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Дзён нік пер ша курс ні цыДзён нік пер ша курс ні цы

24/12/13
...Пра чну ла ся ра на. Па да ро зе ва ўні вер-

сі тэт на бы ваю «Звяз ду» з «Чыр вон кай». Так 
не цяр пе ла ся па гля дзець, ці на дру ка ва лі мой 
ма тэ ры ял! Дзень скла даў ся толь кі з дзвюх дыс-
цып лін. На пер шай бы ла кант роль ная па тэ ме 
«Фа не ты ка». Да ча го ж я не люб лю яе яшчэ 
са шко лы!..

...Збі раю рэ чы ў сум ку. Кі та ян кі па зайз дрос-
ці лі, што па еду да моў.

30/12/13
Вяр та ем ся ў Мінск. Сён ня да дат ко выя за-

ня ткі па рус кай мо ве — трэ цяй па рай. Гру па ў 
поў ным скла дзе бы ла ўжо пе рад дру гой. Та кое 
не час та зда ра ец ца. Да ўні вер сі тэ та мя не пад-
вёз та та, і так атры ма ла ся, што пас ля за ня ткаў 
я мя ня ла ко ла аў та ма бі ля. З'я ва нар маль ная, 
але, на пэў на, не для кож най дзяў чы ны...

02/01/14
Ка ля ін тэр на та ка ле нам «апра ба ва ла» лёд. 

Каў за ну ла ся па ім па звыч цы, ды яшчэ і з да-
рож най сум кай... І за кон зям но га пры цяг нен ня 
не пры му сіў ся бе ча каць — вы пус ці-
ла з рук ноў тбук. На пер шы по гляд 
ён здаў ся «жы вым», але я ад ра зу ча-
мусь ці зда га да ла ся, на што пой дзе 
сты пен дыя. Па лом ка бы ла...

05/01/14
Заўт ра пер шы эк за мен — «Эка-

но мі ка». Ужо трэ ці дзень за пар з ёю 
зма га ю ся. Стан та кі, што хо чац ца 
пла каць. Як раз да ча су мая чар га 
дзя жу рыць па бло ку. Ка лі нер вы зда-
юць — змя няю дзей насць.

Ма ру пра чнуц ца 25 сту дзе ня з усі-
мі зда дзе ны мі іс пы та мі. Эх...

06/01/14
Не та кія і страш ныя тыя іс пы ты, 

як ча кан не іх вы ні каў. Час з 8.30 да 
17.30 пра вя лі ва ўні вер сі тэ це. З іх 
толь кі дзве га дзі ны пай шлі на сам 
эк за мен. Па спе лі па ся дзець, па ха-
дзіць, па гу ляць у «но гі», сха дзіць на 
кан суль та цыю... Мая ад зна ка — ста-

ноў чая. Ка мень з плеч. Пад лі чы ла — сён ня 
зда ва ла 21-ы і 22-і эк за ме ны ў ма ім жыц ці. 
Не ве ра год на. Доў га ча ка ны ад па чы нак. Сон, 
які заў сё ды да па ма гае пас ля іс пы таў, не пры-
хо дзіў...

07/01/14
Су сед кі ста лі ці шэй шы мі, менш да куч лі вы мі 

і, зда ец ца, ра зу ме юць, чым быў вы клі ка ны мой 
гнеў не каль кі дзён та му (на рэш це!). Так, яны 
доб рыя, вя сё лыя, але пры бі раць кух ню (і не 
толь кі яе) пас ля ся бе звыч кі не ма юць...

08/01/14
Зваць «ха ля ву» на пя рэ дад ні эк за ме ну ў 

00.00 і атры маць над зею на лёг кі бі лет, і да-
даць ве ры ў свае сі лы — сту дэнц кая за вя-
дзён ка. На ват праз за чы не нае вак но чу ваць. 
Усмі ха ю ся...

10/01/14
Эк за мен. Пер шыя слё зы. Вось гэ та га не 

ча ка ла зу сім. Ну, на пэў на, та кое пра ві ла: ву-
чы ўсе пы тан ні, ні чо га не пра пус кай. Бо ка лі 
ты пра пус ціш, ме на ві та на тое і да вя дзец ца 

ад каз ваць. Злу ю ся толь кі на ся бе. Дзень не 
пры нёс ні чо га доб ра га і па зі тыў на га. Сон, толь-
кі ён ра туе.

15/01/14
Збі ла ся з рэ жы му. Кні гі за ха пі лі так, што 

ча су не за ўва жа ла. Да та го ж трэ ба коль кі 
га дзін ад па чыць пе рад па хо дам у рэ дак цыю. 
І не пра спаць.

У рэ дак цыі «Чыр вон кі» спа да ба ла ся. І цеп-
лы ня, з якой мя не су стрэ лі, на ват за сму ча ла. 
Шмат па зі тыў ных эмо цый. Ха це ла ся тва рыць. 
Пра ана лі за ва ла ўсё, ця пер ду маю, што ска за-
ла б ін шае.

...То ні чо га, то ўсё ад ра зу. Пер шыя па-
клон ні кі. «Доб ры дзень! Пра чы та ла ваш 
ар ты кул. Ду маю, што з ва мі бу дзе ці ка ва 
па гу та рыць». Пры ем на, што лю дзей ней кім 
чы нам кра нае.

Ве ча рам да па ма га ла Чжу Чжу і Лі лі Бо (так 
за вуць ма іх су се дак) з вы ка нан нем прак ты ка-
ван няў па рус кай мо ве. Гэ та ўжо са мо са бой, 
як част ка жыц ця.

16/01/14
Не ра зу мею, што за кні га. Да 

та го мя не ва біць, што ада рвац-
ца амаль не маг чы ма. Раз дзел за 
раз дзе лам. Ра нак. Ка ля 5 га дзін. 
Во чы злі па юц ца.

Пры еха лі су сед кі па бло ку. 
Ні ко лі не бы ла ім так ра да. Пры-
чы на: кі тай скай мо вы апош нім 
ча сам бы ло для мя не за шмат.

17/01/14
Чыс ты па кой, па ра дак на па-

лі чках і смач ны абед. Усё так 
спраў на ро біц ца, толь кі б не раз-
горт ваць кан спек ты і не ву чыць. 

Блі жэй да ве ча ра пры му сі ла ся бе прай сці ся 
па эк за ме на цый ных пы тан нях (бе ла рус ка моў-
ныя тэкс ты). Вы кон ваю рас клад: 20 хві лін ву чу, 
10 ад па чы ваю.

20/01/14
Ра ні цай вы пад ко ва мой бу дзіль нік па бу дзіў 

су се дак. За па лі ла свят ло над імі. Уся го на 5 хві-
лін! А по тым я здзіў ля ю ся, ча му яны больш 
не ву чаць мя не кі тай скай мо ве?

Упер шы ню за ўвесь час се сіі іш ла на 
іс пы ты з доб рым на стро ем і «све жай» га-
ла вой.

Вось дык па шан ца ва ла! Для мно гіх гэ тае 
пы тан не — цяж кае, для не ка то рых — прос-
тае. Вы цяг ну ла бі лет, атры ма ла прак тыч-
нае за дан не і... «Ка му асаб лі вас ці гу ку?» 
Мне! «Ка му фа не ты ку і фа не мы?» Мне! 
«Ка му транс крып цыю?» Мне-мне-мне!

21/01/14
Тры дыс цып лі ны — тры дні. На рэш це 

пры звы ча і ла ся да тэм пу се сіі, і раз мер ка-
ван не ча су ця пер — не праб ле ма. Ве ча рам 

аба вяз ко вая пра гул ка, і не мае роз ні цы, 
якое на двор'е.

Па сне да лі з су сед ка мі. Не ду ма ла, 
што блі ны, на чы не ныя кан сер ва ва ны мі 
агур ка мі, па се ра ва най морк вай і сы-
рам, мо гуць быць та кі мі смач ны мі.

22/01/14
Ад чу ваю, што се сія мя не па кры се 

«з'я дае». Доў гі сон, сла басць, раз-
драж няль насць... За сы наю, чы та ю чы 
фі ла со фію. Ад кры ваю пе да го гі ку, пі шу 
план-кан спект. Пе ра хо джу на псі ха ло-
гію і — за сы наю...

Да па ма гаю з прак ты ка ван ня мі кі та-
ян кам. Ужо дру гі ме сяц з імі, ней кія зру хі ёсць. І 
тут ад на з іх пы та ец ца: «What іs your name?»... 
(«Як ця бе за вуць?»)

24/01/14
Све жая га ла ва. Сон — тры га дзі ны. І не 

та му, што ву чы ла, а та му, што нер ва ва ла-
ся. Што ска заць, «мой» дзень. Се сія амаль 
за кры тая. Ад на пе ра зда ча. І ме на ві та той 

дыс цып лі ны, да якой рых-
та ва ла ся больш за ўсё. Ад-
чы ні ла дзве ры аў ды то рыі 
— і ўсё ні бы та вы па ры ла ся 
з га ла вы... На сты пен дыю 
асаб лі ва не раз ліч ва ла, а 
ця пер яе дак лад на не бу дзе. 
Шка да...

26/01/14
Пер ша курс ні кі прай шлі 

аб рад па свя чэн ня ў сту дэн-
ты. Ка лі ву чы ла ся ў ка ле-
джы, я не ад чу ва ла ся бе ні 
сту дэнт кай, ні пер ша курс ні-
цай. Ад нак ця пер ма гу ска-
заць, што гэ та са мая цяж кая 
се сія ў ма ім жыц ці. Зма га-
лі ся да апош ня га, па сяб ра-
ва лі і больш па лю бі лі ад но 
ад на го, і не толь кі гру пай, а 
цэ лым па то кам.

Ве ча рам сха дзі ла на кан-
цэрт ма ла дой гру пы «На зі-
раль нік». Апы ну ла ся ў не кім 
за гіп на ты за ва ным ста не. Усё 

б ні чо га, але ву чо ба не дрэм ле, і ма тэ ры ял 
трэ ба «штур ма ваць».

28/01/14
Усё, атры ма ла ся! Пай шла пер шай, па шчас-

ці ла з бі ле там, зда ла. За ста ла ся на не каль кі 
га дзін, каб пад тры маць ад на груп ні каў. З роз-
ных ба коў ідуць раз мо вы пра пе ра зда чы, у 
ка го коль кі.

30/01/14
Пад во джу вы ні кі. За тры тыд ні я зда ла 9 

іс пы таў, спі са ла ка ля 120 ста ро нак, пра чы та-
ла 6 кніг мас тац кай лі та ра ту ры, 15 кніг — па 
дыс цып лі нам, пра гле дзе ла ка ля 20 філь маў, 
пра спа ла ка ля 124 га дзін (з 504 маг чы мых), 
прай шла больш за 63 000 кро каў. Ця пер ад-
па чы ва ем.

12/02/14
...Па рас кла дзе — тры па ры анг лій скай. Ад-

чу ваю ся бе як вы ціс ну ты лі мон.
16/02/14
Усё ні як не ад ва жу ся сха дзіць у ба сейн. 

Ля но тай гэ та не на за ву, у мя не больш стра ху. 

Пла ваць не ўмею і, што са мае пры крае, не 
ха джу ву чыц ца.

24/02/14
Сюр пры заў не мен шае. Яны толь кі на бі ра-

юць аба ро ты. У на шай гру пе па паў нен не — 
но выя ад на груп ні кі. Тут ма гу ска заць на ступ-
нае — яны мя не пе ра сле ду юць гэ тыя ма ла дыя 
лю дзі з Кі тая.

10/03/14
Са лод ка га мно га не бы вае? Як вы свет лі ла-

ся, бы вае. Удзень хлоп цы з гру пы ар га ні за ва лі 
нам са лод кія па ся дзел кі. Ве ча рам сяб роў ка 
час туе тор там. Ні ку ды не дзец ца. Нель га так 
здзе ка вац ца з ар га ніз ма. За дзень толь кі раз 
па ела зда ро вай ежы.

14/03/14
Су мя шчаю пры ем нае з ка рыс ным. Сяб-

роў ка вель мі лю біць ка тац ца на ро лі ках, а 
мне трэ ба зра біць се рыю фо та здым каў на 
тэ му зда ро ва га ла ду жыц ця мо ла дзі. Пас ля 
трох дзён на га ся дзен ня за кам п'ю та рам на-
рэш це за ўва жаю па-са праўд на му вяс но вае 
на двор'е.

24/03/14
Ні ко лі не чы тай це ста ра жыт ную бе ла рус кую 

лі та ра ту ру пас ля та го, як па слу ха е це Вы соц ка-
га! Тое, што ў га ла ве ро біц ца по тым, сло ва мі 
не апі саць.

25/03/14
За пар дзве лі та ра ту ры. «Ноў ко мент», як 

той ка заў. За меж ная лі та ра ту ра ра дуе з кож-
ным ра зам усё больш і больш. Аба вяз ко вы 
па ход у біб лі я тэ ку. За чы тан нем не па спя ваю 
са чыць за ча сам. Сну мя не мо гуць па зба віць 
толь кі дзве рэ чы — на пі сан не ма тэ ры я лу і 
ці ка вая кні га. Доб ра ці дрэн на, але ўсё так 
і ёсць.

26/03/14
За мест фа куль та ты ву па анг лій скай мо ве 

сха дзі ла на су стрэ чу з Ге ор гі ем Кал ду ном. Не 
кож ны дзень та кія ці ка выя лю дзі пры хо дзяць 
да нас на фа куль тэт. Вы свет лі ла ся, што не 
толь кі я з гру пы зра бі ла вы бар не на ка рысць 
за меж най мо вы. Але тры га дзі ны — пе ра бор.

27/03/14
Вось ужо амаль ты дзень, як у кі та я нак з'я-

ві ла ся шын шы ла. Не ма гу ска заць, што ра да. 
Ад нак гэ та ку ды лепш, чым ха мяк. Шу му ноч чу 
амаль ня ма.

29/03/14
Бы ла на фес ты ва лі фа куль тэ таў БДУ. 

Ура зі ла на столь кі, што за ха це ла па сту піць 
ва ўні вер сі тэт яшчэ раз. Атры ма ла кві ток на 
1/8 фі на лу КВЗ Бел дзярж уні вер сі тэ та. Ве чар 
прай шоў у лі цэі БДУ. Па зі ты вам за бяс пе чы лі 
ся бе на не каль кі дзён на пе рад.

30/03/14
Пад рых та ва ла прэ зен та цыю па фа та-

гра фіі, а по тым ад стом ле нас ці і рас се я-
най ува гі на ціс ну ла на «Не за ха ваць»... 
Слоў не знай шло ся, каб апі саць эмо цыі. 
Па тра ціў шы амаль увесь дзень і вы ка наў-
шы боль шую па ло ву за дан няў, вы ра шаю 
лег чы спаць.

1/04/14
Дзень па пра ве мож на за лі чыць да леп-

шых. Гру па ажы ві ла ся. Пе ра пын кі з жар та-
мі, се мі на ры — з ве да мі. Вы пуск ву чэб най 
га зе ты сён ня асаб лі вы. Урэш це мы дай шлі 
да та го са ма га мо ман ту, ка лі трэ ба вы зна-
чац ца з кі рун кам, наз вай вы дан ня. Не ад на 
спрэч ка нас ча кае...

Ве чар быў па тра ча ны на пад рых тоў ку 
ві дэа «Жур на лісц ка га рас сле да ван ня» да 
па ры анг лій скай мо вы. Ух, што атры ма-
ла ся!

3/04/14
Дзень, ка лі ўсё ва ліц ца з рук. Са мыя 

сум ныя і нуд ныя па ры. Не ча ка на ад на сва-
бод ная. Збор з на го ды хут ка га вы ся лен ня 
з ін тэр на та. Як ні сум на, але са звык ла га 
па коя ў су вя зі з пад рых тоў кай да пра вя-
дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі трэ ба 
вы ся ляц ца. Дру гі раз за год пе ра ся ля ю ся. 
Доб ра, што на гэ ты час прад стаў ля юць 
мес ца.

Ка ця ры на ЛЯ СУН.
Фо та аў та ра.

ПЕ РА ЖЫЦЬ СА МУЮ ЦЯЖ КУЮ СЕ СІЮ Ў ЖЫЦ ЦІ,
або Мі сія вы ка наль ная!

АД РЭ ДАК ЦЫІ
Пер ша курс ні ца Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ па прось бе рэ дак цыі вя дзе дзён нік, ку ды 

за піс вае свае ўра жан ні ад но ва га жыц ця пас ля па ступ лен ня.
З пер шай част кі («ЧЗ» ад 13 ліс та па да мі ну ла га го да) мы да ве да лі ся пра ве лі зар-

нае жа дан не дзяў чы ны ву чыц ца, доб рыя ста сун кі з су сед ка мі па ін тэр на цкім па коі і пра 
но вых сяб роў-ад на курс ні каў. У дру гой част цы («ЧЗ» ад 24 снеж ня) за ўва жа ем, як на 
зме ну гэ тай за хоп ле нас ці не як па кры се пры хо дзіць ра зу мен не: на пе ра дзе — пер шая 
се сія. Ву чо ба ро біц ца больш на пру жа най. Ка ця ўсё час цей ужы вае сло вы «сон», «стом-
ле насць»... У гэ ты час яна пе ра яз джае ў но вы ін тэр нат, якім вель мі за да во ле на. Ад на 
ня ўда ча: ня ма су се дак па па коі. Су стрэць іх ад ной чы пас ля ву чо бы дзяў чы на ма рыць 
з дня ў дзень. І на рэш це тыя з'яў ля юц ца: дзве кі та ян кі, якія не ра зу ме юць ні рус кай, ні 
анг лій скай моў...

Як прай шла пер шая се сія, як склад ва юц ца ста сун кі з но вы мі су сед ка мі па ін тэр на це 
і ча му Ка ця ры не зноў па трэб на ча со ва змя няць мес ца жы хар ства... Пра ўсё гэ та і шмат 
ін ша га — у трэ цяй част цы «Дзён ні ка пер ша курс ні цы». Сло ва аў та рцы.

У ча кан ні вы ні каў пер ша га эк за ме ну.У ча кан ні вы ні каў пер ша га эк за ме ну.

Ба вім час на пе ра пын ку.

Зды мач ны пра цэс.

Сшы так су се дак.Сшы так су се дак.


