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ГАЗЕТА ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ

Яўгенія ПРАКАПЧУКИван Семенович РОВДО,
декан Филологического факультета БГУ

Я іду па чужых слядах,
Углядаюся ў рысы твараў.
Я шукаю цябе ў вачах
Пацямнелых дамоў бульвараў.

Адчуваю тваё цяпло,
І здаецца, што чую подых.
Ты глядзіш на мяне праз шкло
І знікаеш у ім жа. Шкода.

Я спрабую пачуць цябе
У пустым мармытанні ветру.
Я ў блуканне іду глыбей,
Захлынаюся ў самых нетрах.

Я шукаю цябе, а ты
Не жадаеш мне даць  
збаўлення.
Я пішу да цябе лісты.
Я чакаю цябе, натхненне…

В ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ
«Филология – это высшая форма гуманитарного знания, форма, 

соединительная для всех гуманитарных наук». 
Д. С. Лихачев

Филология – это далеко не только лингвистика и литературоведение. Это глу-
бокие знания о тексте в самом широком смысле этого слова. Знания, позволя-
ющие быть специалистом в области создания и редактирования литературных, 
публицистических, компьютерных текстов, в области исследования устных и 
письменных текстов в лингвокриминалистике, рекламе. Без всякого преувели-
чения можно утверждать, что филология лежит в основе человеческой культуры.

Филологический факультет БГУ сегодня позволяет получить основательные 
знания, дающие возможность работать практически во всех сферах гуманитар-
ной деятельности человека. Это и учреждения системы образования, и средства 
массовой информации, издательства, музеи, рекламные агентства, организации, 
занимающиеся разработкой и использованием компьютерных технологий, на-
учные учреждения, другие организации государственной и частной формы соб-
ственности.

Кроме специальных знаний, мы предлагаем студентам много различных меро-
приятий, способствующих развитию таланта в области танца, пения, ораторского 
мастерства.

Ждем у себя на факультете как тех, кто уже что-то знает о филологии (углубим 
ваши знания), так и тех, кто не знает (научим)!
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СЛАЎНАЯ ГІСТОРЫЯ –   ДЗЕНЬ СЁННЯШНІ
Кожны дзень чалавек стварае гісторыю: маленькі крок, прамоўленае слоўца, добры ўчынак… 
Ёсць тыя, хто пакідае найбольш яскравы і адметны след пасля сябе. Такіх людзей мы 
называем знакамітымі і выбітнымі.
Для слаўнай гісторыі філалагічнага факультэта вельмі значнымі асобамі, якімі павінен 
ганарыцца кожны філфакавец, з’яўляюцца таленавітыя пісьменнікі Беларусі: Генадзь 
Бураўкін, Алесь Адамовіч, Васіль Зуёнак, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, 
Іван Навуменка, Алег Лойка і іншыя вядомыя выпускнікі Філалагічнага факультэта БДУ.
Мы ведаем нашу гісторыю і ганарымся ёй! 

«Рабі дабро! Хоць нават коштам
Апошніх сіл, апошніх мук.

І не пытай: каму? завошта?
Рабі – без просьбаў і прынук!» 

Ніл Гілевіч

Скончыў БДУ у 1956 годзе.

«Мы з вамі, маладыя сябры, людзі 
розных эпох, – звычайна заяўляў 

стары настаўнік. – Мае жыццё-
выя прынцыпы не падыдуць для 

вас. У вас ёсць нешта новае, чаго 
не ведала маё пакаленне. Мне ўжо 
цяжка дагнаць вас і нават цяжка 

вас добра разумець. Але ў нас з вамі 
ёсць адна такая рэч, якую нельга 

адабраць ні ад вас, ні ад мяне. Гэта 
наша Радзіма. Беражыце яе чэсць, 

нясіце яе славу наперад».
Іван Навуменка 

Скончыў БДУ у 1950 годзе.

«Я шчасны, што сынам
Быць гэтай зямлi

Мне лёсам наканавана».
Рыгор Барадулін

Скончыў БДУ у 1959 годзе.

Хто ты, выпускнік філфака?
Якое значэнне ў жыцці былых студэнтаў мае філалагічны факультэт?

УЛАДЗІМІР АДАМУШКА, ДЫРЭКТАР 
ДЭПАРТАМЕНТА ПА АРХІВАХ І 
СПРАВАВОДСТВУ МІНІСТЭРСТВА 
ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, 
КАНДЫДАТ НАВУК, ДАЦЭНТ, 
ЛАЎРЭАТ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРЭМІІ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, КАВАЛЕР 
ОРДЭНАЎ ДРУЖБЫ НАРОДАЎ І 
ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ, ВЫПУСКНІК 
1973 ГОДА.

– Тут я загартаваўся, пасталеў, узмужнеў, паразумнеў. 
Тут я спазнаў сапраўднае студэнцкае брацтва, аса-
бліва праз удзел у студэнцкім будаўнічым атрадзе, дзе 
зразумеў, хто ёсць хто.

Тут я знайшоў сваё каханне і нясу яго больш за со-
рак гадоў, цяпер ужо любуючыся сваімі ўнучкамі.

Тут я ўключыўся ў грамадскае жыццё факультэта і 
ўніверсітэта. Гэта адыграла вялікую ролю ў маім далей-
шым прафесійным росце, не дае расслабляцца і цяпер.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШАНЕЦ, 
ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, 
ПРАФЕСАР, ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭНТ 
НАН БЕЛАРУСІ, СТАРШЫНЯ 
МІЖНАРОДНАГА КАМІТЭТА 
СЛАВІСТАЎ (2008 – 2013), СТАРШЫНЯ 
БЕЛАРУСКАГА КАМІТЭТА СЛАВІСТАЎ, 
ВЫПУСКНІК 1977 ГОДА.

ІВАН ЯКАЎЛЕВІЧ НАВУМЕНКА

НІЛ СЫМОНАВІЧ ГІЛЕВІЧ
РЫГОР ІВАНАВІЧ БАРАДУЛІН
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СЛАЎНАЯ ГІСТОРЫЯ –   ДЗЕНЬ СЁННЯШНІ
– Паступленне ў 1972 годзе на філалагічны факультэт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта не толькі стала 
вызначальнай падзеяй на шляху майго адукацыйнага 
ўдасканалення, але і вызначыла ўвесь далейшы жыц-
цёвы і прафесійны шлях.

Само студэнцкае жыццё запомнілася многім. Гэта 
і пераезд з маленькай вёскі ў сталіцу. Гэта студэнц-
кі інтэрнат і добрае сяброўства. Гэта і рамантыка бу-
даўнічых атрадаў. Але самае галоўнае – гэта сам пра-
цэс навучання. Безумоўна, вучоба ў ВНУ, адносіны да 
яе ў многім залежаць ад асоб выкладчыкаў. У гэтым 
сэнсе мне, як і ўсяму нашаму курсу, вельмі пашанца-
вала. У нас былі цудоўныя выкладчыкі-моваведы, якія 
не толькі далі добрыя прафесійныя веды, але і пры-
вілі любоў да лінгвістычнай навукі. Гэта перш за ўсё 
прафесары Барыс Юсцінавіч Норман, Адам Яўгенавіч 
Супрун, Міхаіл Гапеевіч Булахаў, Алена Іванаўна 
Яновіч, Ніна Барысаўна Мячкоўская, Павел Паўлавіч 
Шуба, дацэнты Людміла Аляксандраўна Шаўчэнка, 
Іван Антонавіч Карабань і многія іншыя. Гэта таксама 
і выкладчыкі беларускай мовы – дацэнты Уладзімір 
Міхайлавіч Лазоўскі і Зінаіда Браніславаўна Вара-
новіч, якія запомніліся не толькі сваім прафесіяналіз-
мам, але і сапраўднай любоўю да беларускай мовы. 

Самае ж галоўнае – вучоба на філалагічным факуль-
тэце БДУ стала тым вызначальным фактарам, які на-
заўсёды звязаў мой лёс і маё жыццё з беларускай мовай 
і беларускім мовазнаўствам, якім я ўвесь час стараюся 
служыць па меры маіх сіл і якія дазволілі мне ў поўнай 
меры рэалізаваць свой творчы патэнцыял і адчуваць 
задавальненне ад зробленага на гэтай ніве.

СЯРГЕЙ ВАЖНІК, ДЫРЭКТАР 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА 
АДУКАЦЫІ, КАНДЫДАТ 
ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ, 
ВЫПУСКНІК 1996 ГОДА.
– Філфак БДУ у маім жыцці 
гэта не проста альма-матэр 
і не проста месца актуаль-
най працы. Як некалі слушна 

заўважыў класік, кожны чалавек носіць сваё неба з са-
бой... Дык вось філфак для мяне – гэта тое самае неба 
ва ўсіх сэнсах. Яно заўсёды са мной – у думках, душы 
і сэрцы. Лепшыя гады жыцця прайшлі і праходзяць 
на філфаку. Пад знакам творчасці. За што я і ўдзячны 
роднаму факультэту!

ЕЛЕНА МАРЦУЛЕВИЧ (КЕВЛЮК), 
НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
БГУ, ВЫПУСКНИЦА 2000 ГОДА.
– Для меня филологический 
факультет БГУ – это прочный 
фундамент успешной профес-

сиональной деятельности. Уверена, что меня поддер-
жат многие наши выпускники-филологи. Филологи-
ческий факультет стал в моей жизни путеводителем 
в профессию, требующую фундаментальных знаний, 
широкого кругозора и, несомненно, языковой культу-
ры. Факультету безмерно благодарна за приобретен-
ные здесь навыки правильно анализировать, обоб-
щать, исследовать и прогнозировать. Это те качества, 
которые необходимы для управленческой и практиче-
ской деятельности.

Утверждаю: филфак – самый интеллектуально бо-
гатый факультет БГУ! Очень часто вспоминаю особую 
атмосферу факультета, пронизанную необъяснимой 
одухотворенностью, утонченностью и изысканностью. 
Ее создание принадлежит нашим преподавателям – ис-
тинным белорусским эрудитам и интеллигентам.

ДЗІЯНА ДАРАЖОК, 
КІРАЎНІК МІЖНАРОДНАГА 
АДДЗЕЛА НАЦЫЯНАЛЬНАГА 
АКАДЭМІЧНАГА ТЭАТРА ІМЯ ЯНКІ 
КУПАЛЫ, ВЫПУСКНІЦА  
2009 ГОДА. 
– Філфак з’явіўся ў маім жыц-
ці нечакана, разам з дыпломам 
алімпіяды «Абітурыент БДУ» і 

пытаннем Алены Яўгенаўны Долбік: «Вы прыйдзеце 
да нас вучыцца?». Адказ «так» быў маім першым сама-
стойным выбарам. Я не стала выбітным навукоўцам: 
геній месца хоць і не адразу, але лёгка адпусціў мяне 
на волю. Зараз паміж мной і альма-матэр сем год асоб-
нага жыцця, некалькі недачытаных спісаў літаратуры і 
200 метраў уніз па вуліцы Карла Маркса – адлегласць, 
якой аказалася дастаткова для ўзнікнення лёгкай на-
стальгіі па часах адкрыцця гісторыі беларускай літа-
ратуры, па лекцыях Паўла Навуменкі і Таццяны Рамзы 
і па палёце юнацкай думкі ў час працы над дыпломам.

ДМИТРИЙ ГЕРЧИКОВ, 
ЖУРНАЛИСТ, СПОРТИВНЫЙ 
КОММЕНТАТОР ТЕЛЕКАНАЛА 
«БЕЛАРУСЬ 5», ВЫПУСКНИК  
2007 ГОДА.
– Филфак (и для меня, и для лю-
бого парня) – это школа жизни, 
после которой, наверное, уже 
никакие вызовы и экстремаль-

ные ситуации не страшны. После пяти лет здесь готов 
к самым неожиданным поворотам в быту, работе и от-
ношениях. Отдельное спасибо факультету за кругозор: 
думаю, база, заложенная здесь, будет вызывать зависть 
друзей и коллег вплоть до старости лет. И, конечно, бла-
годарен людям, которые окружали меня на протяжении 
обучения. Со многими преподавателями по окончании 
вуза остаюсь в теплых отношениях по сей день.
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РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА 
НА ПРАВАХ УНУТРАНАГА 
КАРЫСТАННЯ 
(БЯСПЛАТНА)СЛ    ВА

СУСТРЭНЕМСЯ НА ФІЛФАКУ
Прывітанне, сябар! Мы 
будзем вельмі рады бачыць 
цябе на нашым факультэце і з 
задавальненнем прымем у вялікую 
і дружную філалагічную сям’ю! У 
цябе ўсё абавязкова атрымаецца, а 
мы ў гэтым табе дапаможам!

Hallo, unser zukunftiger Student! 
Philologische Fakultät wartet auf 
dich, und wir hoffen, dass du unsere 
große phililigische Familie beitreten 
wirst. Bleib ruhig und alles wird gut! 
Bis bald!

Zdravíme Ťa, náš budúci študent! 
Vyberáš si svoju budúcu profesiu? 
Chcel by si sa za pomoci našich 
vynikajúcich pedagógov naučiť nový 
cudzí jazyk? Tak to by si sa mal 
rozhodne pridať do našej filologickej 
rodiny! Radi Ťa v nej privítame.

Hello, our future student! No 
matter whether you have doubts 
about your profession's choice or 
you have already decided to enter 
our philological family, you are 
welcome! We are waiting for you. 
Keep calm and join us!

Вітаємо, дорогий друже! Бажаєш 
пізнайомитись зі співучою мовою, 
давніми звичаями, героїчною 
історією нашою південною 
сусідки? Білорусько-українська 
філологія чекає саме на тебе!

Здравейте, абсолвенти! Искате 
ли да следвате в най-добър 
университет, най-страхотен 
факултет и да научите различни 
езици? Тогава елате при нас! Ще се 
радваме да Ви видим!

Ti salutiamo, il nostro prossimo 
studente! Benvenuti alla facolta’ 
filologica! Ti aspettiamo! Ti riuscira’ 
bene tutto!

亲爱的留学生们！ 欢迎你们到百
大来学习！语文系是个有很多熟练
的老师们，有兴趣的大学生活，有
极好的言语实践的系。我们等候你
们来！

Bonjour, nos futurs étudiants! 
Bienvenue à la faculté de lettres! 
Étudier dans notre université - ce 
n’est pas seulement la possibilité 
d’apprendre des langues 
étrangères, mais aussi de trouver 
de nouveaux amis et passe-temps. 
Nous vous attendons! Gardez le 
calme et rejoignez-nous!

Здравствуй, абитуриент! 
Филологический факультет 
ждет тебя! Присоединяйся к 
нашей дружной факультетской 
семье. ДО ВСТРЕЧИ В 
СЕНТЯБРЕ!

ФРАНЦУЗСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ

АНГЛІЙСКАЯ ФІЛАЛОГІЯУКРАІНСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ


