
Вязынка — Радзіма выдатнага беларускага 
паэта Янкі Купалы. У друку Вязынка ўпершыню 
ўпамінаецца ў пачатку ХІХ стагоддзя. Людзі 
гавораць, што ў старадаўнія часы цякла тут 
шырокая рака, а каля хутара вязалі плыты 
— адсюль назва. Вучоныя сцвярджаюць, 
што калісьці тут было гарадзішча.
Археалагічныя даследаванні выявілі 

штрыхавую кераміку, камяні, на якіх дзёрлі 
крупы. Гэтыя рэчы належаць да ранняй 
культуры славян, таму Вязынку ўключылі ў 
спіс мясцовасцей, дзе адшуквалі славянскія 
старажытнасці.

ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Аб ёй мне баюць казкі-сны
Вясеннія праталіны,
І лесу шэлест верасны,
І ў полі дуб апалены.

Аб ёй мне будзіць успамін
На ліпе бусел клёкатам
І той стары амшалы тын,
Што лёг ля вёсак покатам;
 
І тое нуднае ягнят
Бляянне-зоў на пасьбішчы,
І крык вароніных грамад
На могілкавым кладзьбішчы.
 
І ў белы дзень і чорну ноч
Я ўсцяж раблю агледзіны,
Ці гэты скарб не збрыў дзе проч,
Ці трутнем ён не з’едзены.
 
Нашу яго ў жывой душы,
Як вечны светач-полымя,
Што сярод цемры і глушы
Мне свеціць між вандоламі.
 
Жыве з ім дум маіх сям’я
І сніць з ім сны нязводныя...
Завецца ж спадчына мая
Ўсяго Старонкай Роднаю.

Янка КУПАЛА

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ
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За трыццаць восем кіламетраў 
ад сталіцы знаходзіцца цудоўнае 
месца, якое штогод збірае маладых, 
актыўных, ініцыятыўных юнакоў і 
дзяўчат.
Гэта вёсачка Вязынка ў 
Маладзечанскім раёне — калыска 
Песняра Беларусі Івана Дамінікавіча 
Луцэвіча, вядомага нам пад 
псеўданімам Янка Купала.

Напрыканцы вясны студэнты 
філфака разам з навучэнцамі 
іншых факультэтаў БДУ едуць у 
Вязынку для таго, каб ушанаваць 
памяць паэта, пабавіць час 
у коле сяброў, паслухаць 
вершы, натхніцца цудоўнымі 
краявідамі, наталіцца свежым, 
зусім не падобным да сталічнага, 
паветрам — адным словам, 
адпачыць целам і душой.
Можна з упэўненасцю сказаць, 

што турзлёт у Вязынцы — 
гэта свята паэзіі, маладосці, 
выдатнага настрою. Калісьці, 
у далёкім 1976-м, студэнты 
філфака ўпершыню наведалі 
куточак, які падараваў Беларусі 
адну з самых яркіх зорак на 
літаратурных нябёсах. Цікава, 
як ладзілася Вязынка ў тыя 
часы? Чым адрознівалася ад 
цяперашняй?
Адным з «піянераў» турзлёту 

ў Вязынцы быў Уладзімір 

Георгіевіч Кароткі, тады 
яшчэ студэнт, цяпер — адзін 
з паважаных у філалагічнай 
супольнасці людзей, вопытны 
педагог і дасведчаны навукоўца, 
які ўжо шмат гадоў працуе на 
карысць нашага факультэта. 
Мы запыталіся ва Уладзіміра 
Георгіевіча: а якой была яго 
першая Вязынка? Ён ахвотна 
падзяліўся з намі сваімі 
ўспамінамі.

«Мы чакалі Вязынку з 
нецярпеннем. Свята было 
прымеркавана да Дня філолага, 
які адзначаецца пад канец мая. 
І тады, калі ў нас яшчэ не было 
такога мерапрыемства, мы з 
зайздрасцю пазіралі на нашых 
студэнтаў-калег — фізікаў, 
хімікаў, матэматыкаў, у якіх 
такія турзлёты існавалі, а потым
падумалі: а чаму б і нам не 

стварыць нешта падобнае, і 
нават лепшае?
Па-першае, варта адзначыць, 

што тагачасная Вязынка 
арганізоўвалася камсамолам 
і прадстаўнікамі студэнцкіх 
будаўнічых атрадаў. Гэта 
была сустрэча камсамольцаў, 
прытым, як і цяпер, не толькі 
філолагаў, але і навучэнцаў з 
іншых факультэтаў. Такі вось 
мікс з “фізікаў” і “лірыкаў”.
Насамрэч, на нас ляжала 

вялікая адказнасць — трэба было 
годна паказаць свой факультэт, 
правесці мерапрыемства на 

высокім ўрозні, таму ставіліся 
да арганізацыі вельмі адказна, на 
працягу доўгага часу рыхтавалі 
газеты, вершы (уласныя 
альбо вядомых паэтаў), пісалі 
сцэнарыі нумароў і рабілі іх 
пастаноўку. Кожная акадэмічная 
група павінна была прадставіць 
сваю газету, прысвечаную паэзіі 
і студэнцкаму жыццю.

Пакаленні мяняюцца, 
традыцыі рэфармуюцца, 
але ёсць нешта такое, што 
было, ёсць і будзе. Любая 
Вязынка, цяперашняя ці 
саракагадовай даўнасці, — 
гэта феерыя паэзіі, натхнення, 
маладосці. А яшчэ дрэвы! Такія 
ж самыя дрэвы, як і ў 76-м!..»
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З чым асацыіруецца Вязынка? 
У першую чаргу, несумненна, з 
нашым славутым суайчыннікам 
Янкам Купалам. Таксама з 
памяццю пра свае карані, 
з паэзіяй, з неверагоднай 
прыродай, пад уплывам якой 
цяжка не стаць «рыфмаплётам». 
З пахам вогнішча, духмянай 
кашы, з песнямі пад гітару — 
усё гэта складнікі студэнцтва, 
лепшага перыяду ў жыцці 
чалавека, калі, здаецца, не існуе 
нічога немагчымага, варта толькі 
захацець — і можна ажыццявіць 
усе планы і задумы!
Для студэнтаў Вязынка 

— гэта яшчэ і магчымасць 
весела правесці час з сябрамі і 
выкладчыкамі. Дзе яшчэ, як не 
на радзіме Івана Дамінікавіча, 
можна пачаставацца знакамітай 
смачнай кашай ад дэкана? З года 
ў год Іван Сямёнавіч Роўда, як 
сапраўдны бацька, клапоціцца 
пра студэнтаў, сваіх дзяцей, якіх 
абавязкова трэба пачаставаць 
фірмовай стравай — грэчневай 
кашай на прыродзе. Смачней 
толькі бліны матулі дома.
Толькі тут, у Вязынцы, дзяўчаты 

могуць знайсці сабе сапраўдную 
мужчынскую падтрымку. 
Хлопцы з ваеннага факультэта 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
авіяцыі не даюць ім засумаваць. 
Цікавыя знаёмствы, размовы, 
валейбол, футбол — гэта 
ўсё дазваляе студэнтам па-
сапраўднаму адпачыць, знайсці 
сяброў і нават каханне.
Але ж футбол зноўку не 

абыходзіцца без дэкана! 
Знакаміты «пенальці дэкану» 
спрабавалі забіць нават самыя 
сарамлівыя. Сапраўды! Дзе яшчэ 
такое можна пабачыць і зрабіць, 
як не на радзіме Купалы? Але 
варта ведаць, што з часам Іван 
Сямёнавіч толькі ўмацоўвае свае 
галкіперскія пазіцыі, і забіць 
жаданы гол атрымліваецца 
далёка не ў кожнага. 
Пагуляўшы ў футбол, дзяўчаты 

з хлопцамі аб’ядноўваюцца ў 
каманды, каб прайсці пікеты, 
падрыхтаваныя студэнцкім 
актывам. Заданні на спрыт, на 
логіку, на веды, на фізічную 
трываласць — ўсё гэта абуджае 
сапраўдны спартыўны азарт. 
Але пераможцамі бываюць не 
ўсе: хтосьці заўсёды бывае на 
крок наперадзе.
Парнас збірае самых моцных, 

не дае студэнтам сумаваць і 
марна бавіць час.
Тут падзеі, тут кіпіць жыццё, 

тут адчуваецца фізічны дух і 
нязломная сіла сяброўства і 
любові.
Вязынка — месца, дзе 

нараджаюцца цудоўныя пачуцці. 
Калі ступаеш на гэтую зямлю, 
адразу бачыш тое, што калісьці 
бачыў Купала, ходзіш там, 
дзе блукаў Пясняр у пошуках 
натхнення, нават удыхаеш 
паветра, якое, магчыма, некалі 
даўно ап’яняла мастака падчас 
працы на прыродзе, размоў з 
сябрамі, напісання твораў. Гэта 
адчувае кожны наш студэнт, які 
прыязджае аддаць даніну памяці 
Янку Купалу, яго творчасці, 
нацыянальнай культуры. 

Ілона АДАМОВІЧ
Надзея ДЗЯМІДКА

Фота Анастасіі ШПАРТАВАЙ
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Часта ў філфакаўца запытваюцца: «Чаму іншыя факуль-
тэты святкуюць свой дзень нараджэння, а філалагіч-
ны — не?» Справа ў тым, что наш філфак — факультэт 
летні, нарадзіўся ён 21 ліпеня. Менавіта таму «Вязынку» 
і лічаць святкаваннем дня нараджэння філалагічнага 
факультэта.

1-й куплет: 
Вы каждый день ему глядите вслед, 
Вам встретиться с филологом не ново.
Он слишком просто ходит по земле,
Великий Прометей живого слова.

Припев: 
Когда над Вавилоном грянул гром
И боги все наречия смешали,
Он лишь один занялся языком,
Чтоб мы теперь друг друга понимали.

2-й куплет:
Мы вам напомним, если кто забыл,
Смири гордыню, физик, математик,
Но что бы ты великое открыл,
Не зная даже правила грамматик.

Припев.

3-й куплет:
Филолог там, где край земли горит,
Филолог рядом, мир ему обязан.
Немного тем, что древность говорит,
Немного тем, что существует разум.

Припев.

ГИМН 
ВЯЗЫНКИ

ГІМН 
ФІЛФАКА
1-шы куплет:
Вясёлы гоман ля праспекта,
Каштанаў лісце пад нагой.
Агні ў вокнах факультэта,
Усё знаёма нам з табой.

Прыпеў:
БДУ і філфак, не забыцца ніяк,
З летуценняў і сноў ён вяртаецца зноў.
БДУ і філфак, як у моры маяк,
І праз 20 гадоў ён збірае сяброў.
І праз 30 гадоў ён збірае сяброў.

2-гі куплет:
Зялёны сквер і шум фантана,
Блакіт нябёс над галавой.
Сустрэчы першыя каханых,
Усё знаёма нам з табой.

Прыпеў.

3-ці куплет:
Сюдой на лекцыі спяшалі,
Ды здаў экзамен кожны свой.
Дарогі лёсу і скрыжалі,
Усё знаёма нам з табой...

Прыпеў.
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