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Для� ст�дэнтаў-вып�с�ні�оў

надышоў� самы� ад�азны� і� хва-

люючы�момант�–�размер�аван-

не.�Сёлета�на�іраванні�на�сваё

першае�месца�працы�атрымалі

385�ст�дэнтаў�дзённай�формы

нав�чання� і� 8� –� завочнай.� На

ўсіх�фа��льтэтах�размер�аван-

не� прайшло� паспяхова,� пра�-

тычна� �ожны� ст�дэнт� �жо� за-

$адзя�ведаў,�дзе�ён�б�дзе�ад-

працоўваць� два� $ады.� Хтосьці

знайшоў� прац�� самастойна� і

прынёс� імянны� запыт,� а� �а-

м�сьці� працоўнае� месца� пра-

панавала��амісія�па�размер�а-

СТУДЕНЧЕСКОЕ�ТВОРЧЕСТВО

НАВІНЫ,ПАДЗЕІ,

ФАКТЫ

ПРАВЯЛІ� МАЙСТАР-КЛАС

а�адемии�ветеринарной�ме-

дицины,� Айны� Тюря�овой,

р��оводителя� танцевально-

$о��олле�тива��ниверситета

«Galaxy»,�Але�сея��Ващён�а,

х�дожественно$о� р��оводи-

теля� Центра� национальных

��льт�р�ГУ� «Центр���льт�ры

“Витебс�”»� и� Ма�сима� М�-

хина-Гродниц�о$о,� предсе-

дателя� ст�дсовета� �нивер-

ситета.

Со$ласно�жеребьев�е�пер-

вым� выст�пил� один� из� са-

мых� мно$очисленных� фа-

��льтетов��ниверситета�–�фа-

��льтет� социальной� педа$о-

$и�и�и�психоло$ии.

Концепция� е$о� выст�пле-

ния� за�лючалась� в� том,� что

современный�челове��мно$о

времени� проводит� в� вирт�-

альном� мире,� �ходя� от� ре-

альности.� В� течение� жизни

он�на�апливает�«м�сор»�–�в

$олове,�в�д�ше,�в�сердце.�Ре-

шиться� избавиться� от� не$о

не�та���ж�и�просто.�Толь�о�в

�онце� выст�пления� $лавный

$ерой� приходит� �� осозна-

нию� то$о,� что� реальная

жизнь� пре�расна� и� н�жно

ценить�ее.

Вторыми� в� этот� день� на

сцен��вышли�ст�денты�био-

ло$ичес�о$о� фа��льтета.

Своим�выст�плением�они�хо-

тели�с�азать,�что�н�жно�меч-

тать� и� то$да� � мечты� обяза-

тельно�сб�д�тся.

Это� был� первый� фести-

вальный�день.�Надеюсь,�что

впереди� зрителей� жд�т� не

менее�насыщенные�и� яр�ие

�онцертные�про$раммы�др�-

$их� фа��льтетов.

Я� же� хоч�� пожелать� всем

�частни�ам�фестиваля�побе-

ды,�а�зрителям�–�незабывае-

мых�впечатлений�от�юбилей-

но$о�«Хит-парада».

Анастасия	БАЛТОВСКАЯ.

На	сним�ах:�(слева�напра-

во)� выст�пают� ст�денты

БФ;� от�рывает� фестиваль

проре�тор�по�воспитатель-

ной� работе� И.В.� Бондал;

�онцертное� � выст�пление

ФСПиП.

Не� та�� даўно� былі� падведзены� выні�і� ад�рыта$а

абласно$а��он��рс��на�атрыманне�прэмій�Віцебс�а-

$а�абласно$а�вы�анаўча$а��амітэта�таленавітым�ма-

ладым�в�чоным�і�спецыялістам.�У��он��рсе�прынялі

ўдзел�прадстаўні�і�ўсіх�вышэйшых�нав�чальных��с-

таноў� $орада,� а� та�сама� Полац�а$а� дзяржаўна$а

ўніверсітэта.� Прыемна,� што� сярод� пераможцаў� –

маладыя�нав��оўцы�нашай�ВНУ.�У��он��рсным�раз-

дзеле� «Ф�ндаментальныя� даследаванні»� прэміі� ат-

рымалі��андыдат�філала$ічных�нав��,�дацэнт��афед-

ры�літарат�ры�А.У.�Кры�лівец�(«Р�сс�ая�и�белор�с-

с�ая�проза�второй�половины�ХХ�ве�а:�сравнительно-

типоло$ичес�ий� анализ»)� і� до�тар� матэматычных

нав��,�прафесар,�дацэнт��афедры�ал$ебры� і�мето-

ды�і�вы�ладання�матэматы�і�М.М.�Вараб’ёў�(«Ал$еб-

раичес�ие�решет�и��лассов��онечных�$р�пп»).

Традыцыйна�ўвесн��ў�нашай�ВНУ�праходзяць�тыдні

фа��льтэтаў.� Кожны� фа��льтэт� ладзіць� насычан�ю

пра$рам�,���я�ой�прымаюць��дзел�вы�ладчы�і�і�ст�-

дэнты.� У� межах� тыдняў� праходзяць� дні� адчыненых

дзвярэй� для� абіт�рыентаў,� дні� здароўя,� �он��рсы

насцен$азет,��р�$лыя�сталы,�майстар-�ласы�і�іншыя

ці�авыя� мерапрыемствы.

Да� Дня� Канстыт�цыі� Рэсп�блі�і� Белар�сь� была

праведзена��$арадс�ая�а�цыя�«Праз�дыяло$�моў�–�да

д�шы,�да�сэрца».�Напачат���перад�прыс�тнымі�выс-

т�пілі�артысты�Нацыянальна$а�а�адэмічна$а�драма-

тычна$а� тэатра� імя� Я��ба� Коласа� з� фра$ментам

спе�та�ля�«Конс�і�партрэт»�і�ўдзельні�і�літарат�рнай

$асцёўні�філала$ічна$а�фа��льтэта�ўніверсітэта�«Стро-

�ой�не$ром�ою...»,�я�ой,�дарэчы,�сёлета�споўнілася

20�$од.�Але�$алоўнай�падзеяй�мерапрыемства�стала

правядзенне�$арадс�іх� �ды�това��па�р�с�ай� і�бела-

р�с�ай�мовах,���я�іх�зма$лі�прыняць��дзел��се�ахвот-

ныя.�У�выні���38�чалаве��пісалі�ды�тоў���па�белар�с-

�ай�мове�і�54�(��пераважнай�большасці�$эта�ст�дэнты

фа��льтэта� нав�чання� замежных� $рамадзян)� –� па

р�с�ай.�З�выні�амі�ды�тоў�і�можна�пазнаёміцца�на

сайце�наша$а�ўніверсітэта.

Падрыхтоўчае�аддзяленне�ВДУ�імя�П.М.�Машэра-

ва�с�месна�з�аддзелам�ад��ацыі,�спорт�� і�т�рызм�

Гарадоц�а$а� райвы�ан�ама� на� пачат��� месяца� на

базе�сярэдняй�ш�олы�№1�правялі�прафарыентацый-

нае� мерапрыемства� для� старша�ласні�аў.� Перад

ш�ольні�амі�выст�пілі�вы�ладчы�і� і�с�працоўні�і�на-

ша$а�ўніверсітэта,�я�ія�рас�азалі�пра�спецыяльнасці

і�фа��льтэты�нашай�ВНУ�і�правялі�майстар-�ласы�на

тэм��«Аналіз�тыповых�памыла��на�цэнтралізаваным

тэсціраванні».

���������������������������������Алеся	ДУБРОЎСКАЯ.

АКЦЫЯ� ДА� ДНЯ� КАНСТЫТУЦЫІ

ПАЧАЛІСЯ� ТЫДНІ� ФАКУЛЬТЭТАЎ

ванні.� Там�� ўсе�ст�дэнты�ўпэў-

нена�заходзілі�ў�аўдыторыю,�бо

ведалі:�для�іх�месца�працы�зной-

дзена.�Та��было� і�на�філала$іч-

ным�фа��льтэце,�на�я�ім�пабы-

вала�наша�рэда�цыя.

Канешне,�нас�найперш�ці�а-

віла� размер�аванне� ст�дэнтаў

спецыяльнасці� «Белар�с�ая

філало$ія»,�па�оль�і�не�аторыя

з� іх� цесна� с�працоўнічаюць� з

нашай�$азетай�яшчэ�з�перша$а

��рса.�Гэта�Ганна�Ціхачова,�Ан-

дрэй� Шчарбіц�і,� Юлія� Гаўры-

лен�а,� а� та�сама� Таццяна� Ва-

сільева,�Дзіяна�Лось,�Верані�а

Радзь�о,�Настасся�Чартарыжс-

�ая,�Марына�Драняева,�Верані-

�а�Шыпіла�і�інш.�На�жаль,�не�ўсе

яны�б�д�ць�працаваць���рэда�-

цыях�$азет,�але�спадзяёмся,�што

той�вопыт,�тыя�пра�тычныя�на-

вы�і� і�ўменні,�я�ія�яны�набылі�ў

нашай�рэда�цыі,�спатрэбяцца�ім

��самастойным�жыцці.

Вельмі� радасна,� што� армію

ж�рналістаў�папоўняць�Андрэй

Шчарбіц�і�(рэда�цыя�$арадс�ой

$азеты� «Віцьбічы»),� Юля� Гаў-

рылен�а� (рэда�цыя� $азеты

Віцебс�а$а� раёна� «Жыццё

Прыдзвіння»)�і�Верані�а�Радзь-

�о�(рэда�цыя�$азеты�Лёзненс-

�а$а�раёна�«Сця$�Перамо$і»).

Мы�верым,�што,�я��бы�ні�с�ла-

лася�іх�жыццё,�дзе�б�ім�ні�прый-

шлося� працаваць� і� чым� зай-

мацца,�яны�ні�олі�не�заб�д�ць

�ніверсітэт,���я�ім,�я��ім$ненне,

праляцелі� пяць� $од� в�чобы,� а

та�сама� наш�� рэда�цыю,� дзе

хлопцы� і� дзяўчаты� рабілі� пер-

шыя�творчыя��ро�і.

У�добры�шлях,�вып�с�ні�і!

Фота	і	тэ�ст

Алесі	ДУБРОЎСКАЙ.

На	 здым�$:� ст�дэнты�ФлФ

падчас� размер�авання.

Фото		Анастасии	ЛАЗЕБНОЙ.
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У�Браслаўс�ім�раёне,�на

самай�мяжы�з�Літвой�(раз-

дзяляе�нас�і��раін�-с�сед��

толь�і�ра�а�Дзісна),���мясц-

інах� з� надзвычай� чыстай� і

першароднай� прыродай

знаходзіцца�малень�ая,�але

та�ая� любая� мне� вёсач�а

Б�чаны,�дзе�я�нарадзілася�і

правяла�сваё�дзяцінства.� І

сёння�я�хач��рас�азаць�пра

яе.

Вялі�ай� вёс�а� ні�олі� не

была,�але�ў�ёй�заўсёды�жылі

вельмі� працавітыя� і� шчы-

рыя�людзі.�На�жаль,�т�т�не

знойдзеш�ні�вядомых�архі-

тэ�т�рных� помні�аў,� ні� т�-

рыстычных�стаяна�.�Але�т�т

ёсць� нешта� большае,� тое,

што� не� ўбачыш� вачыма,� –

$історыя.

Кожны� жыхар� вёс�і� ве-

дае,�што�назва�Б�чаны�па-

2016�ГОД�–�ГОД�КУЛЬТУРЫ

Нядаўна� на� $істарычным�фа��льтэце� адбы-

лася�с�стрэча�з�вядомым�белар�с�ім�$історы-

�ам,�дацэнтам��афедры�$історыі�Белар�сі�ста-

ражытна$а�час��і�сярэдніх�вя�оў�БДУ,�адным�з

аўтараў�в�чэбна$а�дапаможні�а�для�9-$а��ласа

а$�льнаад��ацыйнай� ш�олы� Уладзімірам� Ар-

�адзьевічам�Соснам.�Мерапрыемства�было�ар-

$анізавана� нав��ова-даследчым� аб’яд-

наннем�ст�дэнтаў�ГФ�«Краязнавец».�У.А.

Сосна�распавёў�пра�свой�шлях���нав���,

праблемныя�пытанні�$історыі�Белар�сі��ан-

ца�XVIII�–�першай�паловы�XIX�ст.

Уладзімір� Ар�адзьевіч� нарадзіўся� 30

лістапада�1951�$ода�ў�вёсцы�Галяшон�і

Смар$онс�а$а�раёна�ў�настаўніц�ай�сям’і.

Ці�авасць�да�$історыі�ям��прывіў�ш�оль-

ны�настаўні�.�Ды�ці�ма$ло�быць�па-інша-

м�,��алі�ўлічыць,�што�У.А.�Сосна�пражы-

ваў�непадалё���ад�Крэўс�а$а�зам�а,�дзе

вяршыліся� $істарычныя� лёсы� ўсёй� �раі-

ны.

Паспяхова�с�ончыўшы�$істарычны�фа-

��льтэт�БДУ�ў�1973�$одзе,�Уладзімір�Ар-

�адзьевіч� па�размер�аванні� быў�на�іра-

ваны� ў� Мядзельс��ю� сярэднюю� ш�ол�.

Там�ён�працаваў�настаўні�ам�с�светнай

$історыі,�але�марыў�вы�ладаць�$історыю

Белар�сі.�На�жаль,�на�$эты�прадмет�ш�ольнай

пра$рамай� тады� прад�$леджвалася� няшмат

$адзін.�Выв�чаць�жа�і�вы�ладаць�$історыю�Бе-

лар�сі�можна�было�на�$істарычным�фа��льтэ-

це.� А� для� $эта$а� неабходна� было� с�ончыць

аспірант�р�.

Па�рэ�амендацыі�за$адчы�а��афедры�$істо-

рыі� БССР� БДУ� Лаўрэнція� Сямёнавіча� Абэцэ-

дарс�а$а�У.А.�Сосна�стаў�лабарантам,�а�праз

ней�і�час�і�аспірантам��афедры.�У�1983�$одзе

ён�абараніў��андыдац��ю�дысертацыю�«Фарм-

іраванне�саслоўя�дзяржаўных�сялян�на�Бела-

р�сі�ў��анцы�XVIII�–�першай�палове�XIX�ст.».

� Уладзімір� Ар�адзьевіч� працаваў� спачат��

вы�ладчы�ам� $історыі� ў� Белар�с�ім� дзяржаў-

ным�інстыт�це�народнай�$аспадар�і,�затым�–��

БДУ,� Рэсп�блі�анс�ім� інстыт�це� вышэйшай

ш�олы.�Сярод� соцень� і� тысяч� ст�дэнтаў,� я�ія

в�чыліся� ў� я$о,� ёсць� і� тыя,� хто� абраў� шлях

в�чона$а-$історы�а.� У.А.� Сосна� падрыхтаваў

трох��андыдатаў�$істарычных�нав��.

Прац�ючы�ва�ўстановах�вышэйшай�ад��ацыі,

нема$чыма� не� займацца� нав��овай� дзейнас-

цю.�Асноўныя�тэмы,�над�я�імі�прац�е�даслед-

чы�,�–�сялянс�ае�пытанне�і�палітычнае�жыццё

СУСТРЭЧА	З	ВЯДОМЫМ

ГІСТОРЫКАМ

Выв�чэнню� $історыі� родна$а� �раю� ў

Віцебс�ім��адэц�ім�в�чылішчы�надаецца�асаб-

лівая�ўва$а.�Сёння�я�хач��рас�азаць�пра��$ене-

ральс�ія� дынастыі� XIX� ст.,� я�ія� паходзяць� з

Віцебшчыны.� Я�� а�азалася,� та�іх� дынастый

не�аль�і:��Г�р�і-Рамей�і,�Лявіц�ія,�Рад�евічы,

Кай$ародавы,� Цвяцінс�ія.

Самай�паважанай�была�сям’я�Г�р�аў� (Ра-

мей�аў-Г�р�аў).� З� $эта$а� род�� выйшла� сем

$енералаў.�Родапачынальні�ам�жа�я$о�лічыц-

ца� Г�р�а� (Г�рый)� Аляхновіч� Рамей�а,� я�і� ў

1539�$одзе�быў�смаленс�ім�намесні�ам.

Найбольш�вядомым�военачальні�ам�$эта$а�род�

можна� лічыць� р�с�а$а� $енерал-фельдмаршала

Іосіфа�Уладзіміравіча	Г�р���(1828–1901).

БАГАТАЯ	ВІЦЕБСКАЯ	ЗЯМЛЯ	НА	ГЕНЕРАЛАЎ

Паважаныя	чытачы!	Я	вядома,	сёлетні	�од	аб’яўлены	ў	Рэсп�бліцы

Белар�сь	Годам	�льт�ры.		А	паольі	�льт�ра	пачынаецца	з	пава�і

і	любові	да	свай�о,	родна�а,	то	сёння	мы	хочам	прапанаваць	вашай

�вазе	нов�ю	р�бры�	«Нам	засталася	спадчына».

Спадчына	 –	 �эта	 наша	 ба�атая	 �історыя,	 пры�ожая	 бацьоўсая

зямля,	самабытная	народная	�льт�ра,	спрадвечныя	д�хоўныя	аш-

тоўнасці,	што	ўзба�ачаюць	і		натхняюць	чалавеа.	Там�	мы	спадзяём-

ся,	што	зрабіць	нов�ю	р�бры�	ціавай,	змястоўнай	і	разнастайнай

нам	дапамо��ць	не	тольі	ст�дэнты,	яія	мараць	сваё	жыццё	звязаць

з	 ж�рналістыай,	 але	 і	 тыя	 хлопцы	 і	 дзяўчаты,	 хто	 неабыяава

ставіцца	да	сваёй	Бацьаўшчыны.	Запрашаем	тасама	выладчыаў

і	с�працоўніаў	нашай	ВНУ	распавесці	пра	сваю	мал�ю	радзім�,	пра

таленавітых	людзей,	яія	там	сёння	жыв�ць,	пра	абрады	і	традыцыі

сваёй	зямлі,	што	перадаюцца	з	паалення	ў	пааленне.

У	нашай	новай	р�брыцы	план�ем	тасама	змяшчаць	рэпартажы	з

тых	мерапрыемстваў,	яія	б�д�ць	ладзіцца	ў	Год	�льт�ры.	У	�этым

н�мары	мы	знаёмім	вас	з	матэрыяламі,	што	падрыхтавалі	ст�дэнты

і	выладчыі	�істарычна�а	і	філала�ічна�а	фа�льтэтаў.

«НАМ	ЗАСТАЛАСЯ

СПАДЧЫНА»

Нарадзіўся� І.У.� Г�р�а� ў� мястэч��� Крын�і

Аршанс�а$а�павета� (цяпер�Лёзненс�і�раён).

С�ончыў�Пажас�і��орп�с,��дзельнічаў���Крым-

с�ай� (1853–1856)� і� р�с�а-т�рэц�ай� (1877–

1878)� войнах.� На� чале� pyc�ix� i� бал$арс�іх

войс�аў�вызваліў�$орад�Тырнава,�зaxaпiў�т�-

рэц�ія�ўмацаванні�Горны�Д�бня��i�Тэліш,�а�-

р�жыў� Плеўн�.� А� ў� снежні� 1877� $ода� 70-

тысячны�атрад�р�с�іх�войс�аў�пад�я$о��іраў-

ніцтвам�пераадолеў�Бал�аны�і,�здзейсніўшы

беспрэцэдэнтны�пераход���трыццаці$рад�с-

ны�мароз�праз�цяж�адаст�пны�Ч�р’янс�і�пе-

равал,�вызваліў�Сафію.�Потым�разбіў�т�рэц-

�ія�войс�і��аля�Філіпопаля� (Плоўдзіў)� і�вый-

шаў�да�Сан-Стэфана,� дзе� і� была� падпісана

мірная�дамова.

Пасля�вайны�Іосіф�Уладзіміравіч	Г�р�а�вы-

�онваў� абавяз�і� памочні�а� $алоўна�аманд�-

юча$а�войс�амі�$вардыі�i�Сан�т-Пецярб�р$с-

�ай� ваеннай� а�р�$і,� быў� часовым� $енерал-

$�бернатарам�Пецярб�р$а,� Адэсы,� $енерал-

$�бернатарам�Прывісленс�а$а��раю�i�Варша-

вы,�сл�жыў���аманд�ючым�войс�амі�Адэс�ай

ваеннай�а�р�$і,��аманд�ючым�войс�амі�Вар-

шаўс�ай�ваеннай�а�р�$і.�Дасл�жыўся�да�чын�

$енерал-фельдмаршала.

У�Іосіфа�Уладзіміравіча�было�шэсць�сыноў.

Адзін�з�іх�–�Аля�сей�–�памёр���раннім�дзяцін-

стве,� др�$і� –� Яў$ен� –� за$ін�ў� на� д�элі� ў� 25

$адоў.�Нешчаслівы�лёс�быў�і�ў�сына�Мі�алая,�я�і

с�ончыў�жыццё�сама$�бствам.�Ён�прай$раў��

�арты� вялі��ю� с�м�� $рошай� і,� �аб� выплаціць

доў$,�спрабаваў�абабраць�ба$ата$а���пца,�але

быў�арыштаваны.�На�сямейным�савеце�было

вырашана,�што�дап�сціць�с�да�і�зняслаўнення

старажытна$а�род��нель$а,�там��існ�е�мер�а-

ванне,�што�баць�а�сам�занёс�сын��атр�т�.

У�памяць�пра�Іосіфа�Г�р���названы�адзін

з� самых� вялі�іх� б�львараў� Сафіі� (Бал$а-

рыя),�в�ліцы�ў�шматлі�іх�$арадах�і�нават�тры

населеныя�п�н�ты:�$орад�Г�р�ава�і�два�сялы

Г�р�ава.� У� 2013� $одзе� ў� Сафіі� $енарал-

фельдмаршал�� та�сама� быў� �сталяваны

помні�.

У� нас�жа,� на� Віцебшчыне,� а� да�ладней� �

вёсцы�Крын�і�Лёзненс�а$а�раёна,�я�ой���свой

час� валодаў� дзядзь�а�фельдмаршала� $ене-

рал-маёр�Лявонцій�(Леапольд)�Г�р�а�(1783–

1861),�захавалася�шмат�зб�даванняў�сямей-

най�сядзібы�дарэвалюцыйна$а�час�.�Гэта�$ас-

падарчыя�паб�довы,�найперш��анюшні�і�ма-

неж� для� вы$�л�� �оней,� а� та�сама� сажал�і.

Адна��нія�іх�звеста��пра�тое,�што�вёс�а�з’яў-

ляецца� радзімай� выдатна$а� род�� ваенных� і

$енерал-фельдмаршала,�няма.�Адс�тнічаюць

матэрыялы�пра�слав�та$а�земля�а�і�ў�ш�оль-

ных�літарат�рных�м�зеях:�м�зеі�М.�Лынь�ова

і�м�зеі�баявой�славы.

Дарэчы,�Крын�і�належалі�род��Г�р�аў�здаў-

на.�Каля�сажал�і�стаяла�м�раваная��аталіц-

�ая��апліца,��зведзеная�ў�візантыйс�ім�стылі,

я�ая�належала�Бабінавіц�ай�парафіі.�Час�па-

б�довы�яе�да�ладна�не�вызначаны,�але�вядо-

ма,�што� ў� 1855� $одзе� архібіс��п� Галавінс�і

дазволіў� праводзіць� �� ёй� набажэнствы.� У

�апліцы� знаходзіліся� пахаванні� пад�амо-

рыя�Віцебс�а$а�ваяводства�Іосіфа�(Юзэфа)

Рамей�і-Г�р�і;� падпар�чні�а� пяці$орс�а$а,

$�бернатара� Іосіфа�Рамей�і-Г�р�і;� $енера-

ла� ад� інфрантэрыі� Расійс�ай� імператарс-

�ай�арміі�Уладзіміра�Г�р�і;�$енерал-фельд-

маршала�Іосіфа�Г�р�і;�$енерал-маёра�Леа-

польда�Рамей�і-Г�р�і.� На�ма$іле� Уладзімі-

ра� Г�р�і� быў� �зведзены� помні�� –� �рыж� з

бела$а� марм�р�� з� надпісам� на� польс�ай� і

р�с�ай�мовах.

Ліч�� што,� мэтаз$одна� было� б� зрабіць� на

ўездзе�ў�Лёзна�і�Крын�і�інфармацыйныя�зна�і

«Лёзненшчына�–�радзіма�$ерояў»�і�«Крын�і�–

радзіма� $ерояў»,� я�ія� б� �трымлівалі� звест�і

пра�слав�тых�земля�оў,�а�ў�Крын�ах,�на�мес-

цы��апліцы�і�былых�пахаванняў�род��Г�р�аў,

паставіць�мемарыяльны��рыж�і�інфармацый-

н�ю�шыльд�� пра� значэнне� род�� Г�р�аў-Ра-

мей�аў� �� $історыі� Лёзненшчыны,� Белар�сі,

Расіі�і�ўсходніх�славян.

Вячаслаў	БАЧЫНСКІ,

віцэ-�адэт	Віцебс�а2а	�адэц�а2а

в$чылішча.

На	здым�$:	�онны�манеж.

БУЧАНЫ	–

МАЯ	РАДЗІМА

На	здым�$:	У.А.	Сосна	і	М.В.	Півавар	падчас

с$стрэчы.

ходзіць�ад�старажытнай�ры-

бац�ай�прылады�–�б�ча.�Вя-

дома�та�сама�ўсім�і�ле$ен-

да�пра�заснавальні�а�вёс�і

–�літоўс�а$а�пана�Б�чыліса,

я�і�паб�даваў�сабе�ў�нашых

мясцінах�невялі�і�палац.

� � У� матэрыялах� Але�санд-

рыйс�а$а�$�сарс�а$а�пал�а

ёсць�звест�і�пра�тое,�што�ў

$ады� Першай� с�светнай

вайны��аля�Б�чанаў�праход-

зіла�лінія�фронт��і�ў�вёсцы

размяшчаўся�5-ы�Данс�і��а-

зац�і�пол�.�Бітва�паміж�ня-

мец�імі� і�р�с�імі�салдатамі

адбылася�14�верасня�1915

$ода�і�доўжылася�да�$лыбо-

�ай�ночы.�Перамо$�тады�ня-

мец�і� бо�.�Шмат� забітых� і

параненых� было� пасля� $э-

та$а�бою,�нямала�салдат�па-

тан�ла�ў�ба$не.�Безліч�зям-

ляна�,� а�опаў� і� бліндажоў

засталося��аля�нашай�вёс�і.

У� мірныя� часы� вяліся� по-

ш��і� воінс�іх� захаванняў.

Непадалё��� былі� знойдзе-

ны� вялізны� �рыж,� ма$іла

�арнета� К.М.� Бацюш�ава� і

захаванні� іншых� $�сар.

Амаль� �се� салдаты� былі

ўзна$ароджаны� ордэнам

Свято$а� Велі�ам�чані�а� і

Перама$аносца�Геор$ія�4-й

ст�пені.�Вызначыўся�ў�тым

баі�і�наш�аднавяс�овец,�вай-

с�овы�тр�бач�Зі$м�нд�Спе-

цы�с,� я�о$а� ўзна$ародзілі

Геор$іеўс�ім� �рыжом.

У�міжваенны�час�Б�чаны

знаходзіліся� пад� �ладай

Польшчы,�а�ў�$ады�Вялі�ай

Айчыннай� вайны� былі� за-

хоплены�фашыстамі.�Непа-

далё��ад�вёс�і�ёсць�месца,

дзе�былі�спалены�за�дапа-

мо$��партызанам�мясцовыя

жыхары.� Вызвалены� былі

Б�чаны� ад� нямец�а-фа-

шысц�іх�захопні�аў��восень

1942�$ода.

Няпроста� было� пасля

вайны� аднавіць� вёс��.

Сваімі� нама$аннямі� вяс-

�оўцы�ўжо�ў�першыя�пас-

ляваенныя� $ады� паб�да-

валі� ш�ол�,� бібліятэ��,

�л�б,��рам�� і��апліц�.

�Сёння�ў�Б�чанах�пражы-

вае�ўся$о��аля�20�жыхароў,

большасць� я�іх� стала$а

ўзрост�.�Міне�час,�і,�на�жаль,

зні�не�мая�любая�вёсач�а.

Але� я� спадзяюся,� што� па-

мяць�пра�яе�захаваецца�на

доў$ія�$ады.

Ві�торыя	ГІР’ЯТОВІЧ,

ст$дэнт�а	1	�$рса

ФлФ.

на�белар�с�іх� землях� �� апошняй� трэці� XVIII� –

першай�палове�XIX�ст.�Выні�ам�амаль�пяцідзе-

сяці$адовай� працы� Уладзіміра� Ар�адзьевіча

стала�больш�за�200�прац:�мана$рафій,�арты��-

лаў,�в�чэбных�дапаможні�аў.�Асаблівым�$она-

рам�для�нав��оўца�з’яўляецца�праца�над�дапа-

можні�ам�па� $історыі�Белар�сі,� па�я�ім�сёння

нав�чаюцца� ш�ольні�і.

Падчас�выст�п��добрым�словам�У.А.�Сосна

пры$адаў�свай$о�настаўні�а�Л.С.�Абэцэдарс�а-

$а.�Шмат�хто�лічыць�я$о�$алоўным�стваральні-

�ам� савец�іх� міфаў� па� $історыі� Белар�сі.

Вы�ладчы���да�ладніў:�Абэцэдарс�і�быў�та-

ленавітым� $історы�ам,� неардынарнай� асо-

бай�і�адначасова�чалаве�ам�свай$о�с�ладана-

$а�час�,�не�стваральні�ам�міфаў,�а�ўмелым�іх

распаўсюджвальні�ам.� Пры$адаў� нав��овец

добрым�словам�і�Мі�ол��Іванавіча�Ермалові-

ча.�Я$о�ідэі,�даследчыц�ая�праца�і�пап�ляры-

затарс�ая�дзейнасць�зрабілі�значны�ўнёса���

аднаўленне�$істарычнай�свядомасці�белар�-

саў,� вы�лі�алі� нав��ов�ю�дыс��сію� па� праб-

леме�ўтварэння�Вялі�а$а�Княства�Літоўс�а$а.

Уладзімір�Ар�адзьевіч���маладосці�неаднара-

зова�бачыў�і�сл�хаў���эле�трычцы�М.І.�Ерма-

ловіча,�я�і�на�іроўваўся�ў�бібліятэ���і�распа-

вядаў� сваім� спадарожні�ам� пра� сапраўдн�ю

$історыю� Бела-

р�сі.

Сярод� ці�авых

пытанняў,�я�ія�за-

давалі� ст�дэнты� і

на� я�ія� ад�азваў

вы�ладчы�,� былі

наст�пныя:���я�ім

Віцебс��� жылося

лепш:� 1771-$а� ці

1773-$а�$ода?�На-

�оль�і� с�ладана

пісаць� падр�чні�і?

На�што�разлічвалі

паўстанцы�К.�Калі-

ноўс�а$а�і�інш.

На� жаль,� час�

ад�азаць� на� ўсе

пытанні� не� хапіла.� Там�� спадзяёмся� на� нов�ю

с�стрэч��з�таленавітым�белар�с�ім�$історы�ам.

Мі�алай	ПІВАВАР,

�андыдат	2істарычных	нав$�,

дацэнт	�афедры	2історыі	Белар$сі.

Фота	Аля�сандра	Машэўс�а2а.

На	здым�$:	ст$дэнты-2історы�і	падчас	с$стрэчы.
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 �ч-

реждений
 �льт�ры
завед�ю-

щие
филиалами:
Оль�а
Фёдо-

ровна
Дамас ина,
Лариса
Ми-

хайловна
Лысен о
и
Валерий

Але сандрович
Ледни .

А�в�первые�дни�весны�про-

шли�зачетные�э�с��рсии,��о-

торые� посетили� �чащиеся

$р�пп�22Т,�32Т�и�31В��олле-

джа.�Почетными�$остями�ме-

роприятия� стали� вып�с�ни-

�и�специальности�«Т�ризм�и

$остеприимство»� Татьяна

Ахрамович� и� Оль$а� Стаце-

вич,� а� та�же� заместитель

дире�тора�по��чебно-произ-

водственной�работе�Снежа-

на�Б�лах.

Молодые� э�с��рсоводы

немно$о�волновались,�и�это

не�дивительно,�ведь�они�хо-

тели� �а�� можно� интереснее

и� дост�пнее� преподнести

материал.�К�счастью,�волне-

ние�не�помешало�им�хорошо

провести� э�с��рсию� и� про-

демонстрировать� отличные

знания� и� высо�ий� �ровень

под$отов�и.

Н.И.	ЖАВНЕРКО,

преподаватель,	р$�ово-

дитель	 техноло2ичес�ой

пра�ти�и	Полоц�о2о

�олледжа,	ма2истр

педа2о2ичес�их	на$�.

БУДУЩИЕ	ЭКСКУРСОВОДЫ

НА	ПРАКТИКЕ

Непадалё��� ад� Віцебс�а

на� беразе� возера� Вымна

стаяў� Тад�лінс�і� Свята-Ус-

пенс�і�манастыр.�А�ў�ім�за-

хоўвалася�ц�дадзейная�і�о-

на�Тад�лінс�ай�Божай�Маці.

Шмат� людзей� яна� вырата-

вала�ад�розных�хвароб,�але

па�ланіцца�і�оне�мо$�толь�і

чалаве�� з� чыстай� д�шой� і

$лыбо�ай� верай.

Тад�лінс�і� манастыр� –

адна�са�старадаўніх�хрысц-

іянс�іх� святыняў� Белар�сі.

Заснаваны� ён� быў� я�� �а-

таліц�і�ў�1743�$одзе�троц�ім

ваяводам� Тадэв�шам� А$ін-

с�ім.� Спачат��� манастыр

быў� �ніяц�ім� і� належыў�ба-

зыльянс�ам��ордэн�.�З�1842

$ода�ён�стаў�праваслаўным,

т�т� пражывалі� манахі,� я�ія

былі� пераведзены� сюды� з

віцебс�а$а� Успенс�а$а� ба-

зыльянс�а$а� манастыра.

Тад�лінс�і� манастыр� быў

вельмі�ба$аты,�адна��з�ця$ам

час��$аспадар�а�я$о�прыйш-

ла� ў� заняпад.� Адраджэнне

святыні�пачалося�20�лістапа-

да�1888�$ода,��алі�Свяшчэн-

ным�Сінодам�было�выраша-

на�ператварыць�манастыр�з

м�жчынс�а$а�ў�жаночы.�М�ж-

чыны� ж,� я�ія� пражывалі� т�т

да� $эта$а� час�,� былі� пера-

ведзены� ў� полац�і� Бо$аяў-

ленс�і� і�віцебс�і�Мар�аў�ма-

настыры.� На� пачат��� ХХ

ста$оддзя�ў�Тад�лінс�ім�ма-

настыры�пражывала�больш

за�50�манаша�,�пры�ім�былі

адчынены� дв�х�ласнае� жа-

ночае� в�чылішча� і� ўзорная

ш�ола.

Тад�лінс�і�Свята-Успенс�і

манастыр�валодаў�значнымі

зямельнымі�ў$оддзямі�і�вялі-

�ай� бібліятэ�ай,� �� я�ой� за-

хоўваліся��ні$і�на�лацінс�ай,

франц�зс�ай,� польс�ай� і

р�с�ай�мовах,�больш�за�ты-

сяч��сачыненняў,�а�та�сама

Прывілей��араля�Аў$�ста�III.

Убранне�храма�с�ладалі�аб-

разы,�цар�оўныя�рэчы,�па�-

рытыя� �аштоўнымі� мета-

ламі.

Галоўнымі� манастырс�імі

святынямі�былі�дзве�і�оны�–

і�она� Свяціцеля� Ц�датвор-

ца�Мі�алая� і� і�она� Прасвя-

той� Божай� Маці� Тад�лінс-

�ай.� Апошняя� напісана� ў

1743�$одзе.�На�і�оне�–�выя-

ва�Божай�Маці�ў��ароне,�я�ая

левай� р��ой� трымае� Іс�са.

Ва�ол� –� 34� выявы� зямно$а

жыцця� Ба$ародзіцы.� Унізе

–�надпіс�на�лацінс�ай�мове:

«S.� Maria� Tadul inensin,

Miracul is� Clar issimein

Palat inatu� Vitebscen� Si»

(«Святая� Марыя� Тад�лін-

с�ая,��слаўленая�ц�дамі�на

землях� віцебс�іх»).

Пасля�за�рыцця�манасты-

ра�лёс�і�оны�невядомы.�Але

да� нашых� дзён� захаваліся

ле$енды�пра�яе.�Адн��з�іх�я

пач�ла� ад� настаўніцы,� �алі

в�чылася�ў�ш�оле:

«У�даўнія�часы�жыла�ў�вёс-

цы� Тад�ліна� звычайная� ся-

лянс�ая� сям’я,� і� была� ў� іх

добрая� і� пры$ожая� дач�а

Марыля.� Цяж�і� лёс� напат-

�аў�$эт�ю�сям’ю:�нарадзіла-

ся� Марыля� сляпой.� Баць�і

ш�адавалі�яе,�не�ведалі,�я�

да$адзіць,� �аб� развесяліць

с�мн�ю�пры$аж�ню�дач��…

Нічо$а�яе�не�радавала:�ні

м�зы�а,�ні�спевы.�І�вось�ад-

нойчы� завітаў� �� $эт�ю� ся-

лянс��ю� хат�� старац.� Маці

пачаставала� я$о� хлебам� і

распавяла�пра� тое,�што�не

на�свята�ён�трапіў…

Гледзячы�на�Марылю,�ста-

рац� с�азаў:� “Д�ша� ў� цябе

добрая,�а�добрам��чалаве��

заўсёды� парат�на�� знойд-

зецца”.�І�прапанаваў�ён�ра-

зам�пайсці�ў�Тад�лінс�і�ма-

настыр.� Баць�і� адп�сцілі

дзяўчын�,� і�яна�са�старцам

адправілася�ў�даро$�.

Тыдзень�малілася�дзяўчы-

на� перад� і�онай� Тад�лінс-

�ай�Божай�Маці.� І�вось�ад-

нойчы� надвячор�ам� заззяў

незвычайным� святлом� лі�

Ба$ародзіцы�і�ціхі�прані�нё-

ны� $олас� прамовіў:� “Ідзі� і

$лядзі”.�І�здарыўся�ц�д:�Ма-

рыля� расплюшчыла� вочы� і

праз� а�но� �еллі� ўбачыла

бла�ітнае� неба� і� незвычай-

на� пры$ожы� захад� сонца.

Узрадаваная,� яна� с�азала:

“Дзя��й�табе,�Усявышні,�за

$эты�ц�д.�І��алі�я�пераст�п-

іла�паро$�святыні�і�атрыма-

ла� збаўленне� ад� хваробы,

то�т�т�навечна�і�застан�ся”».

Я�� і� мно$іх� хрысціянс�іх

святыняў,� лёс� Тад�лінс�а$а

манастыра�быў�незайздрос-

ным.�У�$ады�Вялі�ай�Айчын-

най� вайны� я$о� ўзарвалі� ня-

мец�ія� салдаты.� Храм� быў

разб�раны,� �цалела� толь�і

част�а� падвальных� памяш-

�анняў.� Існ�е� ле$енда,� што

адно�з�іх�мае�ход�пад�возера.

4��расаві�а�2011�$ода�Сінод

Белар�с�ай� праваслаўнай

цар�вы� прыняў� рашэнне� аб

аднаўленні� манастыра.� На-

стаяцельніцай�я$о�прызнача-

на�манахіня�Іларыя.�На�мана-

стырс�ім� �з$ор��� паб�дава-

на� �апліца.� А� $эта� значыць,

што�святыня�адраджаецца…

Ірына	ДАНІЛАВА,

	ст$дэнт�а	1	�$рса

ФлФ.

З� 22� люта$а� па� 16� мая� 2016� $ода� ў� нашым� �ніверсітэце

праходзіць� што$адовы� �он��рс� �раязнаўчых� работ� «Земли

родимой��$оло�».�У��он��рсе,�я�і,�дарэчы,�б�дзе�праводзіцца

ўжо�ў�сёмы�раз,�мо$�ць�прыняць��дзел�ст�дэнты�ўсіх�фа��ль-

тэтаў�дзённай�формы�нав�чання�нашай�ВНУ.�Для�$эта$а�трэба

падрыхтаваць�ці�ав�ю�аўтарс��ю�работ��пра���льт�рн�ю�спад-

чын�� Белар�сі:� $історыю� �ан�рэтна$а� помні�а,� пэўн�ю� ��ль-

т�рн�ю� падзею,� вядома$а� дзеяча� мастацтва,� ��льт�ры� ці

нав��і.

Прае�т� можа� быць� вы�ананы� ў� розных� жанрах� і� тэхні�ах.

Гэта� мо$�ць� быць� я�� творы� мастацтва,� та�� і� фотаздым�і,

відэаролі�і,� прэзентацыі� ці� прае�ты,� прысвечаныя� матэры-

УВАГА,�КОНКУРС!

ПРА	ЦЯБЕ,

	РОДНАЯ	ЗЯМЛЯ
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КРАЯЗНАВЕЦ,	У	ЯКОГА

НЯМА	АДПАЧЫНКУ

несена»�з�поля�адным�з��ам-

байнаў,� я�ія� ў� той� час� па

шашы�вярталіся�на�баз�.

Знаход�а� та�о$а� �шталт�

манет�на�тэрыторыі�Белар�сі

ў�чар$овы�раз�да�азвае,�што,

дзя��ючы�шлях��«з�вара$аў��

$рэ�і»,�част�ай�я�о$а�з’яўля-

лася�і�наша�Заходняя�Дзвіна,

мы�мелі�$андлёвыя�зносіны�з

�раінамі� Еўропы.

Зраз�мела,�што�не�ўсе�э�-

спанаты� м�зеяў� былі� зной-

дзены� вось� та�� выпад�ова.

Адны� настаўні�� набываў� за

$рошы,� др�$ія� ж� зарабляў

сваім� потам� і� �рывёй.� На-

пры�лад,� за� адны� �ні$і� Ві-

тольд� Антонавіч� амаль� �сё

лета�дапама$аў�с�сед�ам�па

$аспадарцы:�аб�ошваў�пожні,

пераворваў�а$арод,�се��дро-

вы.�А��алі� тыя�прапаноўвалі

разлічыцца� за� прац�� сама-

$он�ай� –� адмаўляўся,� маў-

ляў,� дайце� лепш� за� прац�

�ні$і�(�раязнавец�ведаў,�што

ў�с�седс�ай�сям’і�захоўвалі-

ся�рэд�ія�выданні).

А�за�не�атор�ю�літарат�р�,

я�ая� сёння� э�спан�ецца� ў

ш�ольным�м�зеі��ні$і�і�др���,

Вітольд� Ермалёна�� нао$�л

заплаціў� �рывёю:

«Аднойчы,� вяртаючыся� ў

Міёры�з�Др�і,�я�стаяў�на�пры-

пын��� і� ча�аў� аўтоб�са,� я�

заўважыў,� што� на� адным� з

падвор’яў�ней�і�дзед�рас�лаў

цэлае�во$нішча�са�старых��ні$

і�ўсё�пад�ідваў�ды�пад�ідваў

новыя,�–�распавядаў�ст�дэн-

там�Вітольд�Антонавіч.�–�Час�

разд�мваць�не�было,�я��ін�ў-

ся� ў� а$онь� і� $олымі� р��амі

пачаў� выця$ваць� �ні$і.� З$а-

рэлі�р��авы��аш�лі,�палопа-

лася�с��ра�на�р��ах,�і�пачалі

�рывавіць� апё�і.� Адна�� я� не

спыніўся».� Тады� Вітольд�

Ермалён��� ўдалося� вырата-

ваць�з�а$ню�не�аль�і�ці�авых

выданняў,� �� тым� лі��� �ні$і

Адлера�–�аптэ�ара�з�Др�і.

Сваю� заці�аўленасць� да

�раязнаўства� і� �апантанасць

$історыяй� родна$а� �раю

Вітольд� Антонавіч� прывіў� і

в�чням.�Пра�$эта�можа�свед-

чыць,� напры�лад,� выпада�,

рас�азаны� Вітольдам� Анто-

навічам:

«Аднойчы� мой� былы� в�-

чань,�я�і�сл�жыў���арміі,�бе$

марафон� з� поўнай� вы�лад-

�ай.� І� раптам� �бачыў� пад

на$амі� ней��ю� рэч� (я�� а�а-

залася� потым,� $эта� была

старажытная� прылада� пра-

цы),�спыніўся�і,�па��ль�а��-

ратна�не�рас�апаў�яе�сапёр-

с�ай� рыдлёў�ай,� далей� не

пабе$».

Рас�азваў� Вітольд� Анто-

навіч�$історы�ам�і�іншыя�ці�а-

выя�выпад�і�са�свай$о�жыц-

ця.�Я��а�азалася,�В.А.�Ерма-

лёна��ведае�свой�радавод�да

20��алена:�памяць�аб�прод-

�ах���я$о�сям’і��перадаецца�з

па�алення� ў� па�аленне,� ад

баць�і�да�сына.

З� б�д�чымі� настаўні�амі

$історыі�$осць�з�Міёршчыны

падзяліўся� са�рэтамі� педа-

$а$ічна$а� майстэрства,� рас-

�азаў,�я��наладзіць��анта�т�з

в�чнямі,� заці�авіць� іх� $істо-

рыяй� і� �раязнаўствам.� Ст�-

дэнты-$історы�і�былі�ў�захап-

ленні�ад�$осця,�з�ахвотай�за-

давалі� ям�� пытанні,� прасілі

сфата$рафавацца.

«Памятайце,� –� с�азаў� на-

пры�анцы� с�стрэчы� Вітольд

Ермалёна��ст�дэнтам,�–��ра-

язнаўцы�не� ходзяць� ��адпа-

чына�.�Калі�вы�абралі� $эт�ю

прафесію,� то� яна� павінна

стаць�вашым�жыццём».

Алеся	ДУБРОЎСКАЯ.

Фота	аўтара.

яльнай�і�д�хоўнай�спадчыне�Белар�сі.�Вітаецца�вы�арыстан-

не�с�часных� інфармацыйных�тэхнало$ій.

Выні�і� �раязнаўча$а� �он��рс�� �ампетэнтнае� ж�ры� падвя-

дзе�да�25�мая.�Аўтары�трох�лепшых�работ�атрымаюць�спецы-

яльныя� дыпломы� і� прызы.� Кон��рс� праводзіць� аддзел� па

выхаваўчай�рабоце�з�моладдзю.�К�ратар� �он��рс��–�мета-

дыст�В.У.�П�цеева.

Запрашаем��сіх�прыняць��дзел����он��рсе!

ЗРУЙНАВАНАЯ

		СВЯТЫНЯ
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НА��ХВАЛІ�ТВОРЧАСЦІ

ВЫПРАБАВАННЕ	РЭАЛЬНАСЦЮ

Ў	КНІГАХ	ФРАНЦА	СІЎКО

Фэнтэзi,�трылер,�драма�–�жанры,�я�iя�найбольш

цi�авяць� с�часна�а� чытача.� Нес�мненна,� мно�iм

падабаюцца��нi�i�пра�незвычайныя,�фантастычныя

здарэнні�цi�дэтэ�тыўныя�расследаваннi.�Але�ёсць

тэмы,� я�iя� незалежна� ад� час�� �ранаюць� сэрцы

людзей.�Адной�з�та�iх�з’яўляецца�жыццё�проста�а

чалаве�а.�Добра�раз�меючы�людзей,�перажываю-

чы�разам� з� iмi� iх� с�ладаны� лёс,� вядомы� вiцебс�i

празаі��бярэ�рэальныя�жыццёвыя��iсторыi�за�асно-

в��сваiх�твораў.

Франц�Сіў�о�нарадзiўся�на�Вiцебшчыне,���вёсцы

Вята� Мiёрс�а�а� раёна.� Атрымаўшы� ад��ацыю� на

фiлала�iчным�фа��льтэце�БДУ,�больш�за�дваццаць

�од�працаваў�настаўнi�ам�i�вы�ладчы�ам���розных

нав�чальных� �становах.� А�рамя� вы�ладчыц�ай

дзейнасцi�Франц�Сiў�о�прысвячаў�сябе�i��рамадс-

�ай� справе:� з’яўляўся� ўласным� �арэспандэнтам

�аталiц�а�а� часопiса� «Аve� Maria»,� сябрам� рады

Таварыства� белар�с�ай� мовы� імя� Ф.� С�арыны

Вiцебшчыны,�старшынёй�Вiцебс�а�а�абласно�а�ад-

дзялення�Саюза�белар�с�iх�пiсьменнi�аў.

Лiтарат�рная�спадчына�празаі�а�с�ладаецца�з�дзесяці��нi�,

апошняя�з�я�iх�–�«Плебейс�iя���льнi».�Прэзентацыя��этай��ні�і

не�та��даўно�адбылася�на���істарычным�фа��льтэце�наша�а

ўніверсітэта,�а�та�сама�ў�бібліятэ�ах��орада.�Пасля�адной�з

та�іх�с�стрэч�мне�пашчасціла�па��тарыць�з�Францам�Сіў�о.

–	 Франц	 Іванавіч,	 с�а-

жыце,	 �алі	 лас�а,	 што

натхнiла	Вас	на	напiсанне

�нi2i	«Плебейс�iя	2$льнi»?

–�Гэта�не�быў�ней�і�раза-

вы,�ім$ненны�парыў.�Усе�тры

змешчаныя� ў� зборні��� апо-

весці�пісаліся�ў�розны�час,��

розных�абставінах.�Але,�я��і�ў

любо$а�літаратара,����ожнай

з�іх�знайшлі�адбіта��по$ляды

аўтара� на� с�часнае� жыццё.

Нао$�л,�натхненне�–�рэч�не-

прад�азальная,�там��і�ад�аз-

ваць� на� падобнае� пытанне

няпроста.�Я���ан�рэтызаваць

з’яв�,� распылен�ю� ў� часе� і

спадчына	 я�о2а	 пiсьмен-

нi�а	паўплывала	на	Вашае

станаўленне	я�	творцы?

–�На� творчы�почыр�� пісь-

менні�а�ў�пэўнай�ст�пені�ўсё

прачытанае�ўплывае�–�і�ўда-

лае,�і�не�надта�ўдалае.�Усё�–

$леба,��сё�–�$р�нт�для�асэн-

савання.� Пералі�� аўтараў,

я�імі� я� захапляўся� ў�розныя

часы,�занадта�доў$і,��аб�я$о

прыводзіць� цал�ам.� Гэта� і

Чорны,� і�Чэхаў,� і�Вальтэр,� і

Фол�нер,�і�Джойс,�і�Камю…

Але�важна�не�толь�і�браць,

а�і,�бер�чы,�заставацца�са-

бою.�Гэта,�можа,�самае�$а-

лоўнае.

–	Сёння	Вашыя	�ні2і	за-

патрабаваныя	 чытац�ай

аўдыторыяй.	 С�ажыце,

над	чым	прац$еце	зараз?

Кам$	ці	чам$	б$дзе	прыс-

вечаны	Ваш	новы	твор?

–� Гэта� б�дзе� дапрацава-

нае� перавыданне� �ніж�і

«Выспы».�Цяпер�я�прац�ю�над

ілюстрацыямі,� што� б�д�ць

змешчаны�ў�ёй,�–�здым�амі

маіх� родных�мясцін� і� бліз�іх

людзей.

� –	 Дзя�$ю	 за	 ці�ав$ю
размов$,	 жадаю	 творчых

поспехаў	і	вінш$ю	з	выха-

дам	новай	�ні2і.

Іна	ШЫРКЕВІЧ,

ст$дэнт�а	2	�$рса

ФлФ.

В�этом�$од��Межд�народ-

ный�женс�ий�день�в�Полоц-

�ом� �олледже� ВГУ� имени

П.М.� Машерова� превратил-

ся�в�настоящий�весенний��а-

лейдос�оп.� Праздни��� была

посвящена�целая�неделя,�во

время��оторой�дев�ше�-�ча-

щихся,�преподавателей�и�со-

тр�дниц��олледжа�ждали�по-

здравления,� �лыб�и,� цветы

и,��онечно,�сюрпризы.

Особое�волнение�в�эти�дни

ощ�щали� юноши� �олледжа.

Ведь�им�предстояла�непрос-

тая�задача�–�под$отовиться��

мероприятию,� хорошень�о

все�отрепетировать,�выбрать

и�подарить�дамам�самые��ра-

сивые�цветы,�а�в�ответ�пол�-

чить� �лыб�и� любимых� пре-

подавателей,�дев�ше��и�ро-

дителей,� �оторые� пришли� в

этот�день�в��олледж.

Яр�ой� странич�ой� празд-

нично$о��алейдос�опа�стало

выст�пление� ор�естра� «Ре-

нессанс-4»� (р��оводитель

В.Н.� Уша�).� Композицию

«Мама»� �частни�и� ор�естра

исполнили� вместе� с� юными

солистами�Сер$еем�Каби�ом

(средняя�ш�ола�№�2)�и�Ви�-

торией� Стомой� (средняя

ш�ола� №� 16).� Настоящим

сюрпризом� для� всех� стали

видеоподар�и� от� �чащихся,

проходящих�педа$о$ичес��ю

КАК�ЖИВЕШЬ,�КОЛЛЕДЖ?

ЮБИЛЯРЫ

прасторы,� �алі� яна� яшчэ� да

та$о� і� абцяжараная� ней�імі

аб’е�тыўнымі�(ды�і�с�б’е�тыў-

нымі)� а�алічнасцямі?

–	 Я�ім	 тэмам	 $	 сваёй

творчасцi	Вы	аддаяце	пе-

рава2$?

–� Мяне� ці�авяць� � тэмы,

звязаныя� з� трансфармацы-

яй�хара�тар��і�ўчын�аў�чала-

ве�а� ў� та�� званых� «сліз�іх»,

с�ладаных� сіт�ацыях.� На-

пры�лад,�тэма�адданасці�ці,

наадварот,�здрады.�Тэма�по-

мсты�і�даравання.�У�эсэісты-

цы� –� тэма� фа�тала$ічна$а

адлюстравання�рэчаіснасці.

–	Усе	Вашыя	творы	за-

хапляльныя	і	пав$чальныя.

Я�	Вы	лічыце,	я�i	з	іх	най-

больш	�$здзейнiчае	на	све-

тапо2ляд	 с$часнай	 мо-

ладзi?

–� Напэўна,� прыпавесць

«Удо$».� Але� $эта,� �анечне,

справа�$�ст�.

–	 Ці�ава,	 літарат$рная

Учреждение	образования	«Витебс�ий

2ос$дарственный	$ниверситет

имени	П.М.	Машерова»	объявляет	�он�$рс

на	замещение	должности	старше2о	преподавателя

�афедры	дош�ольно2о	и	начально2о

образования	–	1,0.

Сро�	подачи	заявлений	–	один	месяц

со	дня	оп$бли�ования	объявления.

Наш	адрес:	2.	Витебс�,	пр-т	Мос�овс�ий,

д.	33,	отдел	�адров.

Тел.	58-58-56.

ПРИМИТЕ

	ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В� первый� месяц� весны

свои�юбилейные�дни�рожде-

ния� праздн�ют� сраз�� два

представителя�математичес-

�о$о�фа��льтета�наше$о��ни-

верситета�–�Ю.В.�Тр�бни�ов

и��Л.П.�Лаб�нова.�Юрий�Ва-

лентинович,�до�тор�физи�о-

математичес�их� на��,� про-

фессор,� профессор� �афед-

ры� $еометрии� и� математи-

чес�о$о� анализа,� и� се$одня

преподает�в�в�зе�и�передает

свои�знания�ст�дентам.�Ла-

риса� Павловна,� проработав

на��афедре�ал$ебры�и�мето-

ди�и�преподавания�матема-

ти�и�дол$ое�время,�находит-

ся� на� засл�женном� отдыхе,

но�мно$ие�мо$�т��видеть�ее

на�сцене�в�составе�во�ально-

$о� ансамбля� ветеранов� пе-

да$о$ичес�о$о�тр�да�«Лира».

Польз�ясь� сл�чаем,� весь

�олле�тив� математичес�о$о

фа��льтета� поздравляет

юбиляров�и�желает�им�здо-

ровья,� дол$их� и� счастливых

лет� в� �р�$�� родных� и� близ-

�их,�счастья�и��дачи�во�всем.

«Мы� восхищаемся� вашей

энер$ией,�силой�воли�и�ин-

тересом� �� жизни,� �мением

радоваться� �аждом�� дню� и

наслаждаться��аждым�м$но-

вением.�В�этот�день�и�все$да

мы�отдаем�дань�ис�ренне$о

�важения�вашей�м�дрости�и

жизненном��опыт�,�тр�долю-

бию�и�жизнелюбию.�Здоро-

вья�вам,�радости,�человечес-

�о$о�тепла�и�счастья!»�–�$о-

ворится�в�те�сте�поздравле-

ния.

пра�ти���в��чреждениях�обра-

зования�Витебс�ой�области,�и

их�юных�воспитанни�ов.

Весна�–�пора�приятных�об-

новлений.�В�этом��бедились

все��частни�и�празднично$о

весенне$о� �алейдос�опа� во

время� выст�пления� �чащих-

ся� $р�ппы� 22И� и� детс�о$о

образцово$о� театра� моды

«Топ-топ».�Под�р��оводством

режиссера-постановщи�а

О�саны�Пет�евич�творчес�ий

�олле�тив�представил�дефи-

ле�э�с�люзивной�дизайнерс-

�ой�одежды�«Rada�Style».�Уча-

стни�и� шо�� продемонстри-

ровали,� �а�� стильно� мо$�т

вы$лядеть� современные� пе-

да$о$и.�Дизайнерс�ое�паль-

то� от�Ви�тории�Пот�льс�ой,

стро$ие� �остюмы,� эле$ант-

ные�платья�–� �аждый�наряд

засл�живал� $ром�их� апло-

дисментов.

«Ж�рчат� р�чьи,� слепят

л�чи,� и� тает� лед,� и� сердце

тает…»�–�эти�стро�и�из�зна-

�омой�всем�с�детства�песни

зв�чали�в��олледже�во�время

�онцерта,�а�сердце�таяло�от

доброты,�тепла�и�радости.�И

верилось:�весна�идет,�весне

доро$�!

Юлия	СКОМОРОЩЕНКО,

$чащаяся	Полоц�о2о

�олледжа.

Фото	М.	Фролова.

Напярэдадні�свята�8�Са�а-

ві�а� ў� народным� літарат�р-

ным� м�зеі� ўніверсітэта� ад-

былося� ад�рыццё� фотавыс-

тавы� �андыдата� біяла$ічных

нав��,�дацэнта,�за$адчы�а��а-

федры� батані�і� Леанарда

Міхайлавіча� Мяржвінс�а$а

«Вясна� піша� вершы� �вет-

�амі».�На�ёй�прыс�тнічалі�ст�-

дэнты�і�вы�ладчы�і�філала$і-

чна$а�фа��льтэта.

Я�� рас�азаў� Леанард� Мі-

хайлавіч,� з� дзяцінства� я$о

ўражвала� пры$ажосць� род-

на$а��раю.�Любіў�ён�і�біяло-

$ію,�заўсёды�з�задавальнен-

нем� па� не�аль�і� разоў� пе-

рачытваў���$азетах� і�часопі-

сах� арты��лы,� прысвечаныя

свет��раслін�і�жывёл.

Захапленне��вет�амі�пача-

лося�яшчэ�ў�ш�ольныя�$ады.

Аўтар� выставы� ўспамінае,

што�падчас�в�чобы�ў�я$о�была

самая�вялі�ая�ў�вёсцы��але�-

«ВЯСНА	ПІША	ВЕРШЫ	КВЕТКАМІ»

Міхайлавіч� адлюстроўваў� �

сваіх�фотаработах.

Прым�ла,�пралес�і,�сныць,

сон-трава,� $іяцынты…� Усе

�вет�і,� прадстаўленыя� на

выставе�(а�іх�налічваецца��аля

дв�х� дзясят�аў),� можна� вы-

рошчваць�самім,�$алоўнае�–

жаданне.�Не�аторыя�з�іх�вы�-

ЛІТАРАТУРНАЯ	МАСЛЕНІЦА

АЛЕНЫ	МАСЛА

цыя� цюльпанаў,� �� дзясятым

�ласе� яна� папоўнілася� адзі-

наццаццю�$ат�н�амі�р�ж.�Вы-

рошчваў� іх� Л.М.� Мяржвінс�і

не�толь�і�для�сябе.�Палюба-

вацца� �вет�амі� прыходзілі� з

�сёй� вёс�і.� А� са� з’яўленнем

перша$а� фотаапарата� пры-

$ажосць� �вета�� Леанард

ладчы�� вы�арыстоўвае� пры

заварванні� $арбаты,� �� ��лі-

нарыі.�Та�,�з�мядзведжай�цы-

б�лі� можна� пры$атаваць

вельмі�смачны�салат.

Квет�і� заўсёды� ід�ць� по-

бач�з�паэзіяй,�там��ст�дэнты

пята$а� ��рса� падрыхтавалі

вершы�белар�с�іх�пісьменні-

�аў.� Свае� ўласныя� творы

прадставілі�дацэнт��афедры

літарат�ры� Воль$а� Іванаўна

Р�сіл�а� і�ар$анізатар�выста-

вы,�старшы�вы�ладчы��$этай

жа��афедры�Ірына�Вацлаваў-

на�Саматой.

Госці�літарат�рна$а�м�зея

ў�$эты�дзень�зма$лі�не�толь�і

палюбавацца� пры$ажосцю

�вета�,� але� і� пачаставацца

зна�амітай�$арбатай�–�«пры-

варотным�зеллем»�ад�траўні-

�а�Леанарда.

Юлія	ГАЎРЫЛЕНКА,

ст$дэнт�а	5	�$рса	ФлФ.

Фота	аўтара.

ВЕСНА	ИДЕТ!

		ВЕСНЕ	ДОРОГУ!

Не�та��даўно�ў�народным�літарат�р-

ным�м�зеі��адбылася�с�стрэча�з�вядо-

май�белар�с�ай�пісьменніцай-�азачні-

цай�Аленай�Масла.

Ст�дэнты�з�захапленнем�і�ці�авасцю

сл�халі�Ален��Сцяпанаўн�.�Аўтар�а��рас-

павядала�пра�дзіцяч�ю�белар�с��ю�літа-

рат�р�,� ролю� �аз�і� ў� жыцці� �ожна$а

чалаве�а,�а�та�сама�пра�$історыю�с�-

часнай�белар�с�ай��аз�і.

Госця� правяла� та�сама� �азачн�ю

ві�тарын�,� а� яе� пераможцам� �р�чыла

прызы.�Алена�Сцяпанаўна�з�задаваль-

неннем� ад�азала� на� пытанні� ст�дэн-

таў,�а�тым,�хто�спраб�е�сябе�ў�літарат�-

ры,� параіла� дасылаць� свае� творы� ў

часопісы�і�$азеты.

Падчас�с�стрэчы�Алена�Масла�прэ-

зентавала� сваю� �аз��� «Мяне� зав�ць

Лахнэс�а»,� я��ю� ст�дэнты� сл�халі� з

вялі�ім� захапленнем� і� ўва$ай.� Напры-

�анцы�ўдзельні�і�разам�з�$осцяй�сфа-

та$рафаваліся�на�памяць.

Крысціна	ДАЙЛІДЗЁНАК,

ст$дэнт�а	1	�$рса

ФлФ.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 210
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 210
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Vitebsk Regional Print Office)
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


