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Арлоў. Сустрэча са 
знакамітым  выпусніком. 
5 снежня на нашым факультэце 
адбылася сустрэча з вядомым 
Уладзімірам Аляксеевічам 

Арловым.

СТАРОНКI 6-7

СТАРОНКА 12
Каб людзі ўсміхаліся 

Штогод БДУ абірае “студэнта 
года” ў розных намінацыях: 
“Лідар”, “Навука”, “Культура”, 
“Спорт”. Неаднаразова гістфак 

станавіўся пераможцам. 

Зборная-2014 па валей-
боле: усіх «парвалі» 

Што мы ведаем пра новы 
трыумф валейбольнай 
зборнай і дзякуючы чаму 

дамінуе гістфак?

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

СТАРОНКА 4

Хвіліна славы па-гістфакаўску.
9 снежня адбылося адно з самых чаканых мерапрыемстваў - «Хвіліна славы». Чым здзіўлялі нас «та-

ленты» ў гэтым годзе?

2015

З новым годам і 
калядамі! 

СТАРОНКА 5
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Рубрыка “ГАСЦЕЎНЯ”

У нашай гасцеўні сёння дацэнт кафедры новага і найноўшага часу Красулін Яўген 
Аляксандравіч.

—Добры дзень. Я ведаю, 
што Вашы студэнцкія гады 
прайшлі на гістфаку МДУ. 
Распавядзіце крыху пра іх.

—Я паспеў застаць 
той час, калі адыходзіў 
савецкі перыяд і наступаў 
постсавецкі. Даводзіцца 
часта сустракаць пытанне: 
чым адрозніваюцца сту-
дэнты гістфаку МДУ ад 
студэнтаў гістфаку БДУ? І 
я хачу сказаць – нічым не 
адрозніваюцца. У нас  су-
стракаюцца нашмат больш 
інтэлектуальныя. Бо вось гэ-
тая элітарнасць, якой абкру-
жана МДУ, прыводзіла часта 
на факультэт тых, каго ча-
ста называюць “мажорамі”, 
якія ў ведах не зацікаўлены, 
а толькі прэстыж/дыплом 
ім патрэбны для паспяхо-
вага жыцця. Таму, як і ў 
нас, толькі асобныя люді 
былі апантаныя навукай. 
Не думаю, што ў нас жыц-
цё студэнтаў адрозніваецца 
чымсьці ад жыцця студэнтаў 
МДУ.  Там, канешне, было 
весела, “ліхія дзевяностыя”, 
з аўтаматаў стралялі па ве-
чарах пад вокнамі… А так, 
нармалёвае жыццё студэнц-
кае. Дадам, любы ўніверсітэт 

дае магчымасьці для наву-
чання, трэба толькі жаданне 
студэнта, акадэмічная сва-
бода (магчымасць разгляду 
актульных для грамадства 
тэмаў). Універсітэт дае ведан-
не, дзе знайсці інфармацыю 
і як яе прааналізаваць.

— Якім быў студэнт 
Яўген Красулін?

— Звычайным. Хаця 
сумняваюся… Асабліва 
не выбіваўся ад “шэрай 
масы”(смяецца). Заняткі, бы-
вала, прагульваў. Не зусім 
меў рацыю. Калі трапляеш 
ва ўніверсітэт, адкрываец-
ца цудоўная перспекты-
ва – паслухаць людзей. Ра-
ней тусаваліся з народам ў 
бібліятэках, інтэрнэту ж не 
было. Але я хутка выпаў з 
агульных трэндаў, бо пас-
ля другога курса ажаніўся. 
І ў мяне пачалося дарослае 
сур’езнае жыцце. Гэта жарт.

— Я ведаю, што ладзілася 
экспедыцыя ў Мексіку пад-
час Вашага навучання ў 
МДУ. Можа распавядзеце 
што-небудзь цікавае з яе. 

— Гэта была экспеды-
цыя, якая займалася пошу-
кам помнікаў з тэкстамі на 
мове майя, і нанясенне на 

мапу гэтых самых помнікаў. Я 
кардынальна тады змяніў сваё 
ўяўленне пра цывілізацыю 
майя, бо ніводная кніга з 
найлепшымі ілюстрацыямі 
не дасць гэтага ўяўлення. 
Я пабачыў, наколькі мы не 
ўяўляем увогуле, што такое 
цывілізацыя майя. Бо калі ед-
зеш па шашы 100 км. на ма-
шыне, і на працягу ўсіх гэтых 
100 км. цягнуцца старажыт-
ныя архітэктурныя помнікі, 
то пачынаеш задумвацца, а 
што гэта ўвогуле было? Гэтыя 
вяршыні храмаў сярод сэль-
вы, як вяршыні айсбергаў. 
Вось па іх мы і ўяўляем сабе 
цывілізацыю. Насамрэч, 
гэта не айсбергі, гэта акіяны 
цывілізацыі. Мы пакуль па 
нейкіх крупіцах спрабуем усе 
апісаць, але яшчэ вельмі шмат 
“цёмных плям”. Яшчэ экспе-
дыцыя дала вопыт стасункаў з 
майя-юкатэкамі. Яны, канеш-
не, цудоўныя людзі: добрыя, 
дасціпныя. Яны мне беларусаў 
моцна нагадалі. 

NIKA Снежань, 2014 (№ 51)ГАСЦЁЎНЯ



3ГАСЦЁЎНЯ

Бліц-апытанка
Калі горад, то… – Менск.

Кніга – “Забіць перасмешніка” Харпер Лі.
Музыка - рок-н-рол.

Фільм – “Чырвоная барада”.
Выказванне – “Мне цэлага свету замала”.

Страва – дранікі.
Напой  - партвейн.

— Як сталася, што лёс звеў 
Вас з Беларуссю, з гістфакам 
БДУ?

— Я доўга не мог вярнуцца 
ў Менск: то войска, то жыццё 
ў Маскве працяглае. Вось гэта 
жыццё ў Маскве перакнала 
мяне ў тым, што лепей вяр-
нуцца. Тут я значна камфор-
тней сябе адчуваю. Я ніводнага 
разу яшчэ не пашкадаваў, што 
павярнуўся сюды. Зноў жа, я 
быў у многіх гарадах свету і 
пакуль не сустрэў гораду, дзе 
б мне хацелася жыць так, як у 
Менску. 

—Ці цяжка быць адзіным 
майяністам у Беларусі?

—Цяжка тое, што акрамя 
майяністыкі даводзіцца весці 
значна больш шырокі спектр 
навуковых паблемаў, задачаў. 
Перш за ўсё, гэта выкладчыц-
кая дзейнасць: гэта фактычна 
ўсё ад першабытнасці і да па-
чатку XXI ст. На майя, нажаль, 
часта часу не хапае.

— Бывае, узнікае такое ад-
чуванне, што Вы крыху знява-
жаеце студэнтаў. Гэта так? 

— Вельмі шкада, што такія 
думкі ўзнікаюць. Трэба, відаць, 
скарэктаваць свае інтанацыі. 
Калі студэнту падаецца, што 
я пачынаю ставіцца да яго 
зняважліва, то хутчэй за ўсё, 
я проста бачу ў ім патэнцы-
ял, які гэты студэнт не жадае 
развіваць. Цікава… Вось, бы-
вае карысна “ўзяць інтэрв’ю ў 
студэнтаў” (смяецца).

— Распавядзіце пра вашы 
інтарэсы. Здаецца, што Вы 
ведаеце адказ на ўсе пытанні.

— Наконт таго, што я магу 
адказаць на любое пытанне - 
гэта ілюзія. Проста ў мяне ёсць 
такая “паталогія”: я як толькі 
бачу інфармацыю, пачынаю 
яе засвойваць. У дзяцінстве 
я ў футбол шмат гуляў і гэта 
адзінае, што магло мяне адцяг-
нуць ад кніжак. 

— Апішыце сябе трыма 
словамі.

— Халера яго ведае. 
— Ваш галоўны недахоп.
—Тут пабудаваць нейкую 

іерархію складана. Як выклад-
чыка – гэта нелюбоў пісаць 
артыкулы і публікаваць іх. У 
мяне іх вельмі шмат у неда-
робленым стане ў ноутбуку. 
Тое, што я раскідваюся па 
розных накірунках. Але гэта 
дае мне магчымасць убачыць 
усю карціну ў цэлым. Можа 
гэта таксама ілюзія, але 
нейкія прагнозы на будучы-
ню я магу сабе ўявіць.

—Якасьці, якія Вы най-
больш за ўсё цэніце ў людзях.

—Апошнія гады гэта шчы-
расць і сумленнасць.

— Што для вас шчасце.
— Шчасце – гэта ўменне 

находзіць шчасце ў сваім 
жыцці. Прыйсці да хаты 
пасля працы – гэта шчас-
це. Прыйсці ва аўдыторыю 
студэнцкую, можна не ве-
рыць гэтаму, але гэта так-
сама шчасце. Стасункі са 
студэнтамі заўжды мне 
прыносіць задавальненне.

— Распавядзіце пра сябе 
штосьці, чаго нашы чыта-
чы не ведаюць.

— Я раблю мэблю для 
сябе. Вось у мяне тры гады 
як кватэра ва ўніверсітэцкім 
доме, і я раблю для яе мэ-
блю: шафу, куфэрак, сцела-
жы для кніг.

Дзякую за размову!

Карына Кротава
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 — Паша, мы ведаем пра 
добрыя вынікі факуль-
тэта на ўніверсітэцкім 
капусніку. Распавядзі крыху 
пра яго.

— Варта сказаць, што 
вельмі моцным быў наш 
факультэцкі капуснік. У ім 
удзельнічала, не пабаюся 
гэтага слова, эліта наша-
га першага курса. З гэтай 
эліты СтудСаюз абраў леп-
шых з лепшых, “ганяў” іх 
два тыдні па рэпетыцыях, і 
вось ён вынік - у чарговы раз 
мы ўпісалі сябе ў гісторыю 
капусніка БДУ.

Перамога на капусніку 
БДУ для нашай факультэц-
кай арганізацыі - гэта свайго 
роду справа гонару. Прыем-
на ўсведамляць, што менавіта 
нашы першакурснікі сталі 
аднымі з лепшых у БДУ. 
А для іх гэта дасягненне 
напэўна самае галоўнае ў 
жыцці. Так што зноў такі 
гэтыя тыдні бясконцых рэ-
петыцый, нерваў і іншых 
эмацыйных узрушэнняў 
прынеслі свой вынік. І мож-
на сказаць наша каманда 
зрабіла мне дэмбельскі па-
дарунак, выйграўшы “капу-
сту” для нашага факультэта 
на маім апошнім курсе.

— “Хвіліна Славы”,“Капу- 
снік”, “Містэр і Міс 
гістфака” - вядомыя пра-
экты СтудСаюза. Рас-
крый, калі ласка, сакрэты 
прафесійнай кухні.

— Галоўнае не сяд-
зець на месцы. Рабіць, 
што любіш, і любіць, што 

 Каб людзі ўсміхаліся
Штогод БДУ абірае “студэнта года” ў розных намінацыях: “Лідар”, “Навука”, “Культура”, 
“Спорт”. Неаднаразова гістфак станавіўся пераможцам. Хто ў гэтым годзе будзе 
прадстаўляць наш факультэт?  Дазвольце вам прадставіць студэнта 5 курса, кіраўніка 
СтудСаюза гістфака, намінанта на званне “Студэнта года” ў намінацыі “Культура” 

Паўла Бабкіна. 

робіш. І ўсё пойдзе само са-
бой. Па арганізацыі, але не 
па напаўненню - ўсе мера-
прыемствы падобныя, таму 
арганізаваўшы штосьці адно, 
табе ўжо не складзе цяжкасці 
арганізоўваць нешта іншае.

— Ты намінуешся ў кон-
курсе “Студэнт года БДУ” 
ў намінацыі “Культура”. Ці 
была падзея ў тваім жыцці, 
пасля якой ты сам сабе сказаў: 
“Творчасць - мая стыхія”?

— Была. Гэта быў турзлёт у 
Анусіна на маім першым кур-
се. На ім я гуляў трансвесты-
та Валеру (так ужо выйшла). 
(Смяецца). Быў нафарбаваны 
і апрануты ў жаночую сукен-
ку. І, калі я бачыў, што людзі 
смяяліся, што людзям пада-
балася тое, што мы робім, я 
зразумеў, што маё прызна-

чэнне рабіць так, каб людзі 
ўсміхаліся.

— Чаму залы гістфака 
не заўжды поўныя на мера-
прыемствах, якія праводзіць 
СтудСаюз?

— Я б так не сказаў. Усё ж 
такі на капуснік гэтага года на-
шай залі не хапіла. Але, вядо-
ма ж, у нас былі і правальныя 
мерапрыемствы, і мы заўсёды 
шукаем прычыну - чаму так 
атрымліваецца. І заўсёды ў 
нас тры варыянты - мера-
прыемства праходзіць не ў 
час (сесія), мерапрыемства не 
атрымала належнай рэкламы 
або фармат мерапрыемства 
нецікавы студэнтам нашага 
факультэта. У залежнасці ад 
прычыны, робім высновы, 
што не трэба рабіць, і што 
трэба, каб у наступны раз та-
кога не паўтарылася. 

— Праз некалькі месяцаў 
з дыпломам ты пойдзеш у 
новае жыццё. Ці будзе твая 
прафесія звязана з творчас-
цю?

— Вядома! У войску буду 
пісаць у сценгазету. А калі 
сур’ёзна, то нават прафесія 
настаўніка - творчая прафесія. 
І якой бы не была мая буду-
чая праца, я ў любым выпад-
ку буду падыходзіць да яе 
творча. Хоць вельмі хочацца 
трапіць у сферу арганізацыі 
мерапрыемстваў, каб пра-
цягнуць займацца тым, чым 
я займаўся пяць гадоў на 
гістарычным факультэце.

ДАСЯГНЕННI

Кацярына Дзегцярова

Снежань, 2014 (№ 51)NIKA



5ПАДЗЕI
Арлоў. Сустрэча са знакамітым  выпусніком

5 снежня на нашым факультэце адбылася сустрэча з вядомым беларускім пісьменнікам 
Уладзімірам Аляксеевічам Арловым. На гэтае мерапрыемства прыйшла даволі вялікая 
колькасць студэнтаў. Гутарка праходзіла ў не так даўно адчыненай аўдыторыі імя 
Уладзіміра Іванавіча Пічэты, што выклікала вялікае пачуццё гонару ва Уладзіміра 

Аляксеевіча.             

Пачалося мерапрыества з 
досыць невялікага выступу 
Ходзіна Сяргея Мікалаевіча, 
які адзначыў, што гістарычны 
факультэт у год сваяго 80-год-
дзя ладзіць сустрэчы са сваімі  
знакамітымі  выпуснікамі, і 
вельмі прыемна, што яны ад-
бываюцца ў толькі што адчы-

ненай аўдыторыі імя перша-
га рэктара БДУ У. І. Пічэты.  

Наогул, сустрэча прайшла 
ў вельмі цікавым фармаце. 
Пісьменнік лагодна падышоў 
да зносін са студэнтамі. Вар-
та адзначыць вельмі добрае 
пачуццё гумару Уладзіміра 
Аляксеевіча, якое добра 
заводзіла аўдыторыю. Пад-
час размовы прагучала шмат 
цікавых гісторый. Вялікую 
ўвагу ў гутарцы пісьменнік 
надаваў нашай роднай мове, 
адзначаючы яе месца ў су-
часным грамадстве. Спадар 
Арлоў пазнаёміў аўдыторыю 
з рознымі сваімі творамі, 

прычым была прадстаўлена 
як проза, так і паэзія аўтара. 
З вялікай цікавасцю сту-
дэнты слухалі апавяданні са 
студэнцкіх гадоў пісьменніка, 
з яго жыцця ў інтэрнаце 
БДУ № 1, з якім звязаны роз-
ныя кур’ёзы, што здаліся ў 
вялікай ступені знаёмымі 
цяперашнім жыхарам 
«капейкі», прысутным на су-
стрэчы. 

Уладзімір Аляксеевіч 
Арлоў узгадаў добрым сло-
вам многіх выкладчыкаў, якія 
працавалі на гістарычным 
факультэце ў гады яго вучо-
бы. Пісьменнік распавядаў 
і аб сваёй грамадскай 
дзейнасці ў студэнцкія гады. 
Быў, напрыклад, узгаданы 

альманах «Мілавіца», які 
выдаваўся самім спадаром 
Арловым, а таксама і  сябрамі 
пісьменніка.

 У канцы свайго выступу 
Уладзімір Аляксеевіч даў сту-
дэнтам запавет на тое, каб яны 
заўсёды падтрымлівалі бела-
рускую мову. Арлоў выказаў 
вялікую ўдзячнасць студэнту 
3-га курса Пятровічу Ігару, 
які дапамог арганізаваць гэ-
тую насамрэч цікавую су-
стрэчу.

Вельмі прыемна, што 
на нашым факультэце 
вучыліся такія знакамітыя і 
таленавітыя людзі.

Канстанцін Віктаровіч
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Здымкі прадстаўлены 
суполкай ТБМ
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 Хвіліна славы па-гістфакаўску
6

9 снежня адбыло-
ся адно з самых чаканых 
мерапрыемстваў - «Хвіліна 
славы». Конкурс праходзіў у 
тры этапы: 
1. 11 лістапада - 23 лістапада - 
падача заявак на ўдзел у кон-
курсе; 
2. 23 лістапада - 3 снежня - 
падрыхтоўка ўдзельнікаў; 

3. 9 снежня Хвіліна Сла-
вы на мільён у актавай зале 
гістарычнага факультэта 
БДУ.  У ім бралі ўдзел 9,5 
чалавек: Ганчар Аліна, Да-
выдава Кацярына, Дворнік 
Ксюша, Карэтка Дар’я, Сань-
ко Вікторыя, Зусько Сяргей. 
Удзельнікі чыталі вершы, 
спявалі песні, танцавалі, 
увогуле здзіўлялі нас сваімі 
талентамі.  Трэцяе месца 
журы прысвоіла Вераніцы 
Падамацька за голас, што 
годны опернай спявачкі. 
Другое - Дар’і Аляксяюк, за 
цудоўна выкананую песню. 
Ну, і фіналістамі, для кагосьці 

нечакана, для кагосьці цал-
кам прадказальна, стаў дуэт 
«Паўтары чалавекі» - Ян 
Каранеўскі і Ягор Мікітчанка 
з уражлівым выступам «Бас-
ня пра барана». Прыз, як і ў 
мінулым годзе - 1000000 б. р. 

— Ягор, на што вы выдат-
куеце свой выйгрыш?

 — Не ведаю, на што патра-
чу, можа на марозіва.
 — Якія былі вашыя шанцы 
на поспех, на ваш погляд? 
— Мы з Янам хацелі ў трой-

ку патрапіць і не спадзява-
лася выйграць. Для нас гэта 
шок.
 — Як гэта, быць перамож-
цам?
 — Шыкоўна, эмоцыі проста 
праз край, мы ў шоку. 
— Ян, а вы на што  

патраціце свой выйгрыш? 
— На грошы збіраюся 

купіць новы швэдар, які 
даўно хацеў. 

—Прысутнічалі шанцы на 
поспех? 

—На мой погляд, шанцаў у 
нашага дуэта было няшмат. Я 
бачыў толькі пару станоўчых 
прычын у нашым выступе, гэта 
тое, што ўвесь выступ на 
беларускай мове праходзіў, і 
тое, што ён неардынарны. На 
шчасце, гэтага хапіла.

— Як гэта, быць перамож-
цам? 

— Быць пераможцам - 
вельмі трывожнае пачуццё. 
Наш дуэт вар’яцка шчаслівы, 
што нам удалося ўзяць пера-
могу, але зараз мы разумеем, 
што апускаць планку нель-
га. Трэба старацца выступаць 
яшчэ лепш.

 — Хто ў вашым дуэце “па-
лова чалавека”? 

 — У гэтым і разыначка на-
звы. Глядач павінен сам дадум-
ваць, хто з нас хто. Спачатку 
чалавек зрокава глядзіць на вы-
сокага Ягора, потым глядзіць 
на мяне ў галоўнай ролі, а по-
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тым робіць высновы.

Каб даведацца, 
як праходзіў працэс 
падрыхтоўкі да мерапры-
емства, звернемся да члена 
Студсаюза - Юлі Мельнік: 

— Як доўга ішла 
падрыхтоўка да мерапры-
емства? 

— Падрыхтоўка заняла 2 
тыдні. 

— Як праходзілі рэпе-
тыцыі?
 —  Рэпетыцыі былі не 

вельмі частымі ў сілу таго, 
што хлопцы не ставілі сабе 
выступ, а праганялі ўжо свае 
гатовыя нумары. 

— Ці дастатква часу было 
адведзена на рэпетыцыі? 
Ёсць меркаванні, што неда-
статкова. 

— Ну, магчыма, некато-
рым і не хапіла, але, на жаль, 
не заўсёды была магчы-
масць усіх сабраць, таму што 
хтосьці вучыцца ў першую, 
хтосьці - у другую. Графік пад 
усіх складана падбудаваць.

 —Чакана была запоўненая 
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зала? Вядома, што ў мінулым 
годзе было больш гледачоў. 

— Не, мы спадзяваліся на 
тое, што прыйдзе больш лю-
дзей. 

— Ці было жор-
сткае суперніцтва паміж 
удзельнікамі? 

— Не, як мне здаецца, 
удзельнікі нават адзін адна-
му дапамагалі, калі не з ну-
марам, то маральна заўсёды 

падтрымлівалі. 
Вікторыя Камосіна так ад-

казвае на гэтае пытанне: 
— Хутчэй так, у гэтым год-

зе бралі ўдзел пераможцы 
мінулага года. Вераніка Па-
дамацька - 1 месца і Зусько 
Сяргей - прыз сімпатый. І 
проста ўдзельнікі таго года. 
Такім чынам тыя, хто ў гэ-
тым годзе спрабаваў свае 
сілы, разумелі, што цягаюц-
ца з наймацнейшымі.

У той час, калі журы 
аддалілася для вызначэння 
пераможцаў, на сцэне нас 
парадавалі і хвілінай магіі. У 
праверцы дакладнасці мне 
асабіста давялося прыняць 
удзел - гэта была мая хвілінка 
славы.

Дзякуем канкурсантам за 
тое, што не пабаяліся выйсці 
на сцэну і заваяваць сэрцы 
гледачоў і журы.

NIKA
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 Ёсць ідэя?
Жыццё на факультэце падаецца сумным? Хочаш прыўнесці нешта сваё ў шэрыя студэнцкія 
будні? Тады табе будзе цікава даведацца, што з нядаўніх часоў на факультэце пачаў сваю 
працу праект “Скрыня зваротнай сувязі”. Цяпер кожны студэнт гістфаку здолее падзяліцца 
сваёй ідэяй. Дастаткова ўкінуць лістоўку з прапановай у скрыню, якая знаходзіцца на 
другім паверсе каля 25 аудыторыі. За падрабязнасцямі “Ніка” звярнулася да куратара 

праекта, студэнткі 3 курса, Дар’і Драздоўскай.

—Даша, калі і як да цябе 
прыйшла ідэя стварэння 
скрыні?

— Ідэя рэалізацыі праекта
пад назвай Скрыня зваротнай
сувязі (СЗС), якая, па сакрэ-
це, першапачаткова называ-
лася «Скрыняй меркаванняў і
прапаноў (СМiП), прыйшла да
мяне яшчэ на першым курсе.
Гэты праект апынуўся ў ліку
задуманых іншых. Якія, аднак,
рэалізаваць не атрымалася. І
вось, ужо     на     працягу      навучання
на другім курсе, я вырашыла:
час прыйшоў.

—Ці былі нейкія праблемы 
пры рэалізацыі праекта?

—Азіраючыся назад, магу 
смела заявіць, што самым 
складаным апынуўся пра-
цэс падрыхтоўкі праекта. 
Рэалізацыя ж, у маім выпад-
ку, заняла не так шмат часу. 
Бо нават беручыся за такі, 
на першы погляд, маленькі і 
незатратны праект, усё трэ-
ба прадумаць да дробязяў. 
Пачынаючы ад пастаноўкі 
мэтаў/задач і сканчваючы 
асаблівасцямі афармлення/
размяшчэння СЗС, прыдум-
ваннем эфектыўнага функ-
цыяна-вання, растаноўкай 
дэдлайна і многае многае 
іншае. Але хачу сказаць, што 
атрыманы вопыт (у тым ліку 
вопыт зносінаў з кіраўнікамі 
арганізацый, адміністрацыяй 
і фірмай-вытворцам) таго 
каштаваў.Тут жа я б хацела 
выказаць падзяку тым, хто 
дапамагаў мне не толькі ў 
распрацоўцы праекта, але 
і маральна падтрымліваў 

мяне на працягу ўсяго часу 
яго рэалізацыі, а менавіта 
Акадэмію Студэнцкага 
Лідэрства (АСЛ) і кіраўніка 
СКО Арцёма Сёміна.

—Як будзе адбывацца раз-
гляд прапаноў студэнтаў?

—Разгляд не толькі 
прапаноў, але  і  меркаванняў 
праводзіцца т. зв. Каман-
дай скрыні, у склад якой 
уваходжу я і, каб не было 
адзінага прадузятага мерка-
вання, 5 прадстаўнікоў ад на-
шых студэнцкіх арганізацый 
(Вольга Шанчук ад Студ-
саюза, Віктар Русецкі ад 
СКО, Зміцер Варнашоў ад 
Прафсаюза, Міхаіл Качан ад 
БРСМ і, нарэшце, Таццяна 
Савіцкая ад ТБМ). Схема про-
стая: раз у тыдзень скрыня 
спусташаецца, а яе змесціва 
размяркоўваецца паміж 
арганізацыямі. У залежнасці 
ад тэматыкі. Як толькі атры-
маны адказ, ён перадаецца 
па адрасе. Пакуль што гэта 
адбываецца на словах, аднак, 
магчыма з дапамогай “Нікі”, 
дадзеная «зваротная сувязь» 
будзе адбывацца публічна.
Таксама ў нас маецца (пакуль
не выкарыстоўваецца) ста-
ронка ў ВК. Спадзяюся, у 
хуткім часе і ёй знойдзецца 
прымяненне.

—Ці паступілі ўжо нейкія
цікавыя ідэі ад нашых 
студэнтаў?

—Так, і іх немалая коль-
касць мяне радуе. Іншая спра-
ва, наколькі яны здзяйсняль-
ныя, паколькі ў маім бачанні 
СЗС павінна ўяўляць сабой 

інструмент для развіцця сту-
дэнцкага самакіравання на 
нашым факультэце. Гэта зна-
чыць студэнт, які звярнуўся 
да нас са сваёй прапановай, 
павінен быць га-товы да таго, 
што рэалізаваць (магчыма ў 
будучыні аформлены ім жа) 
праект прыйдзецца сама-
стойна. Мы, як Каманда, га-
товыя дапамагчы яму шмат 
у чым (сустрэцца, агаварыць 
існуючую праблему і пад-
казаць магчымыя шляхі яе 
вырашэння), але не рабіць 
што-небудзь за яго. Менавіта 
таму адной з самых важ-
ных умоў разгляду намі ва-
шай лістоўкі «Прапанова» 
з’яўляецца запоўненая графа 
“прозвішча”, “імя”, “курс”.
Нам неабходна ведаць вас, 
каб пачаць дзейнічаць!

Дзякуй, Даша, за карысную 
размову!

8IНIЦЫЯТЫВЫ

Вікторыя  Санько
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Калі я вырасту… Я стану веліканам!
Што  трэба, каб з 

упэўненасцю назваць сябе да-
рослым? Калі мы  перастаем 
быць дзецьмі? Пытанне “я ўжо 
дарослы?” рана ці позна задае 
сабе кожны. Без выключэння. І 
часцей за ўсё мы сабе адказваем 
станоўча. І ў 14, і ў 17-20 год. Пер-
шы раз адказваем даволі хутка 
і разумеем, што памыліліся. 
Другая спроба - і мы кажам 
“зараз я ўжо дакладна вялікі”, а 
гады праз паўтары зноў смяем-
ся над хуткай упэўненасцю. 

Нядаўна сацыёлагі бры-
танскай кампаніі Skipton 
прапанавалі варыянт вызна-
чэння даросласці Х: яны вывелі 
50 крытэраў, якія дапамогуць 
вызначыць: вырас ужо чала-
век ці знаходзіцца на стадыі 
паміж самастойным дарослым 
і інфантыльным падлеткам. 
Навукоўцы засноўваліся на 
апытанках і назіраннях за дзвю-
мя тысячамі чалавек – усе яны 
распавядалі сацыёлагам пра 
сваё жыццё і называлі ключа-
выя падзеі, якія, на іх погляд, 
вызначалі пераход да абсалют-
на дарослага стану. 

Пасля гэтага сацыёлагі 
фіксавалі іх звычкі і лад жыцця. 
І ў выніку гэтага быў складзены 
зводны спіс дзеянняў, які выдае 
ў чалавеку дарослага. Акрамя 
таго, усе ўдзельнікі даследван-
ня называлі некалькі фактаў, 
якія павінны быць уласцівымі 
зрэласці.

Спіс  атрымаўся ўну-
шальным, але, калі разабрац-
ца, то сакрэт даросласці 
атрымоўваецца досыць про-
стым, амаль прымітыўным. 
Сваеасаблівае “тры ў адным”: 
разважнасць, фінансавая гра-
матнасць і здольнасць задум-
вацца аб сэнсе жыцця. 

Самі па сабе гэтыя якасці не 
здзіўляюць, але крытэры, якія 
іх вызначаюць, самі па сабе 
аказваюцца пацешнымі. Браць 
і аддаваць крэдыты, класціся 
спаць да 23.00, устройваць зва-
ныя абеды, прытрымлівацца 

рэкамендацый урача, адкла-
даць грошы на пенсію, мець 
думкі аб напісанні завяшчан-
ня…Мая сяброўка сказала б, 
што гэта старасць. Таму што 
туга і смутак. А яшчэ занудства. 
Прымярайце на сябе. Дарос-
лая жанчына, як апынулася, 
выбірае зручны, а не прыгожы 
абутак, ніколі не кладзецца 
спаць, не змыўшы касметы-
ку, ненавідзіць бардак у хаце і 
любіць гуляць у парках. Здаец-
ца, я не вырасту ніколі. Падоб-
на, я ўвогуле не ведаю ніводнай 
дарослай жанчыны! Ёсць адна 
знаёмая, якая амаль ідэальна 
падыходзіць па ўсіх параме-
трах, але яна зусім не ўмее 
лічыць грошы. А самастой-
насць вядзення фінансаў – адзін 
з галоўных пунктаў апісання 
дарослага чалавека, сцвярджа-
юць у Skipton.

Спіс крытэраў, якія вызна-
чаюць даросласць, даволі раз-
мыты. Ёсць нейкія зразуме-
лыя рэчы, якія прымушаюць 
станавіцца дарослымі: шлюб, 
дзеці, набыццё нерухомасці, 
смерць бацькоў і г. д. Аднача-
сова ў спіс трапляюць і зусім 
звычайныя рэчы, якія нічым, 
акрамя ўзросту, патлума-
чыць і нельга. Звернемся да 
прыкладаў. 

Калі глядзець на больш 
сталае пакаленне, то можна 
заўважыць, што  ў малададосці 

яны, напрыклад, не любілі і не 
разумелі жывапіс, але потым, 
год у 40, адкрылі для сябе выста-
вы і раптам сталі рэгулярнымі 
наведвальнікамі музеяў. Ці 
раптам яны перастаюць пера-
вышаць хуткасць пры яздзе на 
аўтамабілі і пачынаюць ездзіць 
па правілах!

У сацыёлагаў з брытанскай  
кампаніі Skipton ёсць меркаван-
не, што чалавек становіцца да-
рослым роўна ў 26 год. Менавіта 
ў гэты час людзі пачынаюць за-
думвацца пра сваё здароўе. А 
англічанка Сара-Джэйн Блэйк-
мар з Універсітэцкага каледжа 
Лондана сцвярджае, што чала-
век становіцца дарослым у 40 
год. Яна нейрахірург і вывучае 
мозг. Нядаўна яна даказала, 
што прыфрантавая кара, якая, 
як лічыцца, адказвае за мараль-
ны аспект, працягвае змяняцца 
і ў 40 год, а не спыняецца ў рай-
оне 20-ці, як лічылі раней. Згод-
на з яе словамі, крызіс сярэд-
няга ўзроста – гэта звычайны 
этап станаўлення дарослымі, 
пасля якога ўсе становяцца 
сур’ёзнымі і адказнымі. Зна-
чыцца, каб стаць дарослай, у 
мяне ёсць амаль 20 год. Можа 
хопіць, каб навучыцца выбіраць 
зручны абутак і палюбіць пра-
полваць грады?

9РАЗВАЖАННI

Кацярына Сматрына
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 Зборная-2014 па валейболе: усіх “парвалі”
Што мы ведаем пра новы трыумф валейбольнай зборнай і дзякуючы чаму дамінуе 

гістфак?
Загаловак, нададзены 

выніковаму матэрыялу пра 
чэмпіянат БДУ па валейбо-
ле сярод юнакоў, нарадзіўся 
сам сабой пасля ўспамінаў 
пра нашу гутарку-спрэчку 
з В.М. Юшко. Мне здавала-
ся, што захаваць лідарства 
нашага валейбола пасля 
мінулагодняга ўзлёту буд-
зе няпроста. Па-першае, 
склад каманды змяніўся: 
П.Міхайлоўскі – лідар збор-
най мінулага года не змог 
згуляць за нас у гэтым сезо-
не, а С. Ляшчынскас правёў 
толькі 2 гульні; па-другое, 
супернікі, узмацняючы свае 
каманды прафесійнымі 
валейбалістамі, намагаліся 
спыніць дамінаванне гістфака 

Аднак В. М. Юшко, трэнер 
каманды, быў перакананы: 
“Нават калі ў камандзе заста-
нецца тры-чатыры чалавека 
са складу былога першын-
ства, яна будзе здольная вы-
йграць гэты турнір. Хлопцы, 
якія перамаглі год таму, ужо 
прасякнуты пераможным 
духам, астатнія ж будуць 
імкнуцца даказаць, што яны 
не горш. Таму амаль не сум-
няваюся, што ўсё для збор-
най складзецца добра”.

У стартавым складзе на 
чэмпіянаце БДУ засталіся 
ўсяго чатыры валейбаліста 
“Dream Team-2013” — К. Па-
насенка, І.Бураў, І. Вадаходаў, 
А.Шклянко. Менавіта 
нашы лідары – моцныя 
асобы, з непараўнальным 
аўтарытэтам, бралі на 
сябе адказнасць прымаць 
рашэнні і  здабываць карысць 
з невыгадных сітуацый. Не-
магчыма было не заўважыць 
іх прафесіяналізм: яны не 
баяліся рызыкаваць, дэман-

труючы сваім выглаядам, 
што ўсё знаходзіцца пад кан-
тролем.

 Р. Рык і П. Вараб’ёў, 
два ўніверсала і джокера,  
дапоўнілі стратавую шас-
цёрку. На падхваце былі 
У. Петрусевіч, А. Валковіч і 
Г.Ярош. Важна таксама, што 
ў трэнерскім штабе засталіся 
тыя, хто дапамагаў здабы-
ваць перамогу – мэнэджэ-
ры каманды Ю.А.Блашкоў і 
А.М. Бяляўскі. 

У гэтай сувязі вось пра што 
жадаў сказаць. Не дзівіцеся, 
калі праз год чэмпіянат 
БДУ зноў выйграе зборная 
гістфака. Чэмпіёны — ўсё 
без выключэння, уключаючы 
тых, хто нават на пляцоўку 
выходзіў на некалькі хвілін, 
— здзейснілі вялікую справу. 
Яны прымусілі супернікаў 
задумацца, што дамінаванне 
гістфака гэта надоўга.  

Сцэнарый першанства 
быў распісаны В.М. Юшко 
вельмі дакладна. На пра-
цягу турніру не пакідала 
ўпэўненасць, што ўсё ў на-
шай каманды на гэтым 

чэмпіянаце будзе добра, і 
ніхто, і нішто не здолее яе 
спыніць. Так і здарылася: 
ніводнай праігранай партыі, 
а многія з іх былі выйграны 
са значным адрывам у ліку.. 
На працягу ўсяго першын-
ства зборная гістфака была ў 
тым самым выглядзе, у якім 
яе і хацелася б бачыць: яр-
кая, эмацыйная і выбухная. І 
разам з тым наша зборная – 
грунтоўная, спакойная і раз-
умная.

Гэта каманда была лепшай 
на чэмпіянаце БДУ, і ніхто – ні 
пастаянныя канкурэнты з ва-
енфаку, ні вечныя прэтэндэн-
ты на золата з ФПМІ, – ніхто 
(!) перашкодзіць гэтай ка-
мандзе не мог. Перашкодзіць 
ёй магла толькі яна сама, але 
нашы хлопцы былі амаль 
пазбаўлены  ўласных памы-
лак. Непераможныя. Па-
спрабуйце гэта слова на густ, 
пасмакуйце яго. Што можа 
быць саладзей за гэта слова ў 
адносінах да любімай каман-
ды?

10СПОРТ

Андрэй Лудзіч  
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Вся прелесть завтрашнего 
дня 

Вся прелесть завтрашнего дня-
- Вся - только в том, что буд ет 

завтра.
Ведь завтра встретишь ты меня

На узкой улочке Монмартра.
Быть может, ты уже забыл,

Что в том кафе мы пили латте,
А возле центра Помпиду

Дурачились для фотографий.
Ты ненавид ел сыр рокфор,
А я любила Портопино,

И если заходил вдруг спор-
Все исчезало в ночи винной.
Я помню порт и маяки,
И огоньки далеких улиц,
И крышу сонного Лонгви,

Гд е обнимал меня, волнуясь.
И я любила этот смех,

И в етер с призрачного моря,
Который уносил нас всех

В лучах заката просто к дому.
И я любила легкий дым

От сигареты погашенной,
И ту св етящуюся пыль

В кровати, солнцем осв ещенной.
И я запомнила все так,

Так четко и не отрешенно,
Как будто бросили не в мрак
И не оставили сожженной.

- Нет, я забыла все, клянусь, -
Тв ердила я при посторонних,

И объясняла свою грусть
Осенним днем, таким холодным.

И вот сегодня у ворот
Стучусь я, словно 
путник глупый

В над ежд е, что войд ет
Туда, куда забыт и путь был.

Вся прелесть завтрашнего дня-
- Вся - только в том, что буд ет 

завтра.
Я знаю - помнишь ты меня.

И не забуду я Монмартра

Карына Кушчанка

11ПАЭЗIЯ

Андрэй Лудзіч  
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Героям Первой мировой
Героям Первой мировой
Года идут неумолимо,

И вот прошло сто лет с тех пор,
Как небо над Европой озарило

Огнём в еликим, мировой войной.
Участвовала в той бойне и Россия,
И предки наши, в её армии служа

За благо наше, и за честь страны воюя,
Исполнили свой долг и не щадили живота.

Сотнями тысяч ложились они
В галицийский песок и польскую глину,

Алою кровью омыли они
Литовские чащи и б елорусскую равнину.

А в едь были они такие, как мы,
Но не думая о личном счасть е своём

По зову Отечества погибли они,
Заботясь о благе д ержавном и нашем.
Но не нужны, оказались страдания их

Для власти сменившейся, послево енной,
И память народную о Героях своих
Стирали в людях они постепенно.

Но нет уж ныне власти той,
И слышно сегодня, что никто и ничто не за-

быто,
Но жаль, что все помнят о войне лишь Второй,

А о воинах Первой практически всё позабыто.
И неудобно ныне пер ед ними

За то, что столько лет спустя
Не помнят предков своих люди,

Отдавших жизни за царя,
За Родину свою и в еру.

Дер евянные кресты их исчезли давно,
И могил тех уже и не видно,

Из королей с презид ентами не приходит никто
И почестей им не слышно.

А почести-то мёртвым не нужны,
Потому что им уже буд ет всё равно,
Они для нас, потомков, значимы,

Подвиги их помнить для нас немаловажно,
Чтоб избежали мы тех ужасов, что вид ели и 

слышали они.
А мёртвым нужен лишь покой в в еках,
Необходима ныне им наша молитва,

Произносить которую должны и мы в церквях,
За в ечное для них упокоень е и за мир молитва.

NIKA
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Каун С. Б.:
 “Суботнікі – гэта вялікія бясплатныя 

флэшмобы.”
“Вы ведаеце, чаму? Я вам патлумачу.”

***
Рыбакоў А. Я.:

“Дакументазнаўства вакол нас!”
«Калі нашыя былі ў Крамлі…»
(фраза з разважанняў Андрэя 

Яўгеньевіча пра вядомыя падзеі 1612 г.) 
***

Ваганава А.Н.:
«Яму ўсе 2.5 млн гадоў. Зусім 

свежанькі!» 
«А мы з вамі ўжо смяяліся наконт 

ганібалаў?” 
«Гэта не карысна – есці адно аднога!»

***
Пятроўская В.А.:

«Вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыц-
ца – гэта тры несумяшчальныя рэчы.” 

***
Бобышаў В.І.:

«Штосьці не бачу відавочнай згоды  са 
мной.”

Дабры дзень, шаноўныя сябры! За вакном халодны снежань, зусім хутка нас 
чакаюць экзамены, аднак гэта не повад сумаваць. Спадарыня Кліа падрыхта-

вала для вас цікавыя фразы нашых цудоўных выкладчыкаў. Прыемнага чы-
тання!

Галоўны рэдактар:
Уладзіслаў ШУР
Нам.галоўнага рэдактара:
Вераніка КАСКО
Заснавальнік : Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі 
гістарычнага факультэта 
БДУ 
Дызайн і вёрстка: 
Ілля БАНЦЭВІЧ
Журналісты:
Вікторыя Санько 
Кацярына Сматрына

Карына Кушчанка 
Кацярына Дзегцярова 
Андрэй Лудзіч
Карына Кротава
Канстанцін Віктаровіч
Іван Прыстаўка
Юры Уласюк
Адрас рэдакцыі: г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.
Меркаванні аўтараў мо-
гуць не супадаць з пазіцыяй 
рэдактараў. 

Вашыя заўвагі, прапа
новы дасылайце на 
адрас:
his.shur@gmail.ru.
http://vk.com/public_nika 
hist.bsu.by=> 
cтуджиз=>пресса 
Тэлефануйце: 
+375447667057
(Уладзіслаў) 
Тыраж 299 экз.

Спадзяюся, вам спадабалася. Свае

назіранні за выкладчыкамі і студэнтамі

дасылайце на адрас 6683720@mail.ru.

 Шчыры дзякуй за ўвагу.

Снежань, 2014 (№ 51)NIKA


