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Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

У красавіку гэтага года група студэнтаў, якія спецыялізуюцца на 
Кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян і якія вывучаюць 
чэшскую мову, правяла месяц у сталіцы Заходняй Багеміі – горад-
зе Плзень, для праходжання навукова-адукацыйнага стажыроўкі 
на базе Кафедры антрапалогіі Заходне-чэшскага ўніверсітэта. 

У красавіку адбылася значная для Гістфака 
падзея — з’явілася яшчэ адно студэнцкае вы-

данне.
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У рамках нашага гістарычнага факультэта БДУ працягваецца праект, прысвечаны 70-годдзю Вялікай 
Перамогі, на тэму: «Вялікая Айчынная вайна ў лёсах студэнтаў і выкладчыкаў нашага факультэта». Нашы 
чытачы даслалалі ў рэдакцыю “памяць” сваю і сваіх продкаў, якую мы з вялікай павагай публікуем.

Первое понимание того, 
что была война, у меня по-

явилось в пятилетнем возрасте. 
И связано оно было с огромной 
тяжелой коричневой энцикло-
педической книгой «Великая от-
ечественная война, 1941-1945», 
которую бабушка, работавшая в 
старом, уже разрушенном здании 
Музея ВОВ в Минске, принесла. 
Очень вероятно, что даты 1941-
1945 - это первые даты, которые 
я запомнил в жизни. И эта кни-
га, артефакт позднесоветской 
исторической памяти, вызывав-
шая трепет своей торжественной 
скорбностью, с краткими и сжа-
тыми, но страшными описания-
ми нацистских преступлений и 
незабываемыми фотографиями, 
пропагандистскими плакатами и 
карикатурами, оставила неизгла-
димый след в моей памяти, став 
причиной страха перед такой 
далекой, но словно реальной во-
йной.

И, конечно же, бабушкины меда-
ли. Они были в основном юби-
лейные, но была и медаль за рабо-
ту в тылу, и главная, самая ценная 
медаль с георгиевской ленточкой. 
Бабушка в годы войны работала в 
органах госбезопасности на юге 
Сибири. В 1941 г. ей было 16 лет, 
добровольцем на фронт ее не 
взяли, но вплоть до самой своей 
кончины она не хотела раскры-
вать государственную тайну. 

Но тогда, 25 лет назад, сидя у нее 
на коленях, я представлял, что 
Сталин - гораздо более могучий, 
чем Ленин, который светил с дру-
гой ее медали, потому что этот 

грозный усатый 
мужчина «выиграл 
войну».

Из всех немногих 
р о д с т в е н н и к о в , 
которых я знаю, 
всем удалось пере-
жить войну. В этом 
смысле им повезло. 
Прадедушка, в 1941 
г. был политруком, 
получил ранение 
на фронте, со слов 
бабушки, «его за-
сыпало землей» и 
только отступаю-
щие солдаты его 
спасли. Так, до кон-
ца войны он при-
ходил в себя после 
контузий. Праба-
бушка встретила 
войну на отдыхе в 
Крыму, и добира-
лась в Сибирь три 
месяца, избежав 
оккупации. Бабушкин брат, за-
кончив артиллерийское учили-
ще, прошел только конец войны. 
А вот из бабушкиного класса, 
который выпускался в 1942 году, 
с фронта вернулся только один, 
и то искалеченный. И никого не 
спасло генетически заложенное 
«сибирское здоровье». Предста-
вить это страшно, ведь ее поколе-
ние, родившееся в начале 1920-х 
гг. росло, чтобы «сказку сделать» 
былью.

А вот дедушкиных медалей поч-
ти не осталось. В 1980-е гг. мама 
их отправила в музей в Бельцы. В 
1941 г. он, Репин Степан Федоро-

вич, служил на новой совеско-ру-
мынской границе. Медлительные 
и осторожные румыны начали на-
ступление на несколько дней поз-
же, и это его спасло. Хотя, как пе-
редала мама его воспоминания, за 
одну ночь «все поседели». Потом 
он защищал Одессу, воевал на 
Кавказе, войну завершил в Вос-
точной Пруссии, был несколько 
раз ранен, но мне все равно хо-
чется думать, что он выжил, пото-
му что не лез под самые пули. Его 
воспоминаний я уже не застал.

Последние солдаты войны уходи-
ли из опустевших минских дво-

Моя бабушка, Марьясова Мария 
Александровна, ветеран тыла

НАША ПАМЯЦЬ

Віталій Рэпін , старэйшы выкладчык кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян.
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ров все 1990-е и последующие 
годы. Все реже звучали воинские 
оркестры на похоронах. А ведь на 
самом деле, когда я вспоминаю, 
что видел на улицах еще много 
ветеранов, в парках, на площа-
дях в праздники, в трамваях, мне 
радостно, что я это застал. Для 
бабушки 9 мая всегда был самый 
главный праздник.

Предположу, что память о войне 
генетически прочно заложена и в 
мое поколение, и она делает нас 
несколько менее беззаботными и 
счастливыми. И еще мне кажется, 
что самое тяжелое время для по-
коления победителей были по-
слевоенные годы. 

Кацярына Кімленка

1941г.

Мой дзядуля Мікулік Міхал 
Рыгоравіч (1933 г. н.) узгад-

вае, што ўначы з 22 на 23 чэрве-

ня у в. Зарэчча, што знаходзіцца 
ў 16 кіламетрах ад Пружан, у 
берасцейскім накірунку было 
відаць велізарнае зарыва. Ён і 
яго сябры былі тады яшчэ зусім 
хлапчукамі і не разумелі, які 
жах прынясе гэтая вайна, таму 
яны захапляліся прыгажосцю 
вогненнага бляску на небе. У 
хуткім часе адбылася першая 
сустрэча вясковых хлапчукоў з 
нямецкімі жаўнерамі.  Калі мой 
дзядуля і  яго сябры гулялі на 
вуліцы, немцы падыйшлі да іх і 
адзін запытаўся: «Хто з вас самы 
смелы?».Усе хлопчыкі, як адзін, 
закрычалі: “я!”. Тады жаўнеры 
абралі аднаго хлопчыка і сказалі 
яму трымаць курынае яйка, што 
выконвала ролю мішэні, ў якую 
трэба было патрапіць з аўтамата. 
Хлопчык паспрабаваў уцякчы, 
але яго спынілі, паклалі яйка на 
галаву, і адзін з немцаў стрэліў. 
Калі хлопчыкі пабачылі, як 
забаўляюцца нямецкія жаўнеры, 

ім стала зразумела, што іх жыц-
цё для немцаў значыць не 
больш,чым жыццё якога-небудзь 
звера.  

1945 г.

Мая бабуля Мікулік (Кустава) 
Аўлянціна Аляксееўна (1938 г.н.) 
распавядае, што а 4 гадзіне зран-
ку 9 траўня 1945 года ў дзверы 
іх хаты ў Пераяслаўле-Залескам 
пастукаў сусед, звяртаючыся да 
маёй прабабулі Сударавай В.М.: 
«Варвара Мікалаеўна, Перамога!». 
Пасля гэтых слоў яна адчыніла 
свой куфар, дзе напрацягу ўсёй 
вайны беражліва захоўвала чырво-
ную шаўковую навалачку, і аддала 
яе сваім унукам. Тыя прымацавалі 
да навалачкі палку і ўсталявалі са-
маробны сцяг на дах сваёй хаты, 
як сімвал Вялікай Перамогі.

ПАМЯЦЬ

 Іван Прыстаўка

Багата было зроблена для нас, для Радзімы. Добра, што мы памятаем і не забываем пра 
гэта. На прыкладзе ўспамінаў гэтых людзей мы бачым, што гісторыя гэта не толькі вялікія 
ўладары і знакамітыя даты, гісторыя робіцца кожным з нас, гісторыя - гэта кожны наш 

продак! 

У гады Вялікай Айчыннай вайны больш чым 5 мільёнаў дзетак сталі вязнямі канцлагераў, гета і іншых 
месц гвалтоўнага знявольвання, якія знаходзіліся на ўсёй тэрыторыі акупаванай  Еўропы. Непасільная 
праца і хваробы, холад і голад увесь час пераследавалі  іх. Яны неслі свой крыж — ні ў чым не вінныя, 
пазбаўленыя самай лепшай пары — дзяцінства. Нават зараз патрэбна  прыкласці шмат намаганняў, 

каб уявіць тое, што выпала на долю вязнеў канцлагераў.

Не мінула гэта няшчасце і 
маю сям’ю. Мая бабуля, Ма-

рыя Аляксандраўна Астроўская, 
паходзіць з в. Хвалава Карэліцкага 
раёна. Калі пачалася Вялікая 
Айчыннная вайна, Марыі было 
толькі 14 год. 
Нягледзячы на ўзрост (дарэчы, 6 
сакавіка ёй споўнілася 88 гадоў) 
яна і сённе дакладна памятае, 
як са сваімі роднымі і іншымі 

жыхарамі вёскі паўзлі праз поле, 
памятае свіст куль, як хаваліся… 
Пасля ўсталявання акупацыйна-
га рэжыму, немцы пачалі набор 
людзей для наступнай адпраўкі 
іх у лагеры: дарослых, моладзь, 
падлеткаў і нават дзетак. Тых, 
хто не выконваў загад, знаходзілі 
і расстрэльвалі. Калі павестка 
прыйшла ў яе сям’ю, думак аб 
тым, каб схавацца, не ўзнікала, бо 
гэта была немінучая смерць, а так, 

з Божай дапамогай можна было 
спадзявацца на тое, што ёсць маг-
чымасць застацца ў жывых. Пункт 
збора быў у в. Валеўка Навагруд-
скага раёна. Тая хата, дзе многія 
людзі ў апошні раз у сваім жыцці 
бачылі сваіх родных, захавалася і 
па сённяшні  дзень.
Марыю прывезлі туды разам з 
братам, якому было толькі 11 
гадоў. Маці дзяцей увесь час пла-

У ВАЙНЫ НЕ ДЗІЦЯЧАЕ АБЛІЧЧА
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кала і не раз губляла свядомасць. 
Адзін з нямецкіх салдат, калі ў 
час агляду дайшла чарга і да сям’і 
Марыі, сказаў, што брат вельмі 
маленькі і слабы, ад яго не будзе 
аніякай карысці, і што ,хучэй за 
ўсё, ён нават не даедзе да лагера. 
Бацькам дазволілі забраць яго на-
зад у сям’ю, а Марыю і астатніх  
пагналі ў сарай, які знаходзіўся 
побач з домам. У хуткім часе пры-
ехала машына, на якую загрузілі 
будучых вязнеў і павезлі ў Нава-
грудак. Па прыезду ў горад, люд-
зей адвялі ў адрыну для начлегу на 
саломе. На наступны дзень Ма-
рыю і яе суайчыннікаў перавезлі 
ў Наваельню, дзе іх перасадзілі на 
цягнік і адправілі ў Эстонію.
Марыі пашанцавала і праз тры 
гады яна вярнулася дамоў. Аднак 
у той момант 14-гадовая дзяўчына 
гэтага не ведала, а толькі шчыра 
малілася і прасіла ў Бога аднаго 
— застацца жывой.
Калі прыехалі ў лагер, пленных 
размясцілі ў працоўных бара-
ках. Асноўная мэта таго лагера 
— ўтрыманне ваенапалонных. 
Сама Марыя пра пражыванне 
кажа так:”Жылі ў бараках, але 
ў параўнанні з умовамі ваенна-
палонных нашы былі проста 
«царскія» ”. Раз у тыдзень вязні 
наведвалі баню, і іх старанна 
аглядалі. Кармілі так званай “ба-
ландой” адзін раз у дзень, але 
Марыі і тым, хто працаваў на 
кухні, час ад часу шанцавала што-
небудзь вынесці адтуль: часцей 
за ўсё бульбу.Было гэта вельмі 
рызыкоўна, бо за гэта  маглі і 
расстраляць. Кожны дзень ад го-
лада, холада і знясільваючых ра-
бот на вачах дзяўчынкі памірала 
недзе па дзесяць чалавек. Вязні 
падтрымлівалі адзін аднаго як 
маглі: дзяліліся і ежай, і адзеннем. 
У самую першую чаргу дапамагалі 
бальным і слабым. Пасля Марыю 
Аляксандраўну перавялі ў іншую 
частку лагера і ўсё змянілася. Яна 
працавала ў лесе: насіла цяжкія 
броўны, з раніцу да ночы пра-
цавала ў вугальных шахтах, на 
будаўніцтве нейкага завода, пра 

прызначэнне якога яна так і не да-
ведалася.
У новым бараке яна аказалася 
самай малодшай. Нягледзечы 
на тое, што над ёю смяяліся, яна 
малілася кожную ноч. Марыя 
ўпэўнена, што толькі дзякуючы яе 
шчырай веры яна здолела пера-
жыць гэтую страшную часіну. Не 
іначай як цудам лічыць яна і тое, 
што аднойчы ў час чарговага ме-
дыцынскага агляду ўрач папрасіў 
каменданта лагера адпусціць яе 
дамоў. Гэта было зусім не харак-
тэрна для нямецкіх салдат.  Як 
зараз яна памятае даслоўна, што 
казаў урач пра яе:”Яна загіне тут. І 
бацькам страта будзе, і нам ніякай 
карысці”.
Марыі Аляксандраўне выдалі 
пропуск і пасадзілі на цягнік да 
Вільнюса. Там ёй патрэбна было 
знайсці іншы вакзал, ад якога хут-
ка адпраўляўся цягнік да Ліды, 
але яна зусім не ведала, дзе шу-
каць гэты вакзал. Але ёй пашан-
цавала сустрэць маладую сям’ю, 
якая па нейкім падземным пера-
ходам прывяла яе да патрэбна-
га цягніка. Гэта было восенню 
1944 года. Ад Ліды дамоў Марыя 
іншла пешшу. Ноччу ісці было 
вельмі страшна.Ежы практычна 
не было, толькі пару чэрствых 
сухароў, якія ёй перадала матуля 
яшчэ перад ад’ездам у Навагрудак. 
Дзяўчынка прасілася на начлег у 
дамы, якія стаялі каля дарогі, але 

ёй адмаўлялі. Толькі адна сталая 
жанчына пусціла яе ў свой дом. 
Да гэтага часу Марыя ўзгадвае 
яе ў сваіх малітвах. На наступны 
дзень яна дайшла да Навагрудка, 
а к ночы ўжо са слязьмі шчасця 
на вачах ішла па роднай вуліцы 
дахаты.Бацькі не паверылі сваім 
вачам, калі пабачылі сваю дачку: 
закатаваную, слабую, страшна ху-
дую, але жывую.
Калі вайна скончылася, Марыю 
Аляксандраўну па падозры ў 
здрадзе радзіме прыгаварылі да 
выпраўленчых прац у калхозе. 
Пасля вайны бабуля выйшла за-
муж і нарадзіла дзвюх дзяўчынак. 
На жаль, муж Марыі доўга хварэў 
і памёр. Але і гэта страта не зла-
мала мужную жанчыну: яна вы-
хавала з гонарам сваіх дачок. 
За самаадданую працу і высокія 
паказчыкі ў 1973 годзе яна была 
ўзнагароджана ордэнам “Знак Па-
шаны”.
– У мяне ёсць дзеці, унукі, магчы-
ма, дажыву і да праўнукаў. І хочац-
ца толькі аднаго:каб яны ніколі не 
даведаліся пра тое гора і беды, што 
нясе з сабой вайна,— сказала ў за-
канчэнне Марыя Аляксандраўна.

 Ірына Пархімовіч
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"Урачыстасці свабоды" ў сталіцы еўрапейскай 
культуры - нататкі пра святкаванне 70-годдзя 

вызвалення Пльзеня

У красавіку гэтага года 
група студэнтаў, якія 

спецыялізуюцца на Кафедры 
гісторыі паўднёвых і заходніх сла-
вян і якія вывучаюць чэшскую 
мову, правяла месяц у сталіцы За-
ходняй Багеміі – горадзе Плзень, 
для праходжання навукова-аду-
кацыйнай стажыроўкі на базе 
Кафедры антрапалогіі Заходне-
чэшскага ўніверсітэта. Акрамя 
ажыццяўлення багатай гісторыка-
культурнай праграмы, беларускія 
студэнты мелі магчымасць 
назіраць маштабную падрыхтоўку 
да святкавання юбілею перамогі ў 
Другой сусветнай вайне. Плзень 
быў вызвалены ад гітлераўскіх 
войскаў адным з апошніх – толькі 
6 траўня 1945 г. пасля бязлітасных 
баёў амерыканскія войскі занялі 
горад.

З самага першага дня ў Плзні было 
бачна, якое вялікае значэнне на-
даецца ў Чэхіі гістарычнай памяці 

пра Другую сусветную вайну. 
Галоўныя вуліцы носяць назвы ў 
гонар амерыканскіх вызваленцаў, 
гараджане традыцыйна прызнача-
юць сустрэчы ля помніка амеры-
канскай арміі, а праграма святка-
вання юбілейных урачыстасцяў, 
запланаваная на 30 красавіка – 6 
траўня,  мае сапраўды сталічны 
размах. Гэта і не дзіўна, Плзень 
у 2015 годзе з’яўляецца таксама  
сталіцай культуры Еўразвяза.

Не выпадкова і тое, што менавіта 
ў Плзні, памяць пра вызвален-
не дагэтуль складае адну з частак 
гарадской ідэнтычнасці: справа 
ў тым, што ў перыяд сацыялізму 
ў Чэхаславакіі сюжэт пра амеры-
канскую армію генерала Дж. Па-
тана, якая вызваліла захад чэшскіх 
зямель, замоўчваўся, і толькі пасля 
«аксамітанай рэвалюцыі» 1989 г. 
з’явілася магчымасць аднавіць 
гістарычную справядлівасць.

Напярэдадні святкавання з мэтай 
гістарычнай рэканструкцыі ў го-
радзе разбіваюцца імправізаваныя 
вайсковыя лагеры, чакаецца пры-
езд амерыканскіх і бельгійскіх 
ветэранаў, якія вызвалялі Плзень. 
Яны павінны ўдзельнічаць у 
цырымоніі адкрыцця помніка 
генералу Патану, праект якога 
абмяркоўваўся на працягу цэлых 
15 гадоў. У  рамках праграмы 
«свята вызвалення» плануецца 
больш за сто мерапрыемстваў, 
у тым ліку рэканструкцыя пры-
быцця амерыканскага войска ў 
Пльзень у траўні 1945 года і ле-
гендарнага бою на вежы сабора 
святога Барталамея. Негледзячы 
на тое, што большасць імпрэзаў 
адбудзецца ў траўні, у красавіку 
студэнтам БДУ пашчасціла наве-
даць адкрыццё дзвух унікальных 
выстаў: «Насельніцтва Плзня ў 
гады Другой сусветнай вайны», 
якая праходзіла ў Этнаграфічным 
музеі і «Плзенскі сямейны фота-
альбом», а таксама маштабную 
прэзентацыю праекта «Плзень 
– утоены  горад культуры», якая 
ўключала сабраныя з сямейных 
архіваў фотаздымкі гараджан у 
кантэксце гісторыі 20 стагоддзя. 
І, канешне, адзіны ў цэнтральнай 
Еўропе “Музей амерыканскага 
войска».

ЗА МЯЖОЙ

 Міхаіл Радкевіч
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 Historicus juvenis

У красавіку адбылася знач-
ная для Гістфаку падзея — 

з’явілася яшчэ адно студэнцкае 
выданне. Да “Нікі” далучыўся 
часопіс “Historicus Juvenis”, што 
ў перакладзе азначае “Малады 
гісторык”. Гэты часопіс быў ство-
раны для публікацый уласных 
даследаванняў нашых студэнтаў. 
Думка пра гэта выданне існавала 
яшчэ з моманту стварэння ССЯА 
(“ССКО”) на нашым факуль-
тце— мы хацелі дапамагчы не 
толькі вучыцца, але і рабіць пер-
шыя крокі ў навуку.

Толькі восенню 2013 г. пачалася 
яе практычная рэалізыя. Я і Ар-
цём Сёмін распрацавалі праект 
выдання і прапанавалі яго Н.У. 
Кошалевай — старшыні Рады ма-
ладых навукоўцаў. Яна  станоўча  
ацаніла нашу ідэю і вельмі  да-
памагла нам. Пазней падтрымаў 

нас і А.А. Прохараў. І вось, праз 
паўтары гады распрацоўкі, мы 
здолелі прэзентаваць  вам вынікі 
сваёй працы.

У аснову часопіса пакладзена 
вера ў тое, што студэнты наша-
га факультэта здольны прапана-
ваць яркія даследчыя працы, якія 
будуць займальнымі для шыро-
кага кола чытачоў. Такім чынам, 
мы з’яўляемся падабенствам “да-
рослых” навуковых выданняў. 
Асноўная частка артыкулаў 
часопіса фарміруецца з аб’ёмных 
навуковых артыкулаў, а таксама 
матэрыялаў студэнцкіх навуковых 
канферэнцый.

Мы плануем выдаваць 3 нумары 
ў год, пры гэтым для кожнага з іх 
будзе прапанавана асноўная тэма 
(з тэматыкай і тэрмінамі падачы 
матэрыялаў у бліжэйшыя нумары 

можна азнаёміцца на нашым сай-
це: hist.bsu.by/hi).

Наш журнал арыентаваны на 
ўсіх студэнтаў, магістрантаў і 
аспірантаў гістарычнага фа-
культэта. Гэта выданне буд-
зе каштоўным для іх як пер-
шы крок у навуку. Акрамя таго,  
апублікаваныя ў нашым выданні 
артыкулы ўлічваюцца ў агуль-
ным спісе публікацый, што важна 
для паступлення ў магістратуру 
і аспірантуру. Трапіць да нас не-
складана — трэба напісаць ар-
тыкул і адправіць яго нам праз 
форму на сайце, аформіўшы з 
выкарыстаннем нашага шаблону.

Такога тыпу выдання ў БДУ, 
як не дзіўна, яшчэ няма. Таму 
публікацыя ў нас — важны крок 
насустрач тваёй мары. Прымай 
удзел! Будзь актыўным!

З павагай, Дубанос І.

ДАСЯГНЕННІ
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Брэст сустракае гасцей, або Трэці Адкрыты 
Тыдзень журналістыкі

Пачалася вясна, і з першымі 
сонечнымі прамянямі  гістфакаўцы 
паспрабавалі праявіць сябе па-
за сценамі роднага ўніверсітэта і 
адправіліся падарожнічаць. 

Дзе цяплей за ўсё? “На поўдні” – 
зараз жа адкажуць вам. Ён заўжды 
атаясамляцца з сонцам, морам і 
птушкамі. Поўдзень, які наведалі 
карэспандэнты “Нікі”, не мае 
свайго мора, але, тым не менш, 
праз гэта ён не менш прыем-
ны. І гэты не зусім “поўдзень” – 
г . Брэст.

Студэнцкая ініцыятыва ў наш 
час развіваецца вельмі хут-
ка, і, безумоўна, прагрэсіўна. 
Разнастайныя канферэнцыі, 
паседжанні, круглыя сталы, бя-
седы, а таксама, форум-тэатры, 
семінары, трэнінгі, з’езды і злё-
ты - такія віды нефармальных 
зносін існуюць і у сферы мо-
ладзевай прэсы універсітэцкіх 
выданняў краіны. Напрыклад, 
гэта сталічныя форумы “Летняй” 
і “Зімняй” “школ журналістыкі”. 
Цікавыя спробы абмену вопы-
там арганізаваны ў БрДУ ім. А.С. 
Пушкіна. Адзін з іх − “Трэці Ад-
крыты Тыдзень журналістыкі”.

У межах псіхолага-педагагічнага 
факультэта ўжо пяць год існуе ка-
федра журналістыкі, якую зараз 
узначальвае Скібіцкая Людміла 
Васільеўна. Спецыяльнасць ма-
ладая, неадназначная, але не 
менш прывабная для студэнтаў. 
Выпускнікі 2015 года – студэнты 
ініцыятыўныя, не жадаюць ста-
яць на месцы − тры гады таму 
паспрабавалі ажыццявіць цікавую 
ідэю: міжнародны з’езд молад-
зевай прэсы. З большага – атры-
малася! Цяпер яны, напрыканцы 

свайго тэрміна навучання, працяг-
ваюць прымаць удзел у культур-
ным жыцці факультэта і кафедры.

Што такое “Трэці Тыдзень 
журналістыкі”? На гэта не так про-
ста даць адказ, бо ўсе дні былі насы-
чаны не толькі мерапрыемствамі, 
але і новымі знаёмствамі, 
імпрэзамі, цікавымі экскурсіямі і, 
безумоўна, журналісцкай працай, 
якая не засталася па-за ўвагай: 
удзельнікаў і пераможцаў заўсёды 
чакалі не толькі радасць перамогі, 
але і прыемныя ўзнагароды ад 
спонсараў. 

Чатыры слаўныя дні… Менавіта з 
13.04.2015 па 16.05.2015 праходзіў 
“Тыдзень журналістыкі”. Што на-
паткала ўдзельнікаў за гэты час? 
Перш за ўсё – прыемнае надвор’е 
(усё ж такі цяплей, чым у Мінску) 
і прыгажосць прыроды навокал. 
У гэты час у “Горадзе-над-Бугам” 
ужо сакавіта зелянела трава і ва 
ўсю моц квітнелі дрэвы (сярод 
якіх не толькі яблыкі і грушы, але 
і вішня, алыча, абрыкос). 

Па-другое, канешне, людзі. Ад-
крытыя, вясёлыя, цікавыя… 

журналісты. У “Нядзелі” прымалі 
ўдзел выхаванцы брэсцкіх наву-
чальных устаноў, студэнты БДУ 
(у т. л. нашы калегі з Інстытута 
журналістыкі), Маскоўскага 
авіяцыйнага каледжа, студэнты з 
ПУДУ (Магадан (!)), і ўсе жадаю-
чыя, сярод якіх былі і абітурыенты. 
Пра журналістаў клапаціліся не 
толькі выпускнікі-арганізатары, 
але і студэнты малодшых курсаў, і, 
несумненна, кіраўніцтва факуль-
тэта, выкладчыкі.

У першы дзень (13.04) 
сапраўдным падарункам для на-
шых студэнтаў была экскурсія 
“Невядомы Брэст” ад выкладчы-
ка гісторыі БрДУ – А. В. Бодака 
– чалавека, які сапраўды любіць 
свой родны горад (ужо 50 гадоў 
як!) і ведае пра яго самыя цікавыя 
таямніцы! Экскурсія была пра-
ведзена нягледзячы на надвор’е 
( з сонечнага яно змянілася на 
ветрана-дажджлівае)!

Аўторак сустрэў карэспандэнтаў 
прафесіянальнай працай. З са-
май раніцы каманды атрымалі 
заданні па напісанні артыку-
ла, і ў т.л. удзельнічалі ў медыя-

ПАДЗЕІ
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квэсце (вельмі займальная рэч, 
пры пэўных умовах – абавязко-
ва паспрабуйце!). Кожная з груп 
павінна была асветліць адну з 
наступных сфер: спорт (мінулы 
велапрабег праз Брэст), культу-
ру харчавання студэнтаў (кавярня 
на выдуманай пешаходнай вул. 
Савецкай − так-так, на якой па 
вечарах з’яўляецца ліхтаршчык!), 
інтэлектуальны адпачынак 
(буккросінг у горадзе), музыку 
(інтэрв’ю з вулічным музыкам), 
грамадскі транспарт, ветлівасць 
берасцейцаў (!) і інш. Усе каман-
ды дасягнулі мэты, і па заканчэнні 
медыя-квэста прайшоў “Клуб 
радактараў”, падчас якога мэтры 
журналісцкай справы брэсцкіх 
газэт (“Зара”, “Вячэрні Брэст” і 
інш.) вызначылі пераможцаў, ар-
тыкулы якіх будуць надрукаваны ў 
адпаведных СМІ.

У сераду на ўніверсітэт завітаў К. 
Прыдыбайла – вядомы журналіст, 
вядучы праграмы “Добрай раніцы, 
Беларусь!” , адзін з заснавальнікаў 
інтэрнэт-шоў “А паехалі!”, а так-
сама карэспандэнт, які сачыў 
за беларускімі спарцсменамі на 
Алімпіядзе ў Лондане. Канстанцін 
дзяліўся  вопытам, распавядаў пра 
сваё журналісцкае жыццё.

Чацвер, 16.04 быў фіналам 
тыдня… У яго рамках былі не 
толькі падведзены вынікі пра-
цы і ўзнагароджаны пераможцы 
(“Ніка” атрымала грамату “За 
вернасць роднай мове”, а такса-
ма, адзін з яе артыкулаў быў  леп-
шым), але і арганізавана сустрэча 
з ветэранамі, у межах надыходзя-
чага свята Перамогі.

Але гэта не ўсё! Паміж “асноўнымі” 
мерапрыемствамі карэспандэнты 
прымалі ўдзел у конкурсах, лек-
цыях і семінарах, майстар-класах 
па журналісцкаму “рамяству”, і, 
канешне, абмяркоўвалі тое, што 
адбываецца ў свеце.

Абыякавых не засталося! Кож-
ны з удзельнікаў схаваў у кішэню 
невялікі кавалачак “свайго Брэ-
ста”, і застаўся задаволеным і не-
памерна шчаслівым.

А што кажуць самі арганізатары?

— Скажыце, калі ласка, чым вам 
запомніўся Трэці Адкрыты Тыд-
зень журналістыкі?

Скібіцкая Л.В.:

— На мой погляд, час настолькі 
згусцеў, што раніца, абед, вечар, 
наступны дзень, іх межы абса-

лютная размыліся. Аб “Тыдні” 
думаеш і ноччу: можа трэба не-
шта купіць, ці аналізуеш, што 
атрымалася, а што – не… Цяжка 
знайсці вольную хвіліну. Як і маіх 
калег, не пакідае ўражанне, што 
ў параўнанні з папярэднім, ён 
вельмі спрасаваным па часе. За-
снуць няма часу!

— Вы бачыце ўдзельнікаў з роз-
ных гарадоў, з розных краін,  якое 
засталося ўражанне аб іх? 

Л.В.:

— Студэнты, якія прыязджа-
юць на гэты тыдзень, ускалых-
ваюць жыццё і дадаюць да яго 
скрывасці, эмацыянальнасці. 
Таму што калі заходзяць масквічы 
з расплюшчанымі вачыма,  не-
шта ўпершыню бачаць, за гэтым 
цікава назіраць, як за любой жы-
вой эмоцыяй. Магаданцы крыху 
іншаму здзіўляюцца… Вось яны, 
напрыклад, размясцілі Укантак-
це фотаздымкі пра вясну, якой у 
іх амаль няма. Яны адчувалі за-
давальненне ад такіх прырод-
ных момантаў. Што датычыцца 
мінчан, то гэта такі “мабільны 
атрад”, што заўсёды прыемна. 
Па-першае, ніякага снабізму – вы-
датна, і ў зносінах з равеснікамі, 
ды і ўвогуле. І заўсёды адэкватныя 
людзі. 
Некалькі фактаў напрыкан-
цы. Нашы студэнты не першы 
раз прымаюць удзел у “Тыдні 
журналістыкі”. Іх там памятаюць 
і чакаюць. А больш падрабяз-
ную інфармацыю, фотаздымкі 
з “тыдня” і вясновага Брэста 
глядзіце тут: http://vk.com/
brsu_journalist2015. 

ПАДЗЕІ

 Валерыя Ляшук

 Фатографы:
А. Ляўшэня,
Д. Трацюк
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Кафедра археалогіі не дрэмле! 
У разгар летніх канікул па-

чынаюцца палявыя археалагічныя 
працы. Пасля абавязковай што-
гадовай археалагічнай практыкі 
адбіраецца некалькі студэнтаў 
з розных курсаў для паездкі на 
раскопкі ў Польшчу. Група на 
чале з В.М. Сідаровічам на цэлы 
жнівень адпраўляецца ў вёску пад 
назвай Бурдонг, дзе размешчаны 
велізарны археалагічны помнік 
часоў перасялення народаў (VI-
VII стст.). Экспедыцыя ўключае 
ў сябе таксама і студэнтаў 

Універсітэта Лодзі, Варшаўскага 
універсітэта. Раскопкі там пра-
водзяцца ўжо некалькі гадоў пад 
кіраўніцтвам археолага Міраслава 
Рудніцкага.

Праца стандартная, амаль як і 
на археалагічнай практыцы ў 
Беларусі. Дзякуючы сумесным 
намаганням, у мінулым годзе 
была атрымана вялікая колькасць 
артэфактаў, пераважна вырабаў 
з бронзы і жалеза. На месца рас-
копак нават прыязджала прэса і 
вынікі работ былі апублікаваныя ў 
польскім часопісе. 

На выходныя, традыцыйна,  пра-
дугледжана экскурсійная прагра-
ма па такіх гарадах як Ольштын, 
Торунь, Гданьск. Можна было 
акунуцца ў прахалоднае мора, 
агледзець славутасці старых мя-
стэчак. 

У 2015 годзе запланаваныя 
раскопкі таго ж помніка. У дад-
зеным выпадку гэта добрая маг-
чымасць пагутарыць на поль-
скай мове, папрактыкавацца ў 
археалагічнай дзейнасці і проста 
адпачыць.

Раскопкі ў Польшчы

 Іван Прыстаўка
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Дазвольце я выскажуся выраз-
ам са знакамітага серыяла, 

але зіма ў гэтым годзе значна за-
цягнулася. Душа ўжо даўно чакае 
свята, так, каб свет закруціўся ў 
віхуру карнавалу, шуму, смеласці 
і весялосці. На майскія выход-
ныя гэта стала магчымым. Мінск 
пераўтварыўся ў горад грацыі і 
пластыкі, бо ў нас праходзіць 
Чэмпіянат Еўропы па мастацкай 
гімнастыцы. Да таго ж жыхары і 
госці сталіцы змаглі пазнаёміцца з 
тэатральнай дзейнасцю. Менавіта, 
з вулічнымі тэатрамі. 

Месца дзеяння: раён Нямігі. Час: 
1 – 3 траўня. Колькасць пляцовак: 
4. Удзельнікі: прафесійныя і на-
родныя тэатры, творчыя гурты. 

Усё пачалося ўвечары 1 траўня 
з адкрыцця Мінскага форума 
вулічных тэатраў. Гэта ўжо трэці, 
і кожны новы Форум збірае ўсё 
больш і больш удзельнікаў і 
гледачоў.

На майскія выходныя Верхні горад 
пераўтварыўся ў сапраўдны кар-
навал. Тут былі тэатры з Беларусі, 
Расіі, Польшчы, Францыі і Мал-
довы. І нездарма Форум пачаўся з 
карнавальнага шэсця. 

На працягу трох дзён мастакі 
цырка і тэатра дэманстравалі 
майстэрства: танчылі, паказвалі 
пантамімы, выконвалі 
гімнастычныя нумары. Упершы-
ню ў Форуме ўдзельнічалі арты-
сты французскага цырка Жуля 
Верна, якія скарылі публіку сваімі 
акрабатычнымі здольнасцямі.

Разнастайнымі былі не толькі 
творчыя калектывы, але і гледа-
чы. Тут можна было сустрэць 
людзей розных узростаў, заняткаў 
і нацыянальнасцей. Але ўсіх іх 
аб’ядноўвалі святочны настрой, 
жаданне пабачыць яскравы вы-
ступ. 

Не пакінулі па-за ўвагаю мера-
прыемства і студэнты нашага 

факультэта. Якія ў іх уражанні? 
Што засталося ў памяці? У по-
шуках адказаў на гэтыя пытанні 
я звярнулася да Дзяніса Пархаца 
(магістрант):

— Было прыемна бачыць, 
што фестываль развіваецца. 
У параўнанні з мінулым годам 
колькасць гледачоў відавочна 
павялічылася. Часам было 
складана знайсці вольнае мес-
ца, каб паназіраць за паказам. 
Арганізатары падрыхтавалі 
цікавую і займальную праграму. 
Мноства імпрэзаў не падобных 
адна да адной, кожная мела сваю 
адметнасць. У перапынках паміж 
паказамі гледачоў забаўлялі «жы-
выя» статуі і музыкі.

Будзем спадзявацца, што акцёры 
яшчэ вернуцца да нас. Да новых 
сустрэч!

Карнавал тэатраў
ВОЛЬНЫ ЧАС

 Кацярына Дзегцярова
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Сотни женщин у стен Ленинграда

Сотни женщин у стен Ленинграда,
Сотни женщин у серой стены.

И может надежда − награда
В час устоявшей страны.

Час, минуты, недели,
И срок ожидания как год.
И в городе этом не пели − 

«Симфония жизни» не в счёт.
Но выжили там, устояли,

Хоть рушились планы, мосты.
Хоть фашисты стояли
И рушили рядом посты.
А сотни женщин ждали
Не знали, верили, шли…

Лешук В.

Імчыць вайна з гранатаю,
Анёламі праклятая,
Забытая, забітаю,
Да нас пантэрай прыткаю.

Даўно гарэла чырванню,
Даўно ірвала кулямі.
Сякла карэнні поўняю,
Людзей псавала гульнямі.

Куды ты мчыш нячыстая,
Навошта немашч вечная?
Дапамажы,Прачыстая
І Светлая сустрэчная.

І б’ём па-за свядомасцю
Мы ваўкалакаў існасці:
Мамоніча – маёмасці ,
Эрата – грэшнай пылкасці.

Не плачце продкі ў небесі.
Мы на зямлі каменнямі
Раскінулі свет памяці,
Забыўшы вас маленнямі.

Прабачце, што памерлі вы.
Прабачце, вы не вечныя.
І с памяці знікаюць сны.
Спрадвечна.Вы не вечныя!

Васільева В.
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N I K A 
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

Маё вітанне, спадарства! Вясна ў самым зеніце, курсавыя абаронены і самы час уздыхнуць 
крыху спакайней.  Лагоднае сонейка налаштоўвае на пазітыўныя думкі і кліча гуляць на 

свежым паветры. Не забываю і я ўнесці сваю лепту ў Ваш цудоўны настрой, таму прапаную 
чарговую падборку камічных выказванняў нашых любімых выкладчыкаў.

Сосна У.А.:
— Гісторыя Беларусі перыяду Рэчы Паспалітай вывучана 

мала, таму трэці том «Гісторыі Беларусі» меншы, чым другі ці 
чацверты.

— Беларусь не маленькая!!!
***

Максімчык А.М.:
— Это был 16 век - попахивало гуманизмом.

— В архиве - это как на рыбалке!
***

Яршова В.І.:
— Молодой человек, вы должны были подготовиться к се-

минарскому занятию! А побалаболить могут и сантехники в 
ЖЭСе!

Спадзяюся, Вам спадабалася.
 Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за 
выкладчыкамі і студэнтамі  на маю электронную  скры-

ню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!

Егарэйчанка А.А.:
— Вы - историки, я - археолог! Подсказывай мне!

***
Кошалева Н.У.:

— Хетты упаковывают чемоданы и уходят в зону Восточ-
ного Средиземноморья.

— А завтра я вам зачитаю потрясающие заговоры против 
насекомых!

***
Малюгін А.І.:

— Китайцы подделывали все гораздо раньше, чем стали 
подделывать Адидас.

***
Каун С.Б.:

— Вот зря Транята пошел мыться в баню с конюхами 
Миндовга.

Кушнір А.І.:
— Тема - «Третья Мировая война. Пункт 1: Как построить 

дом».
Літвіноўскі І.Ф.:

— Когда я говорю, что американские поставки по ленд-
лизу посадили советскую армию на колеса, то студенты 

обычно неправильно меня понимают.
***

Назаранка А.М. (на абароне курсавых работ):
— Вам в список литературы необходимо включить толко-

вый словарь.
***

Рыбакоў А.Е.:
Посмотрите на кого-нибудь умного, на меня, например.

***
Сініца В.І.:

Играл незначительную роль в государстве. Он умер.

КЛІА


