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Г а з е т а   г і с т а р ы ч н а г а   ф а к у л ь т э т а  Б Д У

Ты можаш 
больш, 

чым думаеш
Па ініцыятыве выпускніка наша-

га факультэта, Дзяніса Філіпчыка, 
унікальны абрад “Насіць намётку”  
ўнеслі ў Дзяржаўны спіс гісторы-
ка-культурных каштоўнасцяў Рэ-
спублікі Беларусь.  

Ст. 3

МОСТ БДУ - 2014: 
без Хаўера і 

непрыемнасцяў
Ужо другі год БДУ пры-

мае мiжнародны турнір 
па парламенцкіх дэбатах. 
У гэтым годзе каманды 
сабраліся ў Інстытуце 
журналістыкі, каб абмер-
каваць важныя прабле-
мы чалавецтва.   Ст. 4-5

Historia 
est magistra 

vitae

У новым выпуску мы публікуем інтэрв’ю з 
доктарам гістарычных навук, заслужаным пра-
фесарам БДУ і адным з самых загадкавых вы-
кладчыкаў факультэта -  Міхаілам Сямёнавічам 
Корзунам.   

Ст. 6-7

У гэты сонечны вясновы 
месяц мы вітаем вас, на-
шыя паважныя чытачы! 
У нас для вас добрая на-
віна. На Міжнародным 
семінары-практыкуме 
“Зімовая школа студэнц-
кай журналістыкі” мы за-
нялі 3 месца ў намінацыі 
“Найлепшае беларуска-
моўнае выданне”.
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Алена Саннікава – лыжніца, 
уд зельніца ХХІІ Алімпійскіх зімовых 
гульняў у Сочы.  

Дарэчы, Валянціна Камінская, 
гаворка пра якую ішла ў папярэднім 
нумары, таксама выступае ў гэтым 
відзе спорту. Неверагодна, але 
атрымалася так, што на сочынскай 
алімпіядзе за гонар Беларусі ў лыж-
ных гонках сярод жанчын змагаліся 
выключна выпускніцы гістфаку.  

Алена Саннікава паступіла на 
наш факультэт роўна 10 гадоў таму 
і, зразумела, даўно паспела яго 
скончыць. На той момант яна ўжо 
актыўна займалася лыжным спор-
там, выступала на этапах Кубка 
свету і рыхтавалася да сваёй пер-
шай Алімпіяды 2006 г. Была яна і 
на Алімпіядзе ў Ванкуверы. Трэба 
адзначыць, што на працягу апошніх 
гадоў менавіта Алену Саннікаву лі-
чаць безумоўным лідарам белару-
скай зборнай па лыжных гонках.

Шчыра кажучы, ніхто не адносіў 
Саннікаву да фаварытаў на Сочын-
скай Алімпіядзе. Але той факт, што 
Алене выпала першай з беларусаў 
прыняць старт у гульнях, дадаў яе 
выступленню цікавасці і спадзяван-

няў на добры пачатак Алімпіяды. 
Нажаль, не атрымалася. Судзіце 
самі: за тры гонкі, што праводзілі, 
вопытная лыжніца не здолела “за-
ехаць” нават у топ-40. Сама Алена 
пасля першай гонкі, дзе яна стала 
толькі 53-яй сярод 61 удзельніцы, 
сказала, што гэта была горшая гон-
ка ў яе карьеры: “Сёння саступіла 
нават тым лыжніцам, у якіх раней 
выйгравала па некалькі хвілін”.  Але 
гэта быў толькі самы пачатак Алім-
піяды – час, калі нам так не хапала 
прыемных навін з Сочы; час, калі 
сумны настрой, яшчэ некалькі дзён 
панаваў у сэрцы беларускіх амата-
раў спорту, пакуль не быў сагнаны 
першай перамогай Дар’і Домрача-
вай.

Трэба адзначыць, што прабле-
мы з гатоўнасцю адчувала не толькі 
Саннікава, але і іншыя прадстаўнікі 
лыжнай каманды. Увогуле, ці можна 
лічыць нармалёвай сітуацыю, калі 
лыжніцы амаль не ўдзельнічаюць 
у перадалімпійскіх стартах і спра-
вядліва скардзяцца на недахоп спа-
борніцкай практыкі?  Відавочна, не. 
І прэтэнзіі тут у першую чаргу павін-
ны быць адрасаваны федэрацыі і 

трэнерскаму штабу.
Вядома, што Саннікава аддае 

перавагу гонкам на доўгія дыстан-
цыі, таму галоўныя спадзяванні 
лыжніцы былі звязаны з апошняй 
гонкай – мас-стартам на 30 км. Калі 
казаць пра вынік, то гэта гонка стала 
для яе лепшай на Алімпіядзе (42-ое 
месца), але наўрадці прынесла за-
давальненне. 

На фоне ўсеагульнай эйфарыі 
ад перамог Домрачавай, Скардзіна, 
Цупер, Кушніра можна не заўважы-
ць, што існуе таксама адваротны 
бок беларускага спорту. Гэта цудоў-
на, што ў нас ёсць каму спачуваць у 
біятлоне ды фрыстайле.  Можна не 
хвалявацца за вынікі ў такіх штуч-
ных для Беларусі відах, як шорт-
трэк ці горныя лыжы, але нельга 
закрываць вочы на праблемы лыж-
нага спорту, які важны для краіны не 
толькі сам па сабе, але і як база для 
падрыхтоўкі будучых біятланістаў.

Вынікі Алены Саннікавай у Сочы 
нельга назваць бліскучымі, але, 
тым не менш, сам удзел выпускні-
цы гістфаку ў Алімпійскіх гульнях – 
гэта мара і вялікі гонар для кожнага 
спартоўца, бо вядома, што гэта тыя 
спаборніцтвы, дзе галоўнае не пе-
рамога!

Георгій Булатаў

Нашы ў Сочы. Частка 2
Паважаныя чытачы, вось і надыйшоў час знаёміцца з 

наступным алімпійцам, які мае дачыненне да гістарычна-
га факультэта!
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Добры дзень, Дзяніс. 
Для пачатку распавядзі 
крыху пра сам абрад “На-
сіць намётку”.

—У в. Папшычы Глыбоцкага 
раёна, дзе жыве мая бабуля,  што-
год на свята Спаслання Духа Свя-
тога на апосталаў (па календары 
каталіцкай канфесіі) усе вяскоўцы 
збіраюцца разам ля прыдарож-
нага крыжа. Пасля адмысловага 
рэдкага спеву людзі разгортваюць 
палатно, якое называецца “намёт-
ка”, і пачынаецца працэсія. Насель-
нікі вёскі ідуць праз усё паселішча 
на могілкі, а на палатно кідаюць 
грашовыя ахвяры. Вяскоўцы ве-
раць, што гэта засцеражэ вёску і 
іх саміх ад небяспекі. Акрамя таго, 
абрад  звязаны з ушанаваннем 
продкаў. Практыка здзяйснення 
абраду ў Папшычах нават у са-
мыя неспрыяльныя часы для тра-

дыцыі ніколі не перапынялася.
  Як да цябе прыйшла 

ідэя ўнесці абрад «Насіць 
намётку» у Спіс?

—Ідэя існавала даўно, а вось 
штуршку не хапала. Ім стала звы-
чайная лекцыя. Міхаіл Анатольевіч 
Міхайлец у межах курса “Турыстыч-
ны патэнцыял Беларусі” распавёў 
аб нематэрыяльнай культурнай 
спадчыне. Аказваецца, што абрад 
жыхароў в.Папшычы можа быць 
уключаны ў Дзяржаўны спіс гісто-
рыка-культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь. Трэба толькі 
папрацаваць!

  Ці былі нейкія істотныя 
перашкоды ў працэсе тва-
ей працы?

—Не перашкода, а хутчэй, га-
лоўная складанасць  — гэта абы-
якавае стаўленне людзей. Усім 
трэба доўга тлумачыць, што ўклю-
чэнне абрада — гэта добра і карыс-
на. Пасля давялося зрабіць шмат 
працы і патраціць на гэта значную 
колькасць часу. У НАН РБ і ў Інсты-
туце культуры Беларусі да прапа-
новы паставіліся прыязна і ўсяля-
кім чынам імкнуліся дапамагчы. 
Дапамагалі і на факультэце. Міхаіл 
Анатольевіч Міхайлец паспрыяў і ў 
арганізацыйным плане,  і ў навуко-
вым. Тадэвуш Антонавіч і Сцяпан 
Артуравіч таксама знаёміліся з на-
вуковай часткай працы па ўключэн-
ні, давалі парады і заўвагі.

Як ты лічыш, уключэн-
не абрада ў Спіс паўплы-
вае на будучыню вёскі 
Папшычы?

—Ці паўплывае на будучыню 
вёскі? Думаю, што не. Працэсы, 
што там адбываюцца — незва-
ротныя і іх не спыніць. Уключэнне 
можа паўплываць толькі на захава-
насць самога абраду, на падтрым-
ку яго існавання і на заахвочванне 
да ўдзелу ў абрадавай практыцы 
выхадцаў з вёскі.

Што дала гэтая праца не-
пасрэдна табе?

—Для мяне гэта праца была 
ўнікальным досведам, які не мае 
кошту. Я пазнаёміўся з вялікай 
колькасцю людзей, зацікаўленых 
у захаванні нашай нацыянальнай 
культуры. Знікла некалькі стэрэа-
тыпаў, а галоўны той, што мы нічо-
га не можам і павінны спадзявацца 
толькі на дзяржаву. Аказваецца, 
калі толькі моцна захацець, то маг-
чыма зрабіць амаль усё!

Дзякуй, Дзяніс, за ціка-
вую і змястоўную размову! 

Гутарыла Санько Вікто-
рыя

  У апошні час у нашай краіне шмат гаворыцца 
аб развіцці турызму. Бо ў сучасным свеце ту-
рыстычная сфера вельмі перспектыўная і вы-
сокапрыбытковая. Гаворыцца шмат, робіцца, 

напэўна, таксама дастаткова. Але, негледзячы на пэўныя поспехі, Беларусь на сенняш-
ні дзень не з’яўляецца турыстычнай Мекай. І пакуль большасць людзей упэўнены, што 
канкрэтна ад іх нічога не залежыць, некаторыя дзейнічаюць, прычым вельмі актыўна. 
Так, па ініцыятыве выпускніка нашага факультэта, Дзяніса Філіпчыка, унікальны аб-
рад “Насіць намётку” жыхароў вёскі Папшычы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці 
ўнеслі ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Га-
зета “Ніка ” вырашыла ўзяць інтэрв’ю ў ініцыятара.

Ты можаш больш, 
чым думаеш
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Дэбаты даўно і трывала ўвайшлі 
ў жыццё моладзі. У своеасаблівай 
форме дэбацёры могуць выказваць 
досыць правакацыйныя ідэі і пры-
маць тыя пункты гледжання, з якімі 
яны могуць быць нязгодныя. Так 
развіваецца пэўны тып мыслення, і 
чалавек перастае думаць аднабока.

Калі параўноўваць турнір з міну-
лагоднім, то Беларусь больш вет-
ліва сустрэла гасцей: без сугробаў 
і халоднага ветру. Але самае га-
лоўнае вось што: дэбацёры гулялі 
ў адным будынку, што палепшыла 
ўмовы правядзення турніра.

Галоўным суддзёй турніра стаў 
выпускнiк МДЮА iмя Кутафiна Сяр-
гей Савоська, які да гэтага перамог 
у сямі розных мiжнародных тур-
нiрах, пры гэтым тры разы станавіў-
ся лепшым спікерам, а таксама мае 
добры судзейскі вопыт. Акрамя таго, 
у мінулым годзе ён удзельнічаў у 
“МОСТ БДУ - 2013”. Яго намеснікамі 
сталі беларуская дэбацёрка, уд-
зельніца ¼ чэмпіяната свету Ганна 

Мірыцкая і эстонскі 
дэбацёр, фіналіст 
і паўфіналіст зна-
камітых сусветных 
турніраў Міхаіл 
Еўдакімаў.

Н а п а ч а т к у 
гульні выступіў 
прадстаўнік На-
вучальнага кар-
п а р а т ы ў н а г а 
цэнтра Міжнарод-
нага аўтамабiль-
нага холдынга Ат-
лант-М і распавёў 
пра праграму бясплатнай гадычнай 
адукацыі ў бізнэс-школе (бясплат-
ная, нажаль, толькі для ўдзельнікаў 
турніра).

Турнір складаўся з 5 раўндаў, 
паўфінала і фіналу. Агульная тэма 
гучала так: “Каму патрэбныя права 
чалавека?”, і яна прадугледжвала 
неверагодны выбар тэмаў.

Удзельнікі абмяркоўвалі база-
выя патрэбы людзей, паслугі для 

інвалідаў, эканамічнае жыццё. Але 
самаю шырокаю тэмаю сталі пытан-
ні касмапалітызму і нацыянальных 
iдэй.

Традыцыйна першы дзень скон-
чыўся соўшылзам, які праходзіў у 
“Ме100”. Удзельнікі змаглі абмер-
каваць раўнды і падзяліцца ўра-
жаннямі, а таксама згуляць у фан-
дэбаты (жартоўныя). У гэтым годзе 
ўпершыню ўзнікла магчымасць пра-
весці экскурсію па Мінску, якую ўсе 
ўспрынялі з энтузіазмам, няглед-
зячы на ранні пад’ем і напружаны 
дзень.

Пасля ночы без сну вельмі скла-
дана было пачаць турнір у час, 
бо, акрамя таго, што неабходна 
прачнуцца, дык яшчэ і рэчы трэ-
ба сабраць гасцям нашай сталіцы, 
каб выселіцца з інтэрната. Апошні 
раўнд мог паўплываць на становіш-
ча, але, нажаль, ніводная каманда з 
Беларусі не згуляла ў паўфінале. А 
тэма яго была досыць цікаваю для 
студэнтаў-гісторыкаў: “Гэта палата 
забароніць адмаўленне Халакоста”.

У фінал выйшлі 4 каманды: 
“Флэш-раяль”, “Minty chicken”, “Каця 
ў квадраце” і “Хлопаўкі Durex”.

МОСТ БДУ - 2014: без Хаўера і 
непрыемнасцяў

Ужо другі год БДУ прымае мiжнародны турнір па парламенцкіх дэбатах. 
У гэтым годзе 24 каманды з Беларусі, Украіны і Расіі сабраліся ў Інстыту-
це журналістыкі, каб абмеркаваць важныя праблемы чалавецтва.
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Турнір, пра які распавядалася вышэй, 
сабраў людзей розных спецыяльнасцяў, 
пачынаючы ад матэматыкаў і фізікаў, а скан-
чаючы гісторыкамі і эканамістамі. Калі бачыш 
такую колькасць абсалютна розных людзей, 
то задаешся пытаннем: чаму ўсе яны вы-
рашылі займацца дэбатамі?

Калі паспрабаваць укласці думку ў некаль-
кі сказаў, то яна вось у чым: гэта жаданне 
развівацца. Навучыцца ставіць патрэбныя 
пытанні і адказваць на іх. Абіраць важныя 
факты з інфармацыйнага шуму. Правільна 
будаваць сваю мову.

Каму могуць быць карыснымі дэбаты? 
Складана знайсці чалавека, якому яны не 
спатрэбяцца ў жыцці. Бо кожны індывід 
штодзённа мусіць рабіць выбар, жадае ён 
таго ці не. Дэбаты дапамагаюць прааналі-
заваць інфармацыю і прыняць найбольш  
эфектыўнае рашэнне.

Нягледзячы на тое, што міжнародны тур-

нір “Мост-БДУ 2014” завершаны, дэбатны се-
зон працягваецца. Вы можаце кожную суботу 
ў 14.30 на гістарычным факультэце БДУ ў 3 
аўдыторыі наведваць трэнінгі. Не ўпускайце 
магчымасці навучыцца аргументавана ад-
стойваць свой пункт гледжання. 

Пра змену раскладу ці пра правядзенне 
дадатковых трэніровак, майстар-класаў, 
адкрытых гульняў і турніраў вы можаце 
даведацца ў суполцы дэбат-клуба http://
vk.com/debate_bsu  ці ўдакладніць па тэ-
лефоне +375295242260 (Дзяніс).

Дзяніс Пархац

Што такое дэбаты?

Тэма фінала гучала так: “Гэта 
палата будзе вучыць дзяцей у шко-
ле падзвяргаць сумневу любыя 
аўтарытэты”. У выніку, перамогу 
атрымала каманда другога ўрада 
“Minty chicken” у складзе Юліі Гуль-
цяевай і Сяргея Базыліка. Нагадаю, 
Юля перамагае на нашым турніры 
ўжо ў другі раз. Лепшым спікерам 
стаў Аляксей Нагавіцын, але, як 
высветлілася пасля, гэты тытул 
ён падзяліў з Ільём Андросавым. 
Лепшым суддзёй стала Ксенія Цы-
ганок, выпускніца БДУ. Па трады-
цыі, пераможцы атрымалі кубкі і 
граматы, каштоўныя прызы. 

Турнір апынуўся цікавым і аха-
піў вялікую колькасць праблем, 
якія хвалююць грамадства. Было б 
добра, каб у Беларусі праводзілася 
больш турніраў для атрымання дэ-
батнага вопыту. А ўніверсітэт дапа-
магаў бы нашым студэнтам удзель-
нічаць у замежных турнірах.

Яшчэ неабходна сказаць дзякуй 
партнёрам мерапрыемства. Ге-

неральным партнерам стаў Наву-
чальны цэнтр Міжнароднага аўта-
мабільнага холдзінга Атлант-М. 
Таксама  турнір падтрымалі Група 
кампаніі «БелХард», «IT-Академия 
БелХард», Med-tourism.by, «Ритей-
лМаркетинг», «Центр комфортного 
общения», «Мастерская новаций 
Архимед», Open.by, «Компьютер-

ные вести», Course.by, Relax.by і 
Oz.by.

Фотаздымкі: Кацярына 
Лукша

Анастасія Новак



6 NIKAСакавік 2014 (№46)ІНТЭРВ’Ю

Калі і чаму Вы вырашылі 
стаць гісторыкам?

Я адчуваю сябе носьбітам самай 
гуманістычнай у свеце беларускай 
фальклорнай культуры. Цікавас-
ць да роднай мовы і расповедаў 
майго дзядзькі аб вайне, мабыць, 
і пасеялі ў мяне першую думку за-
ймацца гісторыяй. Мне пашчасціла 
нарадзіцца ў вёсцы, адкуль я вы-
нес, што наша беларуская культура, 
матчына мова, дыялектная вельмі 
ўнікальныя - гэта і была асновай 
майго выбару займацца гісторыяй. 
Калі мне хто скажа, што яго культу-
ра - польская, ці нямецкая, ці яўрэй-
ская - самая гуманістычная, тады я 
з імі пагаджуся, але скажу, што гэта 
толькі для іх. А для мяне мая культу-
ра самая гуманістычная.

За Ваша доўгае жыццё 
чым для Вас стала гісто-
рыя?

Мне блізкія словы Цыцэрона аб 

вызначэнні гэтай навукі: “Historia est 
magistra vitae” [“Гісторыя ёсць на-
стаўніца жыцця” – аўт.]. Цалкам  з ім 
пагаджаюся. 

Распавядзіце крыху пра 
ваша студэнцкае жыццё.

У 1952 г. я паступіў на гістфак, 
і шчаслівы зараз даваць інтэрв’ю 
ў 2014 г. Я скончыў БДУ, дзе мне 
пашчасціла вучыцца разам са сту-
дэнтамі-франтавікамі: М. Гадуном, 
А. Лопанам, Г. Герасіменкам;  пас-
ля 5 гадоў працаваў дырэктарам у 
вясковых школах, якія цяпер ужо 
зніклі, а затым скончыў аспіранту-
ру ў былым Ленінградзе. Я вельмі 
ўдзячны сваім настаўнікам. Аднак 
займацца гісторыяй старажытнасці 
не мой выбар, а нашага старасты: 
тады лацінская мова выкладалася 
на працягу 3-х семестраў для ўсіх 
гісторыкаў; а для студэнтаў, якія 
спецыялізаваліся на кафедры гісто-
рыі Старажытнага Рыму, Грэцыі і 

Сярэдніх вякоў – яшчэ 
3 семестры. Тады наш 
стараста паглядзеў, 
што я здаў агульны 
курс па лацінскай мове 
на выдатна і адправіў 
мяне на гэтую кафедру. 
Там выкладчыкам была 
Р. А. Нікольская – 2-я 
жонка акдэміка Ніколь-
скага, і я лічу, што яна 
да мяне адносілася, як 
мая маці, але ў гэтым 
маёй асаблівай заслугі 
няма, адно толькі, што 
я намагаўся вучыцца. 

Вы бачылі 
многіх студэнтаў, 
праз  Вас прайшлі 

цэлыя іх пакаленні. А што 
Вы можаце сказаць пра су-
часных студэнтаў?

Заўсёды студэнты былі і тыя, 
якія ўмелі , хацелі  і стараліся пра-
цаваць, і тыя, якія крыху ленавалі-
ся. Заўсёды такія ёсць, і ўсіх трэба 
трываць.

Ці былі сярод Вашых 
студэнтаў якія-небудзь вы-
бітныя імёны, якія пасля 
сталі вядомым навукоў-
цамі, палітычным дзеячамі, 
ці як-небудзь інакш заявілі 
аб сабе на Радзіме?

Адным са знакамітасцяў з’яўля-
ецца былы студэнт  А. Мацяс [карэ-
спандэнт на тэлеканале ОНТ – аўт.]. 
Праўда, ён не ў мяне пісаў, але 
таксама браў у мяне інтэрв’ю і запы-
таў у ім, як я дажыў да такіх гадоў? 
На што я адказаў, што тут першую 
ролю адыгрывае любоў да сваёй 
прафесіі. Я памятаю многіх студэн-
таў, але  аспірант пад маім кіраўні-
цтвам з’явіўся толькі тады, калі я 
абараніў доктарскую дысертацыю, 
ім стаў працавіты чалавек  - Сяргей 
Сяргеевіч Александровіч. 

Historia est magistra vitae
У новым выпуску мы публікуем інтэрв’ю з доктарам гіста-

рычных навук, заслужаным прафесарам БДУ  Міхаілам Ся-
мёнавічам Корзунам.



7NIKA Сакавік 2014 (№46) ІНТЭРВ’Ю

Увогуле, я задаволены тым, 
што стаў выкладчыкам, і лічу, што 
калі настаўнік не можа працаваць у 
школе, то яму і няма чаго рабіць ва 
ўніверсітэце. 

З кім Вы маеце цесныя 
стасункі на гістфаку, ці 
шмат ў Вас сяброў-калег у 
нашай alma mater?

Я лічу, што з усімі ў мяне, ўсё 
ж, добрыя адносіны прафесійнага 
кшталту, а сяброўскімі магу назва-
ць з М. Ф. Піліпенкам, ці з доктарам 
навук М. І. Мініцкім -  з імі я магу 
гаварыць як з самім сабой. З У. Н.  
Сідарцовым у нас, бывае, узніка-
юць спрэчкі, і я яму адказваю сло-
вамі Арыстоцеля: “Amicus Plato, sed 
magis amica veritas”  [“Платон мне 
сябра, але ісціна даражэй” – аўт.].

Многім здаецца, што 
гісторыя старажытнасці 
“размусоленая” настолькі, 
што там проста няма чаго 
вывучаць. Як Вам здаецца, 
што патрэбна зараз гісто-
рыі старажытнасці? Новыя 
Шліманы і новыя адкрыц-
ці? Можа, новыя падыхо-

ды? 
Паняцце суцэльнага ланцуга 

развіцця гісторыі ад Траянскай вай-
ны, часоў Ветхага Завета да сен-
няшняга часу - непарыўнае, увеў 
паняцце ўсеагульнай і сусветнай 
гісторыі вучоны эліністычнай эпохі 
Палібій. Тое, што зрабілі старажы-
тыя грэкі - 1 млн. людзей, а яны 
стварылі агульнастаражытнагрэц-
кую мову, такую мову, на якую мож-
на было перакласці Стары Запавет. 
Старажытнагрэцкі-рускі слоўнік мае 
160 тыс. слоў, выразаў, а лацінская 
мова, мова заваёўніка грэцкага на-
рода – усяго 52 тыс.  слоў.

Чым Вы займаецеся ў 
вольны ад працы час? 

Я люблю рыбалку, а на дачу 
вельмі мала застаецца часу. Некалі 
мяне запрашалі ў секцыю гімнасты-
кі, але мы настолькі бедна з маімі 
братамі жылі, хоць я і атрымоўваў 
павышаную стыпендыю, але не 
змог гэта зрабіць. 

Дзякуй за цікавую размо-
ву!

БЛІЦ-АПЫТАНКА:

Горад – Санкт-Пецярбург.

Музыка – класічная, лю-
блю Лунную санату Бетховена. 

Мастацкі твор – М. Шо-
лахаў “Ціхі Дон”. 

Кіно –  вельмі аптымістыч-
ны фільм “Кубанскія казакі”.

Гістарычная асо-
ба – У. І. Ленін, таму што па 
падліках сучаснікаў у яго запас 
слоў 37 тыс., у той час калі ў А. 
С. Пушкіна 35 тыс., і, ўвогуле, 
гэта выдатны чалавек.

Напой – кляновы квас і су-
хое чырвонае віно.

Страва – дранікі, свежыя 
шкваркі і квашаная капуста.

 

Гутарку вяла
Карына Кротава
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Дапамагчы нам у вывучэнні моў 
папросім спадароў Google і Яндэкс. 
Сеціва прапаноўвае нам курсы, 
праграмы і парады. Звернемся да 
апошніх. З чаго пачаць? Безумоўна, 
з жадання. А потым трэба абраць 
методыку, якая будзе вам падыход-
зіць.  Адна з перакладчыц паспя-
ховай кампаніі піша, што ў школе 
ангельская мова давалася ёй вель-
мі цяжка. Але ў 10 класе яе маці 
набыла раман на 100 старонак на 
ангельскай мове. Дзяўчына чытала 
ўслых і перакладала кожнае слова. 
Як вынік -  шыкоўнае валоданне 
сусветнаю моваю.

Часта прыходіцца чытаць ці чуць 
пра тое, што чалавек, які едзе за 
мяжу, ведае на нацыянальнай мове 
толькі «Прывітанне», «пакуль» і 
«я не размаўляю на ... мове». Але 
вяртаецца вандроўнік «хадзячым 
слоўнікам». Як сцвярджае частка 
лінгвістаў, чалавеку дастаткова 
трох месяцаў для базавага засва-
ення замежнай мовы ў асяродку яе 

носьбітаў. Ці так гэта? Праверце!
Частка педагогаў упэўнена, што 

галоўнае навучыцца не перакла-
даць, а разумець сэнс. Але яны 
не адмаўляюць запамінанне слоў. 
Проста трэба ў тым выпадку, калі не 
раумееш сэнс, шукаць пераклад у 
слоўніку, але не зазубрываць новыя 
словы. Прыхільнікі гэтай ідэі сцвяр-
джаюць, што з часам словы, якія па-
трабуюць пераклада, будуць паўта-
рацца, таму чалавек іх запомніць.

А як вучаць замежныя мовы гіст-
факаўцы? Звернемся да нашых сту-
дэнтаў.

- Якія мовы ты ведаеш?
Аляксеенка Юлія, сту-

дэнтка 4 курса: рускую, белару-
скую, польскую, ангельскую, украін-
скую, французскую і латынь. 

Кацярына Захарава, сту-
дэнтка 4 курса: беларуская, 
руская, сярэдні ўзровень нямецкай, 
нядаўна пачала вывучаць ангель-
скую мову.

- Твой узровень валодан-

ня імі?
Юлія: руская мова родная, 

валоданне беларускай мовай на 
ўзроўні роднай, на польскай мове 
магу чытаць і разумець гутарку, магу 
размаўляць на простыя тэмы. Ан-
гельскай мовай валодаю на ўзроўні 
адукаванага носьбіта замежнай 
мовы. На французскай мове аднос-
на вольнае чытанне, магу размаўля-
ць на простыя тэмы. На ўкраінскай 
мове свабоднае чытанне, разумен-
не вуснай гутаркі,  бытавы ўзровень 
валодання размоўнаю. На латыні 
магу чытаць, пісаць тэксты на про-
стыя тэмы.

- Што ты можаш параіць 
тым, хто толькі пачынае 
вывучаць замежныя мовы?

Юлія: вучыць старанна, звяр-
таць увагу на слоўнікавы запас (да-
памагае мастацкая і спецыяльная 
літаратура, навіны на  мове, што 
вывучаеш). Граматычныя канструк-
цыі лепш засвойваюцца шляхам 
зазубравання і шматкратнага ўжы-
вання. Вельмі важна рэгулярна гу-
тарыць з носьбітамі мовы.

Кацярына: Не сядзець - брац-
ца за падручнікі, падтрымліваць 
стасункі з носьбітамі, вучыць як міні-
мум па 2 гадзіны на дзень!

А мне застаецца толькі 
пажадаць вам поспехаў!

Кацярына Дзегцярова

To speak, or not to speak
Ніхто не будзе адмаўляць глабалізацыю. Каб адчува-

ць сябе ў трэндзе, нам проста неабходна ведаць вялікую 
колькасць моў. Надпісы пра курсы ангельскай, італьян-
скай, кітайскай, польскай пястраць у цягніках мятро, на 
аўтобусных прыпынках. Мы набываем самавучыцелі ў 
спадзяванні гаварыць, гаварыць з тым, з кім хочам.
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Нядаўна была створана рабо-
чая група па развіццю студэнцкага 
спорту, але яна адразу заўважыла, 
што не будзе абапірацца на вопыт 
вядучых краін. Дарма! Павучыцца 
можна шмат у каго, напрыклад, у 
амерыканцаў. Нідзе ў свеце сістэ-
ма студэнцкага спорту не атрымала 
такога развіцця, як у ЗША. 90% усіх 
спарцменаў-прафесіяналаў прай-
шлі праз шматлікія спаборніцтвы 
пад эгідай студэнцкіх асацыяцый, 
многія з іх яшчэ са студэнцкіх гадоў 
сталі членамі нацыянальных збор-
ных. Эфектыўнасць сістэмы можна 
ўбачыць, калі зазірнуць у выніко-
выя алімпійскія табліцы за  апошнія 
дзесяцігоддзі. За акіянам створана 
шматмільярдная шоу-індустрыя 
студэнцкага спорту, якая забяспе-
чана сучаснай інфрастуктурай. Сты-
пендыя паспяховых спарцменаў 
пакрывае ўсе выдаткі на адукацыю. 
Універсітэцкія трэнеры – спецыялі-
сты самага высокага ўзроўню, на 
стадыёнах збіраюцца тысячы ама-
тараў, арганізуюцца телетрансля-

цыі і г. д.   
Нажаль, беларускія рэаліі зусім 

іншыя: нашы спартыўныя функцы-
янеры не разумеюць, што школы 
алімпійскага рэзерву неэфектыў-
ныя, а студэнцтва варыцца ва ўлас-
ным соку… Студэнты-спарцмены 
прывыклі чуць: “сіла ёсць – розума 
не трэба”, “спорт і вышэйшая адука-
цыя несумяшчальныя”, “спарцмен? 
колькі каштуе дыплом БДУ?”

Колькі ж можна не заўважаць, 
што беларускім студэнтам як паве-
тра патрэбны спаборніцтвы паміж 
ВНУ пад эгідай студэнцкіх асацыя-
цый?! Ва ўніверсітэтах ёсць адзін 
ці некалькі зацікаўленых асоб, якія 
могуць скіраваць кіраўніцтва на 
падтрымку спорту, але гэта, хутчэй, 
выключэнне. Ва многіх універсітэ-
тах чэмпіянаты праводзяцца про-
ста “для галачкі”: “хочаце займацца 
спортам? БДУФК! вучыцеся там!” 
Востра паўстае пытанне фінансаў, 
бо ў XXI cтагоддзі спорт – справа не 
для бедных..

Вынік: нам патрэбна сістэма, у 

якой будуць затрымлівацца здоль-
ныя асобы, развівацца інфраструк-
тура. Трэба стварыць такія умовы, 
калі кіраўнікам ВНУ будзе цікава, 
прэстыжна і выгадна падтрымліваць 
спорт, а даходы ад аднаго масавага 
спаборніцтва змогуць пераўзысці 
гадавы бюджэт Установы. Асобным 
пытаннем стаіць прапаганда спорту 
і здаровага ладу жыцця  праз сту-
дэнцкія змаганні. Спарцмены любя-
ць гонар, ён іх матывуе, і студэнты 
тут не выключэнне. А зараз уявіце 
сабе: вы спарцмен, студэнт, і ў вас 
на спаборніцтвах поўныя трыбуны, 
ваша прозвішча агучвае дыктар, у 
вас бяруць інтэрв’ю, а на наступ-
ны дзень ваша чэмпіёнскае фота 
ўпрыгожвае ўсе студэнцкія выданні, 
ваша стыпендыя – мара для звы-
чайнага студэнта.

Андрэй Лудзіч

Студэнцкі спорт у Беларусі, як 
справы?
Напісаць гэтую заметку захацелася як мінімум па дзвух нагодах: па-першае, хутка 

пачынаецца чэмпіянат БДУ па футболе, самае масавае спартыўнае спаборніцтва ся-
род студэнтаў, па-другое, у Беларусі дагэтуль няма пэўнай установы, якая б курыра-
вала студэнцкі спорт, адказвала за стварэнне і развіццё студэнцкіх лігаў сярод ВНУ, 
матывавала студэнтаў на ўдзел у спаборніцтвах і г.д. 
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Дзіўна, але вегетарыянства 
амаль заўсёды ўспрымаецца гра-
мадствам негатыўна. Магчыма 
таму, што многія не разумеюць, як 
можна адмовіцца ад мяса, малака, 
яек ці некаторых іншых усталява-
ных ладам жыцця прадуктаў. Веге-
тарыянства – гэта сапраўдны стыль 
жыцця, своеасаблівае светаўспры-
манне, якое вылучае чалавека з 
асяроддзя.

Што мы, уласна, ведаем аб веге-
тарыянстве? Часцей за ўсё няшмат. 
Але, насамрэч, вегетарыянства – 
вельмі разгалінаваная сістэма ідэа-
лагічных і дыетычных напрамкаў. 

Найбольш распаўсюджанымі 
сярод іх з’яўляюцца: лакта-ова-ве-
гетарыянства, калі з рацыёну вы-
ключаецца мяса жывёл і птушак, 
а таксама рыба; лактавегетары-
янства, калі чалавек адмаўляецца 
ад мяса, рыбных прадуктаў і яек; 
ова-вегетарыянтсва, калі забараня-
ецца спажыванне мясных, рыбных 
і малочных прадуктаў.  Прыхільнікі 
веганства не спажываюць мясныя, 
рыбныя, малочныя прадукты, яйкі, 
часам мёд.  

Пры сыраеда-вегетарыянстве 
дазваляецца пераважна толькі сы-
рая раслінная ежа без усялякай 
харчовай апрацоўкі (цеплавой, за-
марозкі, засальвання, марынавання 
ці любой іншай). Пры фруктарыян-

стве  ў ежу трапляюць сырыя плады 
раслін, садавіна, гародніна, арэхі і 
насенне. 

Існуюць таксама дыеты, якія 
хоць і рэгулююць спажыванне мяс-
ных прадуктаў, але не з’яўляюцца 
вегетарыянскімі, паколькі дапуска-
юць прысутнасць у рацыёне мяса 
забітых жывёл. Да іх адносяцца: 
пескетарыянства − адмова ад ужы-
вання мяса сухапутных жывёл, пал-
латарыянства – ужыванне толькі 
мяса птушак, флексітарыянства – 
умеранае або вельмі абмежаванае 
ужыванне мяса.

Чаму людзі далучаюцца да веге-
тарыянства? Кожны вегетарыянец 
мае ўласны адказ на гэта пытанне, 
але адначасова прычын змяніць 
лад жыцця можа быць некалькі. Ся-
род іх вылучаюць наступныя:

Маральна-этычныя. Калі прычы-
ненне болю і пакут нявінным жы-
вёлам лічыцца недапушчальным. 
Людзі адмаўляюцца ад мяса, каб 
прадухіліць забойства і эксплуата-
цыю жывёл.

Медыцынскія. Дыета, якой 
прытрымліваюцца вегетарыян-
цы, дазваляе паменьшыць рызыку 
ўзнікнення атэрасклерозу, рака, 
шэрагу сардэчна-сасудзістых і ін-
шых захворванняў.  Акрамя таго 
лічыцца, што падчас забойства ў 
крыві жывёлы ўтвараюцца шкодныя 

рэчывы, якія застаюцца ў мясе. Ме-
навіта яны спрыяюць з’яўленню ра-
кавых пухлін.

Рэлігійныя. Такія вераванні, як 
будызм, індуізм, джайнізм, адвен-
тызм сёмага дня, растафарыянства 
і некаторыя іншыя маюць пэўныя 
абмежаванні ці табу на прыняцце 
некаторых мясных прадуктаў.

Эканамічныя. Асобныя людзі вы-
мушаны лічыцца з тым, што вегета-
рыянская дыета дапамагае эканомі-
ць грашовыя сродкі.

Экалагічныя. Існуе думка, што 
мэтанакіраванае гадаванне жывёл 
у прамысловых памерах негатыўна 
адбіваецца на стане навакольнага 
асяроддзя.

Іншыя. Сярод іх можна вылучы-
ць, напрыклад, перакананасць у 
тым, што ўжыванне менавіта раслін-
най ежы з’яўляецца  натуральным, 
закладзеным прыродай спосабам 
харчавання, у той час, як паяданне 
мяса – набыты, штучны працэс. 

Акрамя спецыфічнай дыеты не-
каторыя з вегетарыянцаў прытрым-
ліваюцца пэўных правілаў. Яны не 
карыстаюцца вопраткай і іншымі 
рэчамі, якія цалкам або часткова 
выраблены з футра, скуры і г. д.; 
прадукцыяй, у склад якой уваходзя-
ць кампаненты жывёльнага паход-
жання (такія, як гліцэрын, жэлацін); 
таварамі, якія тэставалі на жывёлах.

Людзі з суседняй планеты
Яны ёсць сярод нас. Часам мы нават не ведаем, што 

яны жывуць побач, але гэта не значыць, што іх няма. Ве-
гетарыянцы – людзі, пра якіх не сціхаюць спрэчкі, і якіх 
шмат крытыкуюць.
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А як ставяцца да вегетарыянства 
на гістарычным факультэце БДУ? З 
гэтым пытаннем мы звярнуліся да 
нашых студэнтаў.

Ксения К., 1 курс.
Ксюша, я ведаю, што ты 

не ясі мяса. Чаму?
Я не ем мяса, бо мне проста не 

падабаецца яго смак. Я да яго абы-
якавая. Але таксама мне непрыем-
на знаходзіцца ў мясным аддзеле і 
глядзець на сырое мяса, таму што 
я не жадаю думаць пра тое, што 
калісьці гэта была жывая істота, -  
мне шкада жывёл.

Як даўно ты яго не ўжы-
ваешь?

Мяса не ем ужо тры гады.
Як ставяцца да гэтага 

твае сябры?
Некаторыя мае сябры і знаёмыя 

да гэтага ставяцца спакойна, але 
многія лічаць, што гэта ненармаль-
на.

    Аляксандр Ж., 1 курс
    Як ты ставішся да веге-

тарыянства? 
Лічу, што быць вегетарыянцам ці 

не – асабістая справа кожнага. 

Ілля Б., 2 курс:
Нармальна стаўлюся ... Чалавек 

мае поўнае права сам вырашаць, як 
яму харчавацца.

У нас свабодная краіна і ўсе 

людзі воль-
ныя. Калі 
падабаецца 
камусьці гэта 
справа, то 
няхай сабе, 
я не супраць, 
але сам я... 
не прыхільнік 
гэтага. Я лічу, 
што трэба 
н а р м а л ь н а 
харчавацца. 
М у ж ы к а м 
мяса неаб-
ходна!

Як думаеш, ці змог бы ты 
стаць вегетарыянцам?

Змог, але для гэтага трэба шмат 
працаваць над воляй. Праца, праца, 
праца – і вось ты той, кім жадаешь 
быць.

Асобным пытаннем з’яўляецца 
становішча вегетарыянства ў пост-
савецкіх краінах. Так, напрыклад, 
няма канкрэтных дадзеных па коль-
касці вегетарыянцаў у Беларусі і 
Расіі. У краінах Захаду такія дадзе-
ныя ёсць, ды і, ўвогуле, вегетарыян-
ства там больш распаўсюджана. Не 
гледзячы на ўсе цяжкасці, прыхіль-
нікі такога ладу жыцця актыўна зна-
ходзяць ды падтрымліваюць адзін 
аднаго. У наш час можна падабраць 
такі рацыён, які задаволіць як веге-
тарыянцаў, так і мясаедаў.

Яны ўладкоўваюць семінары, 
адкрытыя трэнінгі, іншыя мерапры-
емствы. Зараз у сацыяльных сет-
ках  можна лёгка знайсці аб’яднанні 
вегетарыянцаў розных краін свету. 
Адзначаецца нават Сусветны дзень 

вегетарыянства і Сусветны дзень 
вегана, якія прыходзяцца, аднавед-
на, на 1 кастрычніка і 1 лістапада. 
У гэтыя дні звычайна праводзяцца 
розныя інфармацыйныя акцыі.

Таксама варта адзначыць, што 
зараз існуе шмат літаратуры, якая 
прапануе разнастайныя меркаванні 
pro et contra вегетарыянства. Тэмы, 
звязаныя з адмовай ад спажывання 
мяса, рэгулярна падымаюцца на 
форумах і ў блогах. 

Прапаганду вегетарыянства 
можна сустрэць у працах такіх вы-
бітных  дзеячоў навукі і культуры, як 
Леў Мікалаевіч Талстой, Махатма 
Гандзі, Альберт Эйнштэйн,  якія самі 
былі прыхільнікамі гэтага стылю 
жыцця. У якасці дэвіза можна пры-
весці фразу апошняга: “Нішто не 
прынясе такой карысці чалавеча-
му здароўю і не павялічыць шансы 
захавання жыцця на Зямлі, як рас-
паўсюджванне вегетарыянства.”

Кожны сам варашае, кім быць 
і што рабіць. Але, безумоўна, мы 
павінны з павагай ставіцца да выба-
ру іншых. Яны маюць на гэта права.

Валерыя Ляшук
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не супадаць з пазіцыяй рэдактараў.  
Вашыя заўвагі,  прапановы  дасылай-
це на адрас:
 katya.degtyare@mail.ru. 
http://vk.com/public_nika hist.bsu.by 
=>cтуд жиз=>пресса Тэлефануйце: 
+375298129669 (Кацярына) Тыраж 299 
экз.

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

karina_krotova@mail.ru. Шчыра дзя-
кую за ўвагу.

Перзашкевіч А. В.:
«Душой яна з намі (аб адсутнай)».
«Студэнт: - Можна рэферат заўтра здаць? 
     П: - Можна і ўчора, калі паспееце».
«Калі вас перавялі на наступны курс - гэта не 

ваша заслуга, гэта наша недапрацоўка!»
«Філосаф напісаў, а вы разбірайцеся».
«Філосаф ведае пра ўсё не абы-як, а пры-

блізна».
Шупляк П. А.:
«Кенэдзі быў мужчына ў росквіце сіл, ні 

адна сакратарка пры ім не магла спакойна 
друкаваць на машынцы.»

Фядосік В. А.:
«Пра паход Ганібала: «Рымскія легіёны 

схаваліся ў трыснягу і дзеля маскіроўкі вы-
ключылі мабільныя тэлефоны».

«Пра паход А. Македонскага ў Індыю: «У 
індыйскіх тропіках ішлі моцныя ліўні. У салда-
таў вымакла ўсё: запалкі, цыгарэты. Запаль-
нічкі, праўда, не вымаклі, але якая карысць 
ад іх, калі няма цыгарэтаў».

Еўтухоў І. А.:
Разбор прац па сістэме вэргельдаў. Некалькі 

чалавек пісалі тарашкевіцай, але не ўсё з тых, 
хто пісалі, яе ведалі. Еўтухоў І.А., разглядаю-
чы працу: “Напісана - «людзей», закрэслена. 
Напісана - «людзёў», закрэслена. Напісана 

- «чалавек», 
закрэслена... 
Напісана - 
«чалавекаў». 
Я, канешне, 
ліберал, я, ка-
нешне, дэма-
крат, але вы, 
калі ласка, 
вызначыцеся, 
як вы будзеце 
пісаць!”.

Шумскі І. І.:
«Аб прэ-

зідэнце Фран-
цыі:  «Шарль дэ Голь пакрыўдзіўся на францу-
заў і сышоў у адстаўку са словамі: «Ну, гады, 
вы мяне яшчэ паклічаце». 

«Немцы, як заўсёды, ваявалі да перамож-
нага паражэння!»

«Так, сусветная палітыка .. Класная рэч!»

Дзень добры, шаноўныя чытачы! Вось і вясна завітала да нас у госці, а разам з яе 
надыходам хочацца больш усміхацца, радавацца жыццю, жартаваць з сябрамі. І каб 
для гэтага было больш нагод, я зноў падзялюся з вамі цікавымі выказваннямі нашых 
лепшых у свеце (пагадзіцеся са мною) выкладчыкаў!


