердам-77”: 4-2, “Шостая калона” – 
“Hakuna Matata”: 3-2
   У матчы за 3 месцы сышліся “Вроттер-
дам-77” і ” Hakuna Matata”. Але было да-
кладна відаць, што перавага сіл была на 
баку апошняй. Вынік – 1:6, не пакінуў 
ніякіх альтэрнатыў. 

   Безумоўна, у фінале сутыкнуліся ка-
манды, якія каштуюць адна адной. Выпу-
скаць перамогу, да якой заставаўся адзін 
крок, вядома, не хацелася нікому, адсюль 
бескампраміснасць барацьбы.  Канчат-
кова вырашыць адносіны паміж сабой ім 
дапамо толькі овер-тайм. Вынік – 3:2, з 
мінімальнай перавагай усё ж перамагла 
“Сборная 2 курса”.
    Каманда-пераможца вартая таго, кааб 
абвясціць яе склад. І першы, аб кім трэ-
ба сказаць, гэта брамнік Глеб Філіпчык, 
упэўнена затрымліваўшы большасць 
мячоў, якія ляцелі ў яго бок, і робячы ўсё 
магчымае. І нават крыху  болей дзеля таго, 
каб каманда трымала лік на сваім баку. 
Напады ворага часцей за ўсё захлыналіся 
ў абароне, дзе моцна і надзейна трымалі 
пазіцыі Ігар Курс і Яўген Міхасюк. На іх 

ліку таксама і некалькі пераломных галя-
вых здзяйсненняў. У нападзе дэманстравалі 
свой выдатны узровень Піры Курбанаў і 
Андрэй Бярозка. У запасных заўсёды былі 
гатовы прыйсці на дапамогу Ілля Чарняўскі 
і Ілля Рудэрман. Увогуле, каманда прадэ-
манстравала вялікі спрыт і імкненне да 
перамогі. Паразуменне паміж ігракамі, 
нават у складаныя хвіліны гульні, зладжа-
насць дзеянняў, надзейная тактыка – сталі 
менавіта тым, што прынесла «вікторыю» 
камандзе. Моцы на радасць перамозе амаль 
не засталося, і ўся каманда, стомленая і га-
лодная, апошняя рушыла са стадыёна, але 
сышла пераможцай. 
   Асаблівую падзяку неабходна выказаць 
кіраўніку спартыўнай камісіі прафбюро, а 

таксама суддзі па сумяшчальніцтву – Ан-
дрэю Лудзічу, за намаганні, што былі пры-
кладзены ў арганізацыі спаборніцтваў, і за 
добрае, непадкупнае судзейства.
  Мінулыя футбольныя спаборніцтвы 
назаўсёды засталіся яркай плямай сярод 
шэрай восенні. З заканчэннем футболь-
нага сезону застаецца адчуванне, што 
нібы нешта страчваеш. Гульня ў фут-
бол мяне заўсёды натхняе, робіць больш 
мэтанакіраваным, прымушае сабрацца. І 
мне так здаецца, што ў сваіх пачуццях я 
далёка не адзіны. Для кожнага футбол гэта 
нешта сваё, але пераканана можна сказаць, 
што гэта больш, чым гульня. 

Шур Уладзіслаў
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Нам.галоўнага рэдактара: 
Ганна СОЙКА
Карэктар: Ганна САЛАДКЕВІЧ 
Заснавальнік :  
Студэнцкая Рада па якасці 
адукацыі гістарычнага факуль-
тэта БДУ        
Дызайн і вёрстка: 

Ганна СОЙКА 

Журналісты:
 Вікторыя САНЬКО,
Анастасія НОВАК,
Карына КРОТАВА, 
Кацярына СМАТРЫНА,
Уладзіслаў ШУР, 
Мікалай КУДЛАСЕВІЧ,
Ірына ПАРХІМОВІЧ, 
Вікторыя КАСКО, 
Адрас рэдакцыі: г. Мінск, вул. 
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Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 
рэдактараў.  
Вашыя заўвагі,  прапановы  да-
сылайце на адрас:
 katya.degtyare@mail.ru. 
http://vk.com/public_nika hist.bsu.
by =>cтуд жиз=>пресса Тэлефа-
нуйце: +375298129669 (Кацяры-
на) Тыраж 299 экз.

Спадзяюся, вам спадабалася. 
Свае назіранні за выкладчыкамі 
і студэнтамі дасылайце на адрас 

karina_krotova@mail.ru. Шчыры дзя-
куй за ўвагу.

Дзень добры, шаноўнае  спадарства! Хоць надвор’е за вакном 
зараз і не вельмі радуе, але ў нашай гасцеўні заўсёды цепла. 

Дасылаю вам чарговую порцыю гумару ад нашых паважаных 
выкладчыкаў.

Аргучынцаў Г.К.:
«Францию весь 19 век еще 

колбасило».
***

«Военным американцам оружие дают 
домой, а они его не используют. У нас бы 
постреляли всех. В себя, в соседей, фейер-

верки! Дикие люди!».
***

.Комар С.І. і студэнт. С.І. 
«-Распавядзіце аб узаемаадносінах паміж 
Ізраілем іЕгіптам у першай палове XXст. 
Студэнт - Тут можна пачаць з Маісея...»

***
Самахвалаў Д.С.

«Кто там был у вас самый страшный до 
меня?»

***
«Забили мамонта, покурили сигаретку, 

сфоткались.»
 Любы А.У.:

***
 «Прыехаў да бабулі, паставіў сабе фанэтыку – 

ідэальны беларус».
***

Пісараў В.М.:
«У ноч з 30 на 4 чэрвеня».


